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PRIMARIA COMUNEI MARACINENI 

JUDETUL ARGES 
 

REGULAMENT DE ORDINE  INTERIOARA 
 

 
CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE 
 

Art.1 - Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi 
funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării 
serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al 
consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 
     Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor 
administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul 
colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. 

Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile 
judeţene şi preşedinţii acestora, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot 
universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 

Autonomia locala priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile, 
precum si gestionarea resurselor care, potrivit legii apartin comunei. 
Art.2 - Regulamentul de Ordine Interioara reprezinta un ansamblu de reguli si proceduri 
interne care reglementeaza derularea raporturilor individuale si colective de munca. 

Prezentul Rregulament de Ordine Interioara stabileste reguli de disciplina muncii  
in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Maracineni si este intocmit in 
conformitate cu prevederile O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ ,Codului Muncii 
adoptat prin Legea nr.53/2003 și Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice. 

Prevederile prezentului Regulament de ordine Interioara se aplica tuturor 
salariatilor,   functionari publici, precum si personalului angajat cu contract individual de 
munca, indiferent de durata contractului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Maracineni, judetul Arges.  
Art.3 -  Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi 
produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora. 
      Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul regulamentului intern 
trebuie îndeplinită de angajator. 
 

 
CAPITOLUL II –  DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI  SI 

ALE SALARIATILOR 
 

A.) Drepturile angajatorului 
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Art.4 – Pentru buna desfasurare a activitatii, Primaria comunei Maracineni, prin primarul 
comunei, are urmatoarele drepturi: 
     a) să stabilească modul de organizare şi funcţionare a institutiei; 
     b) să stabilească, prin fisa postului, cu respectarea dispozitiilor legale, atribuţiile 
corespunzătoare fiecărui salariat – functionari publici si personal contractual; 
    c) să emita dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru toate categoriile de personal, sau 
dispozitii cu caracter individual, sub rezerva legalităţii lor; 
     d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a atributiilor de serviciu; 
     e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, 
potrivit legislatiei in vigoare; 
     f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare 
a realizării acestora. 

 
B.) Obligatiile angajatorului 

 
Art.5 – Obligatiile asumate de institutia publica: 

 a) să informeze personalul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care 
privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă; 
      b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice corespunzatoare normelor 
legale in materia dreptului muncii;  

  c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din prevederile legale  şi din 
contractele individuale de muncă; 
      d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a institutiei; 
     e) să consulte comisia paritara constituita in conformitate cu prevedrile legale cu privire 
la stabilirea masurilor de imbunatatire a activitatii autoritatii publice, stabilirea oricaror masuri 
privind pregatirea profesionala a personalului 
    f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi 
să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 
     g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările 
prevăzute de lege; 
     h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a 
solicitantului; 
     i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 
 
 

C.) Drepturile personalului contractual 
Art.6 – Personalul angajat cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei 
Maracineni  are in principal urmatoarele drepturi : 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
     b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 
      c) dreptul la concediu de odihnă anual; 
     d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 
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     e) dreptul la demnitate în muncă; 
     f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 
      g) dreptul la acces la formarea profesională; 
    h) dreptul la informare şi consultare; 
    i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a 
mediului de muncă; 
     j) dreptul la protecţie în caz de concediere; 
   k) dreptul la negociere colectivă şi individuală; 
  l) pentru orele lucrate din dispozitia conducatorului institutiei peste durata normala a 
timpului de lucru sau in zilele de sarbatori legale ori declarate zile nelucratoare, salariatii au 
dreptul la ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia. In 
cazul in care compensarea prin ore libere  platite nu este posibila in termenul  de 60 de zile 
calendaristice, in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului  prin adaugarea 
unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia. 
     m) dreptul de a participa la acţiuni colective; 
     n) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 
     o) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 
 

D.) Obligatiile personalului contractual  
Art.7 -  Personalul angajat cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei 
Maracineni, are în principal, următoarele obligaţii: 
     a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi 
revin conform fişei postului; 
     b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; 
     c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul 
colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; 
     d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 
    e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 
    f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu; 
    g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 
 

E.) Drepturile functionarilor publici 
Art.8 - In conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019,privind Codul administrativ, 
functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Maracineni, 
judetul Arges au urmatoarele drepturi: 
 a) dreptul la opinie  
     b) dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau şi care îl vizează în mod 
direct; 

c) dreptul de asociere sindicală ; 
    d)  dreptul la grevă, în condiţiile legii. 
     e) pentru activitatea desfăşurată, funcţionarii publici au dreptul la un salariu în 
conformitate cu legea 153/2017,privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. 
     f) funcţionarii publici beneficiază de prime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii. 
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     g) funcţionarii publici care, potrivit legii, sunt obligaţi să poarte uniformă în timpul 
serviciului o primesc gratuit. 
     h) pentru orele lucrate din dispozitia conducatorului institutiei peste durata normala a 
timpului de lucru sau in zilele de sarbatori legale ori declarate zile nelucratoare, functionarii 
publici au dreptul la ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea 
acesteia.  

  i) funcţionarii publici pot fi aleşi sau numiţi într-o funcţie de demnitate publică, în 
condiţiile legii. 
     j)  funcţionarii publici au dreptul, în condiţiile legii, la concediu de odihnă, la concedii 
medicale şi la alte concedii; 
   k) functionarii publici au dreptul de a-si imbunatatii in mod continuu abilitatile si 
pregatirea profesionala,  competentele necesare exercitarii prerogativelor de putere publica; 
  l) functionarii publici beneficiaza de asistenta medicala, proteze si medicamente, in 
conditiile legii; 
 m) functionarii publici beneficiaza de pensii, precum si de celelalte drepturi de asigurari 
sociale de stat, potrivit  legii; 
 n) funcţionarii publici beneficiază în exercitarea atribuţiilor lor de protecţia legii. 
 

F.) Indatoririle functionarilor publici: 
Art.9 – Functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Maracineni, judetul Arges, conform OUG 57/2019,Codul administrativ au urmatoarele 
indatoriri: 

a) sa indeplineasca cu profesionalism, impartialitate si in conformitate cu legea 
indatoririle de serviciu si 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 obligate sa sprijine propunerile si initiativele 
motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatiii activitatii institutiei publice in  
care isi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor; 

c) functionarii publici au indatorirea de a respectanormele de conduita profesionala si 
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 acelasi regim juridic ca si 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 si preferintelor lor politice, sa nu 
favorizeze vreun partid politic sau vreo organizatie careia ii este aplicabil acelasi 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 si a atributiilor ce le sunt delegate; 

g) functionarul public este obligat sa se conformeze dispozitiilor primate de la superiorii 
ierarhici; 
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h) functionarul public are dreptul sa refuze, in scris si motivat, indeplinirea dispozitiilor 
primite de la superiorul ierarhic, daca le considera ilegale; 

i) functionarii publici au au obligatia 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 execeptia informatiilor de 
interes public; 

j) 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; 

k) la numirea intr-o functie publica, precum si la incetarea raportului de serviciu, 
functionarii publici sunt obligate sa prezinte, in conditiile legii, conducatorului institutiei 
publice, declaratia de avere; 

l) functionarii publici au obligatia de a rezolva, in termenele stabilite de catre superiorii 
ierarhici, lucrarile repartizate; 

m) functionarilor publici le este interzis sa primeasca direct cereri  a caror rezolvare 
intra in competenta lor sau sa discute direct cu petentii, cu exceptia carora le sunt stabilite 
asemenea atributii, precum sis a intervina pentru solutionarea acestor cereri; 

n) functionarii publici au obligatia sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de 
interese si al incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii. 
Art. 10 – In conformitate cu prevederile OUG 57/2019,Codul administrativ, personalul din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Maracineni, judet Arges are 
urmatoarele obligatii: 

a) sa asigure un serviciu public de calitate , in beneficiul cetatenilor, prin participarea 
activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica; 

b) prin actele si faptele lor sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru 
punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu 
respectarea eticii profesionale; 

c) sa apere in mod loial prestigiul institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, 
precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau 
intereselor legale ale acesteia; 

d) sa respecte demnitatea functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea 
intereselor institutiei publice in care isi desfasoara activitatea; 

e) sa respecte libertatea opiniilor si sa nu se lase influentati de considerente personale 
sau de popularitate. In exprimarea opiniilor sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea 
conflictelor datorate schimbului de pareri; 

f) sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate 
in relatiile cu personalul din cadrul institutiei publice in care isi desfasoara activitatea; 

g) 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; 

h) sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a 
problemelor cetatenilor; are obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si 
a autoritatilor publice prin eliminarea oricaror forme de discriminare bazate pe aspecte privind 
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nationalitatea, convigerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau 
alte aspecte; 

i) personalul care reprezinta institutia publica in cadrul unor organizatii internationale, 
institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte activitati cu character international are 
obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si institutiei publice pe care o reprezinta; in 
relatiile cu reprezentantii altor state, personalului ii este interzis sa exprime opinii personale 
privind aspecte nationale sau dispute internationale; 

j) nu trebuie 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 influenta impartialitatea  in 
exercitarea functiei detinute ori pot constitui o recompense in raport cu acesta functie; 

k) sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in 
mod fundamentat si impartial, in procesul de luare a deciziilor; 

l) in exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, personalului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Maracineni ii revine obligatia sa asigure 
egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul din 
subordine;  personalul de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate 
criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine atunci cand 
propune ori aproba avansari, promovari, numiri orin eliberari din functie, excluzand orice 
forma de favoritism ori discriminare; 

m) personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Maracineni are 
obligatia de a nu folosi atributiile functiei detinute  in alte scopuri decat cele prevazute de lege; 
nu poate urmari obtinerea de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de 
prejudicii materiale sau morale altor personae prin activitatea de luare a deciziilor; au obligatia 
de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura din cadrul institutiei sau din afara 
acesteia, in considerarea functiei pe care o detin; 

n) sa asigure ocrotirea proprietatii publice  si private a statului si a institutiei, sa evite 
producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar; sa foloseasca 
timpul de lucru, precum si bunurile apartinand institutiei publice numai pentru desfasurarea 
activitatilor aferente functiei detinute. 
Art.11 – Functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Maracineni, in exercitarea functiei publice, le este interzis: 

- sa participle la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 
- sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica; 
- sa colaboreze, in afara relatiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care care 

fac donatii ori sponsorizari partidelor politice; 
- sa afiseze in cadrul institutiei publice, insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla ori 

denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora; 
- in considerarea functiei publice detinute, functionarilor publici le este interzis sa sa 

permita utilizarea numelui sau a imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei 
activitati comerciale, precum si in scopuri electorale; 

- folosirea, in alte scopuri decat cele prevazute de lege a prerogativelor functiei publice 
detinute; 
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- urmarirea obtinerii de foloase sau avantaje in interesul personal ori producerea de 
prejudicii materiale sau morale altor personae prin activitatea de luare a deciziilor, de 
consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la 
anchete ori actiuni de control; 

- sa foloseasca pozitia oficiala pe care o detin sau relatiile care le-au stabilit in 
exercitarea functiei publice, pentru a influenta anchetele interne ori externe sau pentru a 
determina luarea unei anumite masuri; 

- sa impuna altor functionari publici sa se inscrie in organizatii sau asociatii , indifferent 
de natura acestora, ori sa le sugereze acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje 
materiale sau profesionale. 

 
 

           CAPITOLUL III – REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII IN 
INSTITUTIE 
 

Sectiunea I  - Durata timpului de munca 
 

Art.12 -  Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află 
la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor 
contractului individual de muncă/raportului de serviciu şi/sau ale legislaţiei în vigoare.  
Art.13 - Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este 
de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.  
       Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este de 8 ore pe zi timp de 5 
zile, cu două zile de repaus. 
   Art.14 - Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, 
inclusiv orele suplimentare. Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele 
suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de 
muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore 
pe săptămână. 
    Art. 15 - Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus 
de 24 de ore. 
    Art.16 - Evidenta timpului de munca efectuat de salariati se tine pe baza condicii de 
prezenta, salariatii fiind obligati sa semneze condica de prezenta la venire si la plecare. 
Art.17 - In vederea stabilirii drepturilor de salarizare, timpul efectiv prestat de fiecare salariat, 
trebuie sa se regaseasca si in fisa de pontaj, intocmita lunar de persoana desemnata  din cadrul  
compartimentului de resurse umane, in baza atributiilor stabilite prin fisa postului. 
Art.18 - Salariatii au dreptul la pauza de masa. 
Art.19 - Programul de lucru in institutie incepe zilnic la orele 08.00 si se termina la orele 
16.30, cu pauza pentru masa de 30 minute, de la 12.30 la 13.00 
 

  
Secţiunea a 2-a 

     Munca suplimentară 
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Art.20 - Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal este 
considerată muncă suplimentară. 
 Art.21 -  Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia 
cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente 
ori înlăturării consecinţelor unui accident. 
Art.22 - Munca suplimentară se compensează prin ore libere conform Codului Muncii. 
Art.23 - Compensarea prin ore libere a muncii suplimenrtare se face în termenul de 60 de zile 
calendaristice dupa efectuarea acesteia,  
      
 
Secţiunea a 3-a 
     Sărbătorile legale 
Art.24 -  Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: 
 - 1 si 2 ianuarie; 
- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane; 
- Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui; 
- prima si a doua zi de Pasti; 
- 1 mai; 
- 1 iunie; 
- prima si a doua zi de Rusalii; 
- Adormirea Maicii Domnului; 
- 30 noiembrie - Sfantul Apostol Andrei cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei; 
- 1 decembrie; 
- prima si a doua zi de Craciun; 
- doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele 
religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.     
 
 Art.25 -  Acordarea zilelor libere se face de către angajator. 
           
           Secţiunea a 4-a 
     Concediile 
 

 Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor 
Art.26 - Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor. 
Art.27 - Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, 
renuntari sau limitari. 
Art.28 Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.  
   Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de muncă, 
cu respectarea legii şi a contractelor colective de muncă aplicabile.  
Art.29 -  Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin 
contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual. 
    (4) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară 
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de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi 
concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată     
În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de 
risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării 
concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor 
de concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de 
risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele 
neefectuate să fie reprogramate. 
Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea temporară 
de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, 
angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni 
începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical. 
 Art.30 - Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. 
Art.31 - In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, 
concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul 
persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o 
perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de 
odihna anual.     
 Art.32 - Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul 
încetării contractului individual de muncă. 
 Art.33 Concediul de odihna suplimentar pentru situatii speciale 
 Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte 
persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna 
suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare. 
 Numarul de zile lucratoare aferent concediului de odihna suplimentar pentru categoriile de 
salariati prevazute la alin. (1) se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil si va fi 
de cel putin 3 zile lucratoare. 

Salariatele care urmează o procedură de fertilizare ,"in vitro", beneficiază anual, de un 
concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile care se acordă după cum urmează: 
    a) 1 zi la data efectuării puncţiei ovariene; 
    b) 2 zile începând cu data efectuării embriotransferului. 

Cererea privind acordarea concediului de odihnă suplimentar va fi însoţită de scrisoarea 
medicală eliberată de medicul specialist, în condiţiile legii. 
2) Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 
luni pe categorii de personal sau locuri de muncă. 
    (3) Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, 
perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai 
mare de 3 luni. 
    (4) În cadrul perioadelor de concediu stabilite (programri colective si individuala)salariatul 
poate solicita efectuarea concediului cu cel puţin 60 de zile anterioare efectuării acestuia. 
    (5) În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să 
stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel 
puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. În cazul in care salariatul opteaza pentru 
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concediu fractionat se pot face exceptii pentru efectuarea unui concediu neântrerupt mai mic 
de 10 zile lucratoare. 
Art.34 -  Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau 
individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor 
salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările 
individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor. 
Art.35 -     Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care 
a fost programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive 
obiective, concediul nu poate fi efectuat. 
    a) salariatul se află în concediu medical; 
    b) salariata cere concediu de odihnă înainte sau în continuarea concediului de maternitate; 
    c) salariatul este chemat să îndeplinească îndatoriri publice; 
    d) salariatul este chemat să satisfacă obligaţii militare, altele decât serviciul militar în 
termen; 
    e) salariatul urmează sau trebuie să urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare 
sau specializare, în ţară ori în străinătate; 
    f) salariatul are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune 
balneoclimaterică, caz în care data începerii concediului de odihnă va fi ce indicată în 
recomandarea medicală; 
    g) salariata se află în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la 1 an. 
Art.36 -  Programarea concediului de odihnă poate fi modificată de conducerea institutiei, 
dacă salariatul solicită acest lucru. Dacă în timpul concediului de odihnă intervine una dintre 
situaţiile menţionate la lit. a), c), d) şi e), efectuarea acestuia se întrerupe. 
Art.37 - Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a 
fost programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive 
obiective, concediul nu poate fi efectuat. 
Art.38 - Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective. 
Art.39 - Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră 
sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. În acest caz 
angajatorul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare 
în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca 
urmare a întreruperii concediului de odihnă. Programarea zilelor ramase neefectuate din 
concediul de odihna se va face de comun acord intre conducerea institutiei si salariat. 
Art.40 -   În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii  - personal contractual, au 
dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă, dupa cum 
urmeaza: 
     a) căsătoria salariatului - 5 zile; 
       b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile; 
        c) decesul soţului /soțieisau al unei rude de până la gradul III a salariatului sau a 
soțului /soției acestuia si afini ai salariatului - 3 zile.  
 Art.41 - Concediul plătit, se acordă, la cererea solicitantului, de conducerea institutiei. 
Art.42 - În afara concediului de odihnă, salariatii - funcţionarii publici mai au dreptul, în 
condiţiile legii, la zile de concediu plătit în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite: 
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    a) căsătoria funcţionarului public - 5 zile lucrătoare; 
    b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare; 
    c) decesul soţiei/soţului funcţionarului public sau al unei rude de până la gradul al III-lea a 
funcţionarului public sau a soţului/soţiei acestuia si afini ai acestuia - 3 zile lucrătoare; 
    d) controlul medical anual - o zi lucrătoare  
 

 Concediul pentru formarea profesională 
Art.43(1) Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare 
profesionala. 
(2) Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata. 
Art. 44(1) Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea 
salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa. 
(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai daca absenta salariatului ar 
prejudicia grav desfasurarea activitatii. 
Art. 45(1) Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala trebuie sa fie inaintata 
angajatorului cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si trebuie sa precizeze data de 
incepere a stagiului de formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea 
institutiei de formare profesionala. 
(2) Efectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate realiza si fractionat 
in cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de 
invatamant sau pentru sustinerea examenelor de promovare in anul urmator in cadrul 
institutiilor de invatamant superior, cu respectarea conditiilor stabilite la alin. (1) . 
Art. 46(1) In cazul in care angajatorul nu si-a respectat obligatia de a asigura pe cheltuiala sa 
participarea unui salariat la formare profesionala in conditiile prevazute de lege, salariatul are 
dreptul la un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de pana la 10 zile 
lucratoare sau de pana la 80 de ore. 
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) indemnizatia de concediu va fi stabilita conform art. 
150.C.M 
(3) Perioada in care salariatul beneficiaza de concediul platit prevazut la alin. (1) se stabileste 
de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu platit pentru formare profesionala va fi 
inaintata angajatorului . 
Art.45 Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata 
concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea ce 
priveste drepturile cuvenite salariatului, altele decat salariul. 
Art.46 Absențele nemotivate și concediile fără plată se scad din vechimea în muncă, fac 
excepție concediile pentru formare profesională fără plată.  
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Sectiunea 5 
     Salarizarea 
Art. 47 - Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului 
individual de muncă/raportului de munca. 
    (2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are 
dreptul la un salariu exprimat în bani. 
    (3) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, 
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, 
religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, 
apartenenţă ori activitate sindicală. 
Art.48 - Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri. 
Art. 49- Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor. 
Art.50 - (1) Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare 
pentru asigurarea confidenţialităţii. 
    (2) În scopul promovării intereselor şi apărării drepturilor salariaţilor, confidenţialitatea 
salariilor nu poate fi opusă sindicatelor sau, după caz, reprezentanţilor salariaţilor, în strictă 
legătură cu interesele acestora şi în relaţia lor directă cu angajatorul. 
Art. 51 - (1) Salariul se plăteşte în bani o dată pe lună, in data de 09 ale fiecarei luni pentru 
luna anterioara,  data stabilită în contractul individual de muncă. 
Art.52 - (1) Salariul se plăteşte direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta. 
    (2) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt 
plătite, în ordine, soţului supravieţuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinţilor acestuia. 
Dacă nu există niciuna dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt plătite altor 
moştenitori, în condiţiile dreptului comun. 
Art. 53 - (1) Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice 
alte documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit. 
    (2) Statele de plată, precum şi celelalte documente justificative se păstrează şi se arhivează 
de către angajator în aceleaşi condiţii şi termene ca în cazul actelor contabile, conform legii. 

     
  
CAPITOLUL IV – ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCTIUNILE APLICABILE 
     REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARA 
 
 

 Abaterile disciplinare, sanctiunile aplicabile si regulile referitoare la 
procedura disciplinara pentru personalul contractual din cadrul  aparatului de 
specialitate al primarului comunei Maracineni, judet Arges, in conformitate cu 
prevederile Codului Muncii adoptat prin legea nr.53/2003, actualizat: 

 
Art. 54 - (1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, 
potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit 
o abatere disciplinară.Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă 
într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat 
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normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă/raportul de serviciu sau 
contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor 
ierarhici. 
Art. 55 - Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul 
săvârşeşte o abatere disciplinară sunt: 
    a) avertismentul scris; 
    b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 
    c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 - 3 luni cu 5 - 10%; 
    d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o 
perioadă de 1 - 3 luni cu 5 - 10%; 
    e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
Art.56 - În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un 
alt regim sancţionator, va fi aplicat si acesta. 
Art.57 -  Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 
salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor 
disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. 
Art. 58 -  Amenzile disciplinare sunt interzise. Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate 
aplica numai o singură sancţiune. 
 Art. 59 - Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea 
abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 
    a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 
    b) gradul de vinovăţie a salariatului; 
    c) consecinţele abaterii disciplinare; 
    d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 
    e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 
 Art. 60 -  Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 71 
lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.       
Art.61 -  În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în 
scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se 
obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în 
condiţiile mentionate mai sus, fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună 
sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 
Art.62 -  În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să 
susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea 
toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la 
cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 
Art.63 - Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă 
scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea 
abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 
Art.64 -  Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: 
    a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 
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    b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual 
de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat; 
    c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 
disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 77, nu a fost 
efectuată cercetarea; 
    d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 
    e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 
    f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 
 Art.65 -  Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la 
data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 
 Art.66 -  Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de 
refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 
 Art.67 -  Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti 
competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 
     

 Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Maracineni, judet Arges, in 
conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ: 
 
Art. 68 - Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage 
răspunderea administrativa, civilă sau penală, in conditiile legii si al prezentului cod.(cf 
art.490). 
Art. 69 - (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes 
legitim se poate adresa instanţei judecătoreşti, în condiţiile legii, împotriva autorităţii sau 
instituţiei publice care a emis actul sau care a refuzat să rezolve cererea referitoare la un drept 
subiectiv sau la un interes legitim.  În cazul în care acţiunea se admite, plata daunelor se 
asigura din bugetul autoritatii sau institutiei publice prevazute la alin.(1).Daca instanta 
judecatoreasca constata vinovatia functionarului public, persoana respectiva va fi obligata la 
plata daunelor , solidar cu autoritatea sau institutia publica. 
Art.70 -  Răspunderea juridică a funcţionarului public nu se poate angaja dacă acesta a 
respectat prevederile legale şi procedurile administrative aplicabile autorităţii sau instituţiei 
publice în care îşi desfăşoară activitatea. 
Art.71 - Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare 
funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de 
lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora. 
Art.72 -  Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: 
    a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 
    b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; 
    c) absenţa nemotivată de la serviciu; 
    d) nerespectarea programului de lucru; 
    e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal; 
    f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter; 
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    g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care 
funcționarul public îşi desfăşoară activitatea; 
    h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic; 
    i) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuţiile de serviciu; 
     j) refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii și expertizelor medicale 
ca urmare a recomadarilor formulate de medicul de medicina muncii,conform prevederilor 
legale; 
      k) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri şi interdicţii stabilite prin lege 
pentru funcţionarii publici,altele decat cele referitoare la conflicte de interese si 
incompatibilități. 
      l) încalcarea prevederilor referitoare la incompatibilitati,dacă funcționarul public nu 
acționeaza pentru incetarea acesora intr-un termen de 15 zile calendaristice de la data 
intervenirii cazului de incompatbilitate.  
     m)încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese. 
     n) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei 
publice şi funcţionarilor publici sau aplicabile acestora. 
Art.73 -  Sancţiunile disciplinare sunt: 
    a) mustrare scrisă; 
    b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 - 20% pe o perioadă de până la 3 luni; 
    c) diminuarea drepturilor salariale cu10 - 15% pe o perioadă de până la 1 an; 
    d) suspendarea dreptului de promovare  pe o perioadă de la 1 la 3 ani; 
    e) retrogradarea într-o  funcţie publică de nivel inferior,pe o perioadă de până la un an,cu 
diminuarea corespunzătoare a salariului; 
    f) destituirea din funcţia publică. 
Art. 74 -  La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea 
abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi 
consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public, 
precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost 
radiate în condiţiile prezentei legi. 
Art.75 -  Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data sesizării 
comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de 
la data săvârşirii abaterii disciplinare,cu exceptia abaterii disciplinare cu privire la 
incompatibilități,art.520,lit.b) din codul administrativ. 
Art.76 -  În cazul în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară şi ca 
infracţiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea 
neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau 
până la data la care instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal. 
Art.77 -  Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public care a 
săvârşit o abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, conducătorul 
autorităţii sau instituţiei publice are obligaţia de a interzice accesul acestuia la documentele 
care pot influenţa cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporară a funcţionarului 
public în cadrul altui compartiment sau altei structuri a autorităţii ori instituţiei publice. 
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Art. 78 - (1) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 72  lit. b)-f)  nu pot fi aplicate decât după 
cercetarea prealabilă a faptei săvârșite și după audierea funcționarului public. Audierea 
funcționarului public trebuie consemnată în scris, sub sancțiunea nulității. Refuzul 
funcționarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declarație privitoare la 
abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal și nu împiedică 
finalizarea cercetării prealabile și aplicarea sancțiunii. 
(2) Sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 72 ,lit. f) se aplică și direct de către persoana care 
are competența legală de numire în funcția publică, în situațiile prevăzute la art. 520 lit. b).din 
OUG nr.57/2019. 
(3) Sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 72 lit. a) se poate aplica și direct de către 
conducătorul instituției publice. 
(4) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 72,lit. b)-f) se aplică de conducătorul instituției 
publice, la propunerea comisiei de disciplină. 
   Art.79 -  Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei 
săvârşite şi după audierea funcţionarului public. Audierea funcţionarului public trebuie 
consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la 
audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se 
consemnează într-un proces-verbal. 
   Art.80 -  Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi propunerea sancţiunii 
disciplinare aplicabile funcţionarilor publici din autorităţile sau instituţiile publice se constituie 
comisii de disciplină. Din comisia de disciplină face parte şi un reprezentant al organizaţiei 
sindicale reprezentative sau, după caz, un reprezentant desemnat prin votul majorităţii 
funcţionarilor publici pentru care este organizată comisia de disciplină, în cazul în care 
sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat. 
    Art. 81 -   Modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum 
şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
    Art. 82 - Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de 
contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau 
dispoziţiei de sancţionare. 
    Art.83 -  Pentru evidenţierea situaţiei disciplinare a funcţionarului public, Agenţia Naţională 
a Funcţionarilor Publici va elibera un cazier administrativ, conform bazei de date pe care o 
administrează. Cazierul administrativ este un act care cuprinde sancţiunile disciplinare aplicate 
funcţionarului public şi care nu au fost radiate în condiţiile legii. Cazierul administrativ este 
necesar în următoarele cazuri: 
    a) desemnarea unui funcţionar public ca membru în comisia de concurs pentru recrutarea 
funcţionarilor publici; 
    b) desemnarea unui funcţionar public în calitate de preşedinte şi membru în comisia de 
disciplină; 
    c) desemnarea unui funcţionar public ca membru în comisia paritară; 
    d) ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici sau 
categoriei funcţionarilor publici de conducere; 
    e) în orice alte situaţii prevăzute de lege. 
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    (4) Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea: 
    a) funcționarului public, pentru propria situație disciplinară; 
    b) conducătorului autorității sau instituției publice în care funcționarul public își desfășoară 
activitatea; 
    c) conducătorului autorității sau instituției publice în cadrul căreia se află funcția publică din 
categoria înalților funcționari publici vacantă sau funcția publică de conducere vacantă, pentru 
funcționarii publici care candidează la concursul de promovare organizat în vederea ocupării 
acesteia; 
    d) președintelui comisiei de disciplină, pentru funcționarul public aflat în procedura de 
cercetare administrativă; 
   e) altor persoane prevăzute de lege. 
Art. 84 - (1) Sancţiunile disciplinare se radiază de drept, după cum urmează: 
    a) în termen de 6 luni de la aplicare, sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 72 lit. a); 
    b) la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sancţiunile disciplinare prevăzute la 
art. 72 lit. b) - e); 
    c) în termen de 3 ani de la aplicare, sancţiunea prevăzută la art. 72) lit. f). 
    d)de la data comunicării Hotărârii Judecătorești definitive prin care s-a anulat actul 
administrativ de sanctionare disciplinară a funcșionarului public. 
Art.85 -  Radierea sancţiunilor disciplinare prevăzute la art.72 lit. a) şi c) se constată prin act 
administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. 
 Art.86 - Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici se angajează în cazul în care 
aceştia au săvârşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu. 
Art.87 - Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii 
funcţionarul public se poate adresa cu plângere la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are 
sediul autoritatea sau instituţia publică în care este numit funcţionarul public sancţionat. 
Art. 88 - Răspunderea civilă a funcţionarului public se angajează: 
    a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului  instituţiei publice în care 
funcţionează; 
    b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit; 
    c) pentru daunele plătite de instituţia publică, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în 
temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. 
 Art.89 - (1) Repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice în situaţiile prevăzute 
la art.72 lit. a) şi b) se dispune prin emiterea de către conducătorul autorităţii sau instituţiei 
publice a unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea 
pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar în situaţia prevăzută la lit. 
c) a aceluiaşi articol, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. 
Art.90 -  Împotriva ordinului sau dispoziţiei de imputare funcţionarul public în cauză se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ. 
Art.91 -  Dreptul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice de a emite ordinul sau 
dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei. 
 Art. 92 - Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului 
sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă se angajează potrivit legii penale. 
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  Art.93 -  În cazul în care funcţionarul public este trimis în judecată pentru săvârşirea unei 
infracţiuni  -“nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea” persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică 
va dispune suspendarea funcţionarului public din funcţia publică pe care o deţine. 
Art.94 -  Dacă instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal, 
suspendarea din funcţia publică încetează, iar funcţionarul public respectiv îşi va relua 
activitatea în funcţia publică deţinută anterior şi îi vor fi achitate drepturile salariale aferente 
perioadei de suspendare. 
 Art.95 - În situaţia în care nu sunt întrunite condiţiile pentru angajarea răspunderii penale, iar 
fapta funcţionarului public poate fi considerată abatere disciplinară, va fi sesizată comisia de 
disciplină competentă. 
  Art.96 -  De la momentul începerii urmăririi penale, în situaţia în care funcţionarul public 
poate influenţa cercetarea, persoana care are competenţa numirii în funcţia publică are 
obligaţia să dispună mutarea temporară a funcţionarului public în cadrul altui compartiment 
sau altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii ori instituţiei publice. 
 
 
CAPITOLUL V – REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN 
MUNCA IN CADRUL INSTITUTIEI 
 
 
Art. 97 - Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate 
aspectele legate de muncă. 
Art.98 - Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine, în niciun caz, 
obligaţii financiare pentru salariaţi. 
Art. 99 - Dispoziţiile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile legii speciale,  precum 
şi cu normele şi normativele de protecţie a muncii. Normele şi normativele de protecţie a 
muncii pot stabili: 
    a) măsuri generale de protecţie a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor 
profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor; 
    b) măsuri de protecţie a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activităţi; 
    c) măsuri de protecţie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal; 
    d) dispoziţii referitoare la organizarea şi funcţionarea unor organisme speciale de asigurare a 
securităţii şi sănătăţii în muncă. 
 Art. 100 - Angajatorul are urmatoarele obligatii: 
 a)  angajatorul are obligaţia să organizeze instruirea angajaţilor săi în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă.Instruirea se realizează periodic  si este obligatorie şi în situaţia 
în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu. 

b) sa organizeze activitatea de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă; 
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c)   să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale, în 
condiţiile legii. Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze 
securitatea şi sănătatea salariaţilor; 

d) Sa asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea si perfectionarea personalului 
cu atributii in domeniul  protectiei muncii; 

e) sa asigure dotarea, intretinerea, verificarea echipamentelor individuale de protectie si 
a echipamentelor individuale de lucru; 

f) sa asigure materiale igenico-sanitare . 
Art. 101 -  Angajatorul răspunde pentru asigurarea condiţiilor de acordare a primului ajutor în 
caz de accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum 
şi pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent. 
Art. 102 – Pentru a asigura securitatea si sanatatea in munca, salariatii au urmatoarele 
obligatii: 

a) sa-si insuseasca  si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si 
masurile de aplicare ale acestora; 

b) sa utilizeze corect echipamentele tehnice; 
c) sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara  a 

dispozitivelor de securitate; 
d) sa aduca la cunostinta conducatorului institutiei orice deficiente tehnice sau alte 

situatii care constituie  un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala; 
e) sa aduca la cunostinta conducatorului institutiei, in cel mai scurt timp posibil, 

accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati; 
f) sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si 

sa informeze de indata conducatorul institutiei; 
g) sa utilizeze materialele igienico-sanitare primite in conformitate cu indicatiile 

personalului sanitar; 
h) sa participe la instructajele organizate de institutie in domeniul securitatii si 

sanatatii in munca. 
 
CAPITOLUL  VI – REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI 
NEDISCRIMINARII SI  AL INLATURARII ORICAREI FORME DE INCALCARE A 
DEMNITATII 

 
Art. 103 -  În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de 
toţi salariaţii şi angajatorii. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată 
pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, 
culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate 
familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă. 
Art.104 -  Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie 
sau preferinţă,  care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea 
recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii. 
Art.105 -  Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte 
criterii decât cele mentionate mai sus, dar care produc efectele unei discriminări directe. 
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Art. 106 - Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate 
activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de 
respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare.  Tuturor salariaţilor care 
prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia 
datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale. 
Art.107 -  Pentru munca egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe 
criteriul de sex cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare. 

 
 

CAPITOLUL VII – MODALITATI DE APLICARE A ALTOR DISPOZITII LEGALE 
SAU CONTRACTUALE SPECIFICE 
 
          Organizarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
pentru personalul contractual 
 
    Secţiunea 1 
 
    Art. 108 - (1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii 
contractuale se face prin concurs sau examen, în limita posturilor vacante sau temporar vacante 
prevăzute în statul de funcţii. 
    (2) În cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului 
se face prin examen. 
    Art. 109- La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant 
poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice 
stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale. 
    Art. 110 - Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar 
vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. 
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    Art. 111 - (1) Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă 
la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza fişei 
postului, la propunerea structurilor în al căror stat de funcţii se află funcţia vacantă. 
    Art. 112 - (1) Propunerea privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant trebuie să cuprindă următoarele: 
    a) denumirea funcţiei contractuale vacante sau temporar vacante; 
    b) fişele de post corespunzătoare funcţiei contractuale vacante sau temporar vacante 
întocmite şi aprobate în condiţiile legii; 
    c) bibliografia şi, dacă este cazul, tematica stabilită ; 
    d) propuneri privind componenţa comisiei de concurs, precum şi a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor; 
    e) tipul probelor de concurs: proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz; 
    f) alte menţiuni referitoare la organizarea concursului sau la condiţiile de participare. 
    (3) Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de 
informare şi documentare expres indicate, cu relevanţă pentru funcţia contractuală vacantă sau 
temporar vacantă pentru care se organizează concursul. Tematica concursului se stabileşte pe 
baza bibliografiei. 
 
    Secţiunea a 2-a 
    Dosarul de concurs 
 
    Art. 113 - (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care 
va conţine următoarele documente: 
    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare; 
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; 
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 
    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; 
    g) curriculum vitae; 
    h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 
    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
    (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia 
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 
târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 
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    (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea 
verificării conformităţii copiilor cu acestea. 
 
 Secţiunea a 3-a 
    Publicitatea concursului 
 
    Art. 114 - (1) Anunţul privind concursul se afişează de către instituţia publică organizatoare 
la sediul acesteia şi, după caz, pe site-ul instituţiei, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de 
data desfăşurării concursului. 
    (2) Anunţul va cuprinde obligatoriu următoarele elemente: 
    a) numărul şi nivelul posturilor scoase la concurs, precum şi structurile în cadrul cărora se 
află aceste posturi, denumirea postului pentru care se organizează concursul şi principalele 
cerinţe ale acestuia stabilite potrivit prevederilor din fişa postului; 
    b) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, data-limită şi 
ora până la care se pot depune acestea, locul unde se depun dosarele de concurs, precum şi 
compartimentul de resurse umane, cu precizarea persoanelor şi datelor de contact, inclusiv alte 
date necesare desfăşurării concursului; 
    c) condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs; 
    d) tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora; 
    e) bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului. Bibliografia întocmită de către 
structura de specialitate în cadrul căreia se află postul vacant/temporar vacant este transmisă 
compartimentului de resurse umane şi aprobată de conducătorul instituţiei. 
    (3) La anunţ se vor anexa condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, 
bibliografia, tematica şi alte date necesare desfăşurării concursului. Informaţiile prezentate se 
menţin la locul de afişare până la finalizarea concursului. 
    (4) În situaţia în care anunţul se publică şi în presa scrisă, acesta conţine doar elementul 
referitor la denumirea postului pentru care se organizează concursul şi principalele cerinţe ale 
acestuia, data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs şi datele de 
contact ale persoanelor din cadrul compartimentului de resurse umane. 
    (5) În condiţiile modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfăşurarea 
concursului se face publicitatea modificării respective prin aceleaşi mijloace prin care s-a făcut 
publicitatea concursului. 
 
    Secţiunea a 4-a 
    Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor 
 
    Art. 115 - (1) Cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului se 
constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act 
administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, în 
condiţiile prezentului regulament-cadru. 
    (2) Persoanele nominalizate în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a 
contestaţiilor, cu excepţia secretarului, sunt persoane cu pregătire şi experienţă profesională în 
domeniul postului pentru care se organizează concursul. 
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    (3) Atât comisia de concurs, cât şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au fiecare în 
componenţa lor un preşedinte, 2 membri şi un secretar. 
    (4) Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se 
desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor. 
    (5) Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
se asigură, de regulă, de către o persoană din cadrul compartimentelor de resurse umane ale 
autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, acestea neavând calitatea de 
membri. 
    (6) Secretarul comisiei de concurs, care poate fi şi secretar al comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor, este numit prin actul prevăzut la alin. (1). 
    Art.116 - Persoanele desemnate în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor 
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
    a) să aibă o probitate morală recunoscută; 
    b) să deţină o funcţie cel puţin egală sau echivalentă cu funcţia contractuală vacantă pentru 
ocuparea căreia se organizează concursul; 
    c) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese. 
    Art.117 - (1) Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în 
comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care a fost sancţionată disciplinar, iar 
sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii. 
    (2) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în 
comisia de soluţionare a contestaţiilor. 
    Art.118 - Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în 
comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care se află în următoarele situaţii: 
    a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale 
ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării; 
    b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi 
ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 
    c) este sau urmează să fie, în situaţia ocupării postului de conducere pentru care se 
organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi. 
    Art.119 - (1) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au 
obligaţia să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre apariţia 
oricărei situaţii dintre cele prevăzute la art. 133 şi 134. În aceste cazuri, membrii comisiei de 
concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la 
participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concurs. 
    (2) În cazul constatării existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 133 şi 134 actul de 
numire a comisiei se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile lucrătoare 
de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie cu o altă persoană . 
    (3) În cazul în care oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 133 şi 134 se constată ulterior 
desfăşurării uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfăşurate se 
recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situaţie de incompatibilitate sau 
conflict de interese, sub rezerva asigurării validităţii evaluării a cel puţin două treimi din 
numărul membrilor comisiei de concurs. 
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    (4) În situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin două treimi din 
numărul membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare şi desfăşurare a concursului 
se reia. 
    Art.120 - În funcţie de numărul şi de specificul posturilor vacante/temporar vacante pentru 
care se organizează concurs, se pot constitui mai multe comisii de concurs. 
 
    Secţiunea a 5-a 
    Atribuţiile comisiei de concurs şi ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
 
    Art. 121 - Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale: 
    a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor; 
    b) stabileşte tipul probelor de concurs: proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după 
caz; 
    c) stabileşte subiectele pentru proba scrisă; 
    d) stabileşte planul probei practice şi realizează proba practică; 
    e) stabileşte planul interviului şi realizează interviul; 
    f) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi/sau proba practică şi interviul; 
    g) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate 
candidaţilor; 
    h) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de 
concurs, precum şi raportul final al concursului. 
    Art. 122 - Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale: 
    a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire 
la notarea probei scrise, probei practice şi a interviului; 
    b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate 
candidaţilor. 
    Art.123 - Secretarul comisiei de concurs şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
au următoarele atribuţii principale: 
    a) primesc dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile, după caz; 
    b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei; 
    c) întocmesc, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de 
soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, 
respectiv procesul-verbal al selecţiei dosarelor şi raportul concursului care vor fi semnate de 
către toţi membrii comisiei; 
    d) asigură transmiterea/afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, 
respectiv rezultatele eventualelor contestaţii; 
    e) îndeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului. 
 
    Secţiunea  a 6-a 
    Dispoziţii generale privind desfăşurarea concursului 
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    Art. 124 - (1) Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant constă, de 
regulă, în 3 etape succesive, după cum urmează: 
    a) selecţia dosarelor de înscriere; 
    b) proba scrisă şi/sau probă practică; 
    c) interviul. 
    (2) Proba practică poate fi introdusă în cazul funcţiilor contractuale la care este necesară 
verificarea abilităţilor practice. 
    (3) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa 
precedentă. 
    Art. 125 - (1) În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
afişării anunţului, candidaţii depun dosarul de concurs. 
    (2) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a 
dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii 
condiţiilor de participare la concurs. 
    (3) După finalizarea selecţiei dosarelor se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de 
către toţi membrii comisiei. 
 
 Secţiunea a 7-a 
    Selecţia dosarelor de concurs, proba scrisă şi/sau proba practică a concursului şi interviul 
 
    Art.126- (1) Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul 
comisiei de concurs, cu menţiunea "admis" sau "respins", însoţită de motivul respingerii 
dosarului, la sediul  instituţiei publice organizatoare a concursului. 
    (2) Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul 
comisiei de soluţionare a contestaţiilor în maximum două zile lucrătoare de la afişarea 
rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de concurs. 
    (3) Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor se soluţionează şi se afişează la 
sediul instituţiei organizatoare a concursului în termen de o zi lucrătoare de la expirarea 
termenului de depunere. 
    Art. 127 - (1) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-
grilă. 
    (2) Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care 
se organizează concursul. 
    (3) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza tematicii de concurs, astfel încât să 
reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul 
postului pentru care se organizează concursul. 
    (4) Pentru candidaţii la ocuparea aceluiaşi post, subiectele sunt identice în cadrul aceluiaşi 
concurs, cu excepţia cazului în care concursul se desfăşoară în mai multe serii. 
    (5) Comisia de concurs stabileşte subiectele şi alcătuieşte seturile de subiecte pentru proba 
scrisă, în ziua în care se desfăşoară proba scrisă. 
    (6) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia întocmeşte minimum două 
seturi de subiecte care vor fi prezentate candidaţilor. 
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    (7) Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii 
subiectelor propuse. 
    (8) Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în 
plicuri sigilate purtând ştampila autorităţii sau a instituţiei publice organizatoare a concursului. 
    (9) Comisia de concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică 
odată cu subiectele şi se afişează la locul desfăşurării concursului. 
    (10) În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi 
formulate cu cel mult două zile înainte de proba scrisă, cu condiţia ca numărul acestora să fie 
de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare test-grilă. Întrebările pentru 
fiecare test-grilă se stabilesc în ziua în care se desfăşoară proba scrisă, înainte de începerea 
acestei probe. 
    (11) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea 
îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii 
candidaţilor se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document 
care atestă identitatea, potrivit legii. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului 
nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea buletinului, a cărţii de 
identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi. 
    (12) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din 
concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii 
comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea. 
    (13) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de 
dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore. 
    (14) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor 
seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs. 
    (15) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie 
sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor 
care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei. 
    (16) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a 
formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă 
deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor 
mijloace de comunicare la distanţă. 
    (17) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (16) atrage eliminarea candidatului din 
proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină 
candidatul din sală, înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în 
procesul-verbal. 
    (18) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de 
autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, purtând ştampila acesteia pe 
fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, se 
lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila autorităţii sau 
instituţiei publice organizatoare a concursului, cu excepţia situaţiei în care există un singur 
candidat pentru postul vacant/temporar vacant, caz în care nu mai există obligaţia sigilării 
lucrării. 



Primaria comunei Maracineni – Regulament intern 
 

29 

    (19) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-
grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul 
special întocmit în acest sens. 
    Art. 128 - Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale 
candidatului în vederea ocupării postului vacant sau temporar vacant pentru care candidează. 
    Art. 129 - (1) Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, 
care va include următoarele criterii de evaluare: 
    a) capacitatea de adaptare; 
    b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile; 
    c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice; 
    d) capacitatea de comunicare; 
    e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice. 
    (2) În vederea testării pentru proba practică se pot stabili şi alte criterii de evaluare. 
    (3) Aspectele constatate în timpul derulării probei practice vor fi consemnate în scris în 
anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, care se 
semnează de membrii acestei comisii şi de candidat. 
    Art. 130 - (1) În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia 
candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la 
proba scrisă şi/sau proba practică, după caz. 
    (2) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în 
ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru 
stabilirea interviului sunt: 
    a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; 
    b) capacitatea de analiză şi sinteză; 
    c) motivaţia candidatului; 
    d) comportamentul în situaţiile de criză; 
    e) iniţiativă şi creativitate. 
    (3) În funcţie de cerinţele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de evaluare 
prevăzute la lit. d) şi e) sunt stabilite opţional de către ordonatorii principali de credite. 
    (4) Pentru posturile de conducere planul de interviu include şi elemente referitoare la: 
    a) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora; 
    b) exercitarea controlului decizional; 
    c) capacitatea managerială. 
    (5) Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise şi/sau probei practice, după caz. 
    (6) Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba 
scrisă. 
    (7) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot 
adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, 
etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex. 
    (8) Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează în scris în 
anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, şi se 
semnează de membrii acesteia şi de candidat. 
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    Secţiunea a 8-a 
    Notarea probelor şi comunicarea rezultatelor 
 
    Art. 131 - Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează: 
    a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte; 
    b) pentru proba practică punctajul este de maximum 100 de puncte; 
    c) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. 
    Art. 132 - (1) Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi 
numerotată, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea postului 
vacant/temporar vacant. 
    (2) Notarea probei scrise, a interviului sau a probei practice se face, de regulă, în termen de 
maximum 3 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe. 
    (3) Lucrările de la proba scrisă, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru 
ocuparea postului vacant/temporar vacant, se corectează sigilate. 
    (4) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru 
fiecare lucrare scrisă, şi se notează în borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba 
scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei 
de concurs. 
    (5) Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se 
anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe 
borderoul de notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal. 
    Art. 133 - (1) În situaţia în care pentru o lucrare se înregistrează diferenţe mai mari de 10 
puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează de 
către toţi membrii acesteia. Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există 
diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs. 
    (2) Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării. 
    Art. 134 - (1) Lucrările scrise, după acordarea punctajelor finale, se desigilează. 
    (2) Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea "admis" ori "respins" se 
afişează la sediul autorităţii sau instituţiei organizatoare a concursului astfel încât să se asigure 
rămânerea a cel puţin două zile lucrătoare până la susţinerea următoarei probe, pentru 
depunerea şi soluţionarea unor eventuale contestaţii. 
    (3) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut: 
    a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale de execuţie; 
    b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale de conducere. 
    Art. 135 - (1) Interviul şi/sau proba practică se notează pe baza criteriilor prevăzute şi a 
punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de 
interviu, respectiv planul probei practice. 
    (2) Membrii comisiei de concurs acordă, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile 
prevăzute. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru 
fiecare candidat, şi se notează în borderoul de notare. 
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    (3) Sunt declaraţi admişi la interviu şi/sau proba practică candidaţii care au obţinut: 
    a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale de execuţie; 
    b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale de conducere. 
    Art. 136 - (1) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la 
proba scrisă şi interviu. 
    (2) Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un 
centralizator nominal, în care se va menţiona pentru fiecare candidat punctajul obţinut la 
fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de 
fiecare dintre membrii comisiei de concurs. 
    (3) Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale 
concursului, se face prin menţionarea punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei 
"admis" sau "respins", prin afişare la locul desfăşurării concursului şi, după caz, pe site-ul 
instituţiei. Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de 
la data susţinerii ultimei probe. 
    (4) Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant 
candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi 
post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar. 
    (5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba 
scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou 
interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător. 
    (6) În situaţia în care nu s-a organizat proba scrisă, la punctaje egale are prioritate candidatul 
care a obţinut punctajul cel mai mare la proba practică, iar dacă egalitatea se menţine, 
candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de 
concurs va decide asupra candidatului câştigător. 
    (7) Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funcţii contractuale vacante sau 
temporar vacante se consemnează în raportul final al concursului. 
 
    Secţiunea a 9-a 
    Soluţionarea contestaţiilor 
 
    Art. 137 - După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau proba 
practică, după caz, şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel 
mult 48 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării 
rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul instituţiei publice organizatoare a 
concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 
    Art. 138 - (1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, 
comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a 
condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea 
termenului de depunere a contestaţiilor. 
    (2) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a 
interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea 
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răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi 
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 
    Art. 139 - Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia, modificând rezultatul 
selecţiei dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, în situaţia în care: 
    a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor 
formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor; 
    b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea 
scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor 
formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului; 
    c) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei practice; 
    d) ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării 
răspunsurilor la interviu, candidatul declarat iniţial "respins" obţine cel puţin punctajul minim 
pentru promovarea probei scrise sau a interviului. 
    Art. 140 - (1) Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii: 
    a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs; 
    b) punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau 
punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi 
răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului; 
    c) punctajele au fost acordate potrivit baremului probei practice. 
    (2) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul  instituţiei 
organizatoare a concursului, imediat după soluţionarea contestaţiilor. 
    Art. 141 - Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa 
instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. 
    Art.142 - (1) Autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului pune la dispoziţia 
candidaţilor interesaţi, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, 
respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care sunt informaţii de interes public, cu 
respectarea confidenţialităţii datelor care fac referire la ceilalţi candidaţi, inclusiv a datelor cu 
caracter personal, potrivit legii. 
    (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs, 
respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care conţin date cu caracter personal ale 
candidaţilor, potrivit legii. 
    (3) Orice candidat îşi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă individuală redactată în 
cadrul probei scrise a concursului, după corectarea şi notarea acesteia, în prezenţa secretarului 
comisiei de concurs. 
 
    Secţiunea a 10-a 
    Suspendarea, amânarea şi reluarea concursului 
 
    Art. 143 - (1) În cazul în care, de la data anunţării concursului şi până la afişarea rezultatelor 
finale ale acestuia, conducătorul autorităţii ori instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se 
găseşte postul pentru care se organizează concursul este sesizat cu privire la nerespectarea 
prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, se va proceda la verificarea 
celor sesizate cu celeritate. În cazul în care se constată că nu au fost respectate prevederile 
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legale sau când aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele procedurale 
prevăzute de lege, desfăşurarea concursului va fi suspendată. 
    (2) Suspendarea se dispune de către conducătorul instituţiei publice, după o verificare 
prealabilă, în regim de urgenţă, a situaţiei în fapt sesizate, dacă se constată existenţa unor 
deficienţe în respectarea prevederilor legale. 
    (3) Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor, de către oricare dintre candidaţi sau de către orice persoană 
interesată. 
    (4) În situaţia în care, în urma verificării realizate potrivit alin. (1), se constată că sunt 
respectate prevederile legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, acesta se 
desfăşoară în continuare. 
    Art. 144 - (1) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora 
desfăşurării concursului: 
    a) concursul se amână pentru o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare; 
    b) se reia procedura de organizare şi desfăşurare a acestuia dacă amânarea nu poate fi 
dispusă conform lit. a). 
    (2) În situaţia constatării necesităţii amânării concursului, autoritatea sau instituţia publică 
organizatoare a concursului are obligaţia: 
    a) anunţării, prin aceleaşi mijloace de informare, a modificărilor intervenite în desfăşurarea 
concursului; 
    b) informării candidaţilor ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice 
mijloc de informare care poate fi dovedit. 
    Art. 145 - (1) Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau 
amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în 
scris intenţia de a participa din nou la concurs la noile date. 
    (2) În situaţia în care, la reluarea procedurii de concurs, în dosare există documente a căror 
valabilitate a încetat, candidaţii au posibilitatea de a le înlocui . 
 
Secţiunea a 11-a 
    Prezentarea la post 
 
    Art. 146 - (1) Candidaţii declaraţi admişi la concursul de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale sunt obligaţi să se prezinte la post în 
termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării. 
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic 
motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare 
de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate 
depăşi 30 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului. 
    (3) În cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant, contractul de 
muncă se încheie pe perioada absenţei titularului postului. 
    (4) În cazul neprezentării la post la termenul stabilit la alin. (1) şi în lipsa unei înştiinţări 
potrivit alin. (2), postul este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obţinut 
nota finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv. 
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Incheierea contractului individual de munca 
 

Art.147 – Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată. Prin excepţie, 
contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată, în condiţiile expres 
prevăzute de lege. 
 Art. 148 - Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în 
formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în 
formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a 
contractului. 
Art.149 -  Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în 
registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă. 
Art.150 -  Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un 
exemplar din contractul individual de muncă. 
Art.151 - Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în 
muncă. 
Art. 152 - Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are 
obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu 
privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le 
modifice.Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se 
consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă 
sau a actului adiţional, după caz. 
 Art. 153 -  Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu 
privire la cel puţin următoarele elemente: 
    a) identitatea părţilor; 
    b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să 
muncească în diverse locuri; 
    c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului; 
    d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte 
normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului; 
    e) criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul 
angajatorului; 
    f) riscurile specifice postului; 
    g) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele; 
    h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă 
temporară, durata acestora; 
    i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; 
    j) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia; 
    k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi 
periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul; 
    l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână; 
    m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale 
salariatului; 
    n) durata perioadei de probă. 
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    Art. 154 - Elementele din informarea prevăzută la art.130 trebuie să se regăsească şi în 
conţinutul contractului individual de muncă. 
          Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la art.130 în timpul executării 
contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un 
termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în care o 
asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege. 
  Art. 155 - În afara clauzelor esenţiale mentionate mai sus, între părţi pot fi negociate şi 
cuprinse în contractul individual de muncă şi alte clauze specifice. 
         a) clauza cu privire la formarea profesională; 
     b) clauza de neconcurenţă; 
     c) clauza de mobilitate; 
     d) clauza de confidenţialitate. 
  Art. 156 - (1) O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, 
care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. 
           (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului 
individual de muncă. 
   Art. 157 - (1) Încadrarea salariaţilor se face numai prin concurs sau examen, după caz. 
                            (2) Posturile vacante existente în statul de funcţii vor fi scoase la concurs, în 
raport cu necesităţile institutiei. 
                            (3) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post 
vacant nu s-au prezentat mai mulţi candidaţi, încadrarea în muncă se face prin examen,  
condiţiile de organizare şi modul de desfăşurare a concursului/examenului stabilindu-se prin 
regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului. 
    Art. 158- (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului 
individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice 
pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de 
conducere. 
       (3) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de 
muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre 
părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia. 
       (4) Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi 
are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în 
regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă. 
       (5) Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 luni 
după debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu. 
 Art. 159 - (1) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât 
o singură perioadă de probă. 

                    (2) Perioada de probă constituie vechime în muncă. 
  Art. 160 - Angajatorul are obligaţia de a înfiinţa un registru general de evidenţă a salariaţilor, 
care se va înregistra în prealabil la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază 
teritorială se află sediul angajatorului, dată de la care devine document oficial. 
           Registrul general de evidenţă a salariaţilor se completează şi se transmite inspectoratului 
teritorial de muncă în ordinea angajării şi cuprinde elementele de identificare ale tuturor 



Primaria comunei Maracineni – Regulament intern 
 

36 

salariaţilor, data angajării, funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din 
România sau altor acte normative, tipul contractului individual de muncă, salariul, sporurile şi 
cuantumul acestora, perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, 
perioada detaşării şi data încetării contractului individual de muncă. 
           Registrul general de evidenţă a salariaţilor este păstrat la sediul angajatorului, urmând să 
fie pus la dispoziţie inspectorului de muncă sau oricărei alte autorităţi care îl solicită, în 
condiţiile legii. 
            La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze 
un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, 
vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate. 
            În cazul încetării activităţii angajatorului, registrul general de evidenţă a salariaţilor se 
depune la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială se află sediul 
sau domiciliul angajatorului, după caz. 
       Metodologia de întocmire a registrului general de evidenţă a salariaţilor, înregistrările 
care se efectuează, precum şi orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului. 
     
Modificarea contractului individual de muncă 
 
Art. 161 - Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor. 
      - Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre 
următoarele elemente: 
        a) durata contractului; 
       b) locul muncii; 
      c) felul muncii; 
       d) condiţiile de muncă; 
        e) salariul; 
      f) timpul de muncă şi timpul de odihnă. 
    Art. 162 - (1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea 
sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de 
muncă. 
    (2) Pe durata delegării, respectiv a detaşării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte 
drepturi prevăzute în contractul individual de muncă. 
    Art. 163 - Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către 
salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său 
de muncă. 
    Art. 164 - (1) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile 
calendaristice în 12 luni şi se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile 
calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu 
poate constitui motiv pentru sancţionarea disciplinară a acestuia. 
    (2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o 
indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă 
aplicabil. 
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    Art. 165 - Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de 
muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în 
interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar 
numai cu consimţământul scris al salariatului. 
    Art. 166 - (1) Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. 
    (2) În mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită pentru motive obiective ce 
impun prezenţa salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul ambelor 
părţi, din 6 în 6 luni. 
    (3) Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepţional şi 
pentru motive personale temeinice. 
    (4) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o 
indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă 
aplicabil. 
    Art. 167 - (1) Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a 
dispus detaşarea. 
    (2) Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de 
drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care 
este detaşat. 
    Art. 168 - Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul 
salariatului, şi în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca 
măsură de protecţie a salariatului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod. 
 
Suspendarea contractului individual de muncă 
 
    Art. 169 - (1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin 
acordul părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi. 
    (2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii 
de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator. 
    (3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor decât 
cele prevăzute la alin. (2), dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale,  prin contracte 
individuale de muncă sau prin regulamente interne. 
    (4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile 
salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din 
calitatea sa de salariat. 
    (5) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză 
de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează. 
    (6) În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care 
au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de 
muncă, cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept. 
    Art. 170 - Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii: 
    a) concediu de maternitate; 
    b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă; 
    c) carantină; 
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    d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe 
toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel; 
    e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat; 
    f) forţă majoră; 
    g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală; 
    h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările 
necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit 
avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual 
de muncă încetează de drept; 
    i) în alte cazuri expres prevăzute de lege. 
    Art. 171 - (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în 
următoarele situaţii: 
    a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu 
handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; 
    b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul 
copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; 
    c) concediu paternal; 
    d) concediu pentru formare profesională; 
    e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel 
central sau local, pe toată durata mandatului; 
    f) participarea la grevă. 
    (2) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale 
salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul 
individual de muncă, precum şi prin regulamentul intern. 
    Art. 172 - (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului 
în următoarele situaţii: 
    a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii; 
    b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a 
fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea 
definitivă a hotărârii judecătoreşti; 
    c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de 
muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; 
    d) pe durata detaşării; 
    e) pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau 
atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor. 
    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), dacă se constată nevinovăţia celui în cauză, 
salariatul îşi reia activitatea anterioară şi i se plăteşte, în temeiul normelor şi principiilor 
răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a 
fost lipsit pe perioada suspendării contractului. 
    Art. 173 - Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul 
concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale. 
 
    Încetarea contractului individual de muncă 
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    Art. 174 - Contractul individual de muncă poate înceta astfel: 
    a) de drept; 
    b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea; 
    c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ 
prevăzute de lege. 
 
 
    Secţiunea 1 
    Încetarea de drept a contractului individual de muncă 
 
    Art. 175 - (1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept: 
    a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul 
dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa 
conform legii; 
    b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii 
sub interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoană fizică; 
    c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de 
cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de 
invaliditate, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu 
reducerea vârstei standard de pensionare; 
    d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la 
care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă; 
    e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane 
concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii 
judecătoreşti de reintegrare; 
    f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data 
rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti; 
    g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, 
autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; 
    h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă 
ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care 
s-a dispus interdicţia; 
    i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată 
determinată; 
    j) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta 
cuprinsă între 15 şi 16 ani. 
    (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-j), constatarea cazului de încetare de drept a 
contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea 
acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, şi se comunică persoanelor aflate în situaţiile 
respective în termen de 5 zile lucrătoare. 
    Art. 176 - (1) Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea 
valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. 
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    (2) Constatarea nulităţii contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor. 
    (3) Constatarea nulităţii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin 
acordul părţilor. 
    (4) Dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească. 
 
    Secţiunea a 2-a 
    Concedierea 
 
    Art. 177 - (1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din 
iniţiativa angajatorului. 
    (2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru 
motive care nu ţin de persoana salariatului. 
    Art. 178 - Este interzisă concedierea salariaţilor: 
    a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, 
rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau 
responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală; 
    b) pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale. 
    Art. 179 - (1) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă: 
    a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii; 
    b) pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei; 
    c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat 
cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; 
    d) pe durata concediului de maternitate; 
    e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul 
copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; 
    f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în 
cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; 
    g) pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei 
în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri 
disciplinare repetate, săvârşite de către acel salariat; 
    h) pe durata efectuării concediului de odihnă. 
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare 
a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condiţiile legii. 
 
    Secţiunea a 3-a 
    Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului 
 
    Art. 180 - Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana 
salariatului în următoarele situaţii: 
    a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de 
disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul 
colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară; 
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    b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, 
în condiţiile Codului de procedură penală; 
    c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată 
inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească 
atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat; 
    d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este 
încadrat. 
    Art. 181 - (1) În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute la 
art. 157 lit. b) - d), angajatorul are obligaţia de a emite decizia de concediere în termen de 30 
de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii. 
    (2) În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art. 157 lit. a), 
angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispoziţiilor art. 247 – 252 
din Codul Muncii adoptat prin legea nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. 
    (3) Decizia se emite în scris şi, sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie să fie motivată în 
fapt şi în drept şi să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi la 
instanţa judecătorească la care se contestă. 
    Art. 182 - (1) Concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de 
la regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a 
cercetării disciplinare prealabile şi în termenele stabilite de Codul Muncii adoptat prin Legea 
nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. 
    (2) Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art. 157 lit. d) poate fi dispusă numai 
după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin 
regulamentul intern. 
    Art. 183 - (1) În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 157 
lit. c) şi d), angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în 
unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită 
de medicul de medicină a muncii. 
    (2) În situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1), 
acesta are obligaţia de a solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în 
vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale şi/sau, după caz, 
capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii. 
    (3) Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea 
angajatorului, conform prevederilor alin. (1), pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu 
privire la noul loc de muncă oferit. 
    (4) În cazul în care salariatul nu îşi manifestă consimţământul în termenul prevăzut la alin. 
(3), precum şi după notificarea cazului către agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă 
conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului. 
 
    Secţiunea a 4-a 
    Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului 
Art. 184 - (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă 
încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă 
ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. 
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    (2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. 
    Art. 185 - Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate fi 
individuală sau colectivă. 
    Art. 186 - Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de 
măsuri active de combatere a şomajului şi pot beneficia de compensaţii în condiţiile prevăzute 
de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil. 
 
    Secţiunea a 5-a 
    Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaţilor şi procedura concedierilor 
colective 
 
    Art. 187 - (1) Prin concediere colectivă se înţelege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile 
calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului, a unui număr 
de: 
    a) cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai mult de 20 
de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi; 
    b) cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 
100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi; 
    c) cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 
de salariaţi. 
    (2) La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv, potrivit alin. (1), se iau în 
calcul şi acei salariaţi cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din iniţiativa 
angajatorului, din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana salariatului, cu condiţia 
existenţei a cel puţin 5 concedieri. 
    Art. 188 - (1) În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul 
concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul 
reînfiinţat în aceeaşi activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă. 
    (2) În situaţia în care în perioada prevăzută la alin. (1) se reiau aceleaşi activităţi, angajatorul 
va transmite salariaţilor care au fost concediaţi de pe posturile a căror activitate este reluată în 
aceleaşi condiţii de competenţă profesională o comunicare scrisă, prin care sunt informaţi 
asupra reluării activităţii. 
    (3) Salariaţii au la dispoziţie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data 
comunicării angajatorului, prevăzută la alin. (2), pentru a-şi manifesta în scris consimţământul 
cu privire la locul de muncă oferit. 
    (4) În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi potrivit alin. (2) nu îşi 
manifestă în scris consimţământul în termenul prevăzut la alin. (3) sau refuză locul de muncă 
oferit, angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante. 
     
     Secţiunea a 6-a 
    Dreptul la preaviz 
 
    Art. 189 - (1) Persoanele concediate în temeiul art. 196 lit. c) şi d), al art. 200 şi 201 
beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare. 
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    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele concediate care se află în perioada de 
probă. 
    (3) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, 
termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător. 
    Art. 190 - Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină în 
mod obligatoriu: 
    a) motivele care determină concedierea; 
    b) durata preavizului; 
    c) criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai în cazul 
concedierilor colective; 
    d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii 
urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condiţiile art. 64. 
    Art. 191 - Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului. 
 
   Secţiunea a 8-a 
    Demisia 
 
    Art. 192 - (1) Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o 
notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după 
împlinirea unui termen de preaviz. 
    (2) Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a 
înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de 
probă. 
    (3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. 
    (4) Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă şi nu 
poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv mai 
mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere. 
    (5) Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate 
efectele. 
    (6) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, 
termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător. 
    (7) Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la 
data renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv. 
    (8) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile 
asumate prin contractul individual de muncă. 
    
Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din cadrul Primariei comunei Maracineni 
 
    Art. 193- (1) Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în grade 
sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant sau temporar vacant, iar în situaţia 
în care nu există un asemenea post se face prin transformarea postului din statul de funcţii în 
care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior. 



Primaria comunei Maracineni – Regulament intern 
 

44 

    (2) Promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul 
bugetar se face prin examen. 
    Art.194 - (1) Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului 
contractual constă în susţinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, după caz, şi 
interviu stabilite de comisia de examinare. 
    (2) Proba practică se susţine în cazul funcţiilor contractuale la care este necesară verificarea 
abilităţilor practice. 
    (3) Pentru a participa la concursul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea 
performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani. 
    Art.195 - (1) Comisia de examinare desemnată prin act administrativ de către ordonatorul 
de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor, va 
evalua candidatul în cadrul examenului de promovare în grade sau trepte profesionale pe baza 
următoarelor criterii: 
    a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate; 
    b) comportament în situaţii de criză; 
    c) abilităţi de comunicare; 
    d) capacitate de sinteză. 
    (2) Criteriul prevăzut la alin. (1) lit. a) se evaluează pe baza unei probe scrise din domeniul 
de activitate al angajatului, care să ateste pregătirea profesională şi gradul de acumulare a 
experienţei profesionale în domeniul respectiv. Proba scrisă poate fi susţinută şi sub forma 
unui test-grilă. 
    (3) Criteriile prevăzute la alin. (1) lit. b) - d) se evaluează în cadrul interviului. 
    (4) Comisia de examinare poate stabili şi alte criterii de evaluare specifice care vor fi 
evaluate în cadrul interviului, cum ar fi: 
    a) complexitate, iniţiativă, creativitate şi diversitate a activităţilor; 
    b) judecata şi impactul deciziilor; 
    c) influenţă, coordonare şi supervizare. 
    Art.196 - (1) În cadrul examenului de promovare fiecare dintre cele două probe, respectiv 
proba scrisă sau proba practică, după caz, şi interviul vor fi notate cu un punctaj maxim de 100 
de puncte. 
    (2) Membrii comisiei de examinare acordă individual punctaje pentru fiecare dintre cele 
două probe menţionate la alin. (1), consemnate în borderoul de notare. 
    (3) Punctajul final al fiecăreia dintre cele două probe se calculează ca medie aritmetică a 
punctajelor prevăzute la alin. (2). 
    Art.197 - (1) Punctajul examenului de promovare se calculează ca medie aritmetică a 
punctajelor finale obţinute la fiecare dintre cele două probe scrisă sau practică, după caz, şi 
interviul. 
    (2) Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 
    Art.198- Comisia de examinare este formată din 3 membri, 2 membri din cadrul instituţiei 
sau autorităţii publice şi un membru de sindicat sau, după caz, un reprezentant al salariaţilor, 
cu experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul postului în care se face promovarea. 
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    Art.199 - (1) Pentru soluţionarea contestaţiilor prin act administrativ al ordonatorului de 
credite bugetare se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor. 
    (2) Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru 
în comisia de soluţionare a contestaţiilor. 
    (3) Membrii din comisia de soluţionare a contestaţiilor trebuie să aibă experienţa şi 
cunoştinţele necesare în domeniul postului în care se face promovarea. 
 
Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici 
 
            Sectiunea 1 

Dispozitii generale privind organizarea concursului de recrutare. Solicitarea avizului 
Agentiei 
 

    Art. 200 - Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe 
bază de examen medical de specialitate; 
    f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 
    g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea; 
    i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
    j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 
    Art. 201 – Ocuparea funcţiilor publice se face prin: 
    a) promovare; 
    b) transfer; 
    c) redistribuire; 
    d) recrutare; 
    e) alte modalităţi prevăzute expres de prezenta lege. 
    Art. 202 - (1) Recrutarea în vederea intrării în corpul funcţionarilor publici se face prin 
concurs, în limita funcţiilor publice vacante rezervate în acest scop prin planul de ocupare a 
funcţiilor publice. 
    (2) Anunţul privind concursul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi 
într-un cotidian de largă circulaţie, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării 
concursului. În mod excepţional, termenul de 30 de zile poate fi redus, în condiţiile legii, 
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie temporar vacante. 
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    (3) Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul 
de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie se stabilesc astfel: 
    a) un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent din clasa a II-a sau 6 luni pentru 
ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent din clasa a III-a; 
    b) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie de grad profesional principal; 
    c) 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie de grad profesional superior. 
    (4) Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul 
de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere se stabilesc astfel: 
    a) 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea 
funcţiilor publice de conducere de: şef birou, şef serviciu şi secretar al comunei, precum şi a 
funcţiilor publice specifice asimilate acestora; 
    b) 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea 
funcţiilor publice de conducere, altele decât cele prevăzute la lit. a). 
    (5) Pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice 
de conducere, candidaţii trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în 
domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice. 
 
              Secţiunea a 2-a 
   Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor. 

Atributiile comisiei de concurs, ale comisiei de solutionare a conestatiilor si ale 
secretarului 
 
    Art. 203 - (1) În vederea organizării şi desfăşurării concursurilor pentru recrutarea 
funcţionarilor publici, cu minimum 20 de zile înaintea desfăşurării concursului, se constituie 
comisii de concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act administrativ al 
conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, în condiţiile HG 
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 
functionarilor publici. 
    (2) Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, se 
desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor. 
    (3) Fiecare comisie de concurs, respectiv comisie de soluţionare a contestaţiilor, are un 
secretar numit prin actul prevăzut la alin. (1). 
    (4) Secretarul comisiei de concurs şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se 
asigură, de regulă, de către funcţionarii publici din cadrul compartimentelor de resurse umane 
sau de către funcţionarii publici cu atribuţii în acest domeniu, prevăzute în fişa postului, din 
cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului. 
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Art. 204 - (1) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de 
conducere comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt compuse fiecare 
din câte 5 membri, desemnaţi după cum urmează: 
    a) 3 membri sunt reprezentanţi ai autorităţii ori instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se 
află funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul sau, după caz, sunt desemnaţi 
din instituţia publică ierarhic superioară; 
    b) 2 membri sunt reprezentanţi ai Agenţiei. 
    (2) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie comisia 
de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt compuse din câte 3 membri, 
desemnaţi după cum urmează: 
    a) 2 membri sunt reprezentanţi ai autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se 
află funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul; 
    b) un membru este reprezentant al Agenţiei. 
    Art. 205 - (1) In cazul concursurilor organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de 
secretar al unităţii administrativ-teritoriale comisia de concurs şi comisia de soluţionare a 
contestaţiilor se constituie după cum urmează: 
    a) 2 membri sunt reprezentanţi ai instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află funcţia 
publică vacantă pentru care se organizează concursul; 
    b) 2 membri sunt reprezentanţi ai Agenţiei; 
    c) un membru este reprezentant al instituţiei prefectului din judeţul în care se găseşte 
instituţia publică pentru care se organizează concursul. 
    Art. 206 - (1) Pot fi desemnaţi ca membri în comisiile de concurs sau de soluţionare a 
contestaţiilor funcţionarii publici definitivi. 
    (2) Pentru a fi desemnaţi în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor, 
funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
    a) să aibă cunoştinţe aprofundate în unul dintre domeniile funcţiilor publice pentru care se 
organizează concursul sau cunoştinţe generale în administraţia publică; 
    b) să aibă pregătire şi/sau experienţă în unul dintre domeniile funcţiilor publice pentru care 
se organizează concursul, managementul resurselor umane sau în administraţia publică; 
    c) să aibă o probitate morală recunoscută; 
    d) să deţină o funcţie publică cel puţin din aceeaşi clasă cu funcţia sau funcţiile publice 
vacante pentru ocuparea cărora se organizează concursul; 
    e) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute la art. 32 şi 
33. 
    (3) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere, cel 
puţin 2 dintre membrii comisiei de concurs, respectiv ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
trebuie să fie funcţionari publici de conducere. 
    Art. 207 - (1) Nu poate fi desemnat membru în comisia de concurs sau în comisia de 
soluţionare a contestaţiilor funcţionarul public care a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea 
aplicată nu a fost radiată, conform legii. 
    (2) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în 
comisia de soluţionare a contestaţiilor. 
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    Art. 208 – (1) Nu poate fi desemnat membru în comisia de concurs sau în comisia de 
soluţionare a contestaţiilor funcţionarul public care se află în următoarele cazuri de conflict de 
interese: 
    a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale 
ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării; 
    b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi 
ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 
    c) este sau urmează a fi, în situaţia ocupării funcţiei publice de conducere pentru care se 
organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi. 
    (2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia 
să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de 
interese care a intervenit sau ar putea interveni. În aceste cazuri, membrii comisiei de concurs 
sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la participarea ori 
luarea vreunei decizii cu privire la concursul în cadrul căruia a intervenit conflictul de interese. 
    (3) În cazul constatării existenţei unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese, 
actul de numire a comisiei se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile 
de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie. 
    (4) În cazul în care situaţia de incompatibilitate sau conflictul de interese se constată ulterior 
desfăşurării uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfăşurate se 
recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situaţie de incompatibilitate sau 
conflict de interese, sub rezerva asigurării validităţii evaluării a cel puţin două treimi din 
numărul membrilor comisiei de concurs. 
    (5) În situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin două treimi din 
numărul membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare şi desfăşurare a concursului 
se reia. 
      Art. 209 - (1) Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale: 
    a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor; 
    b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă; 
    c) stabileşte planul interviului şi realizează interviul; 
    d) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi interviul; 
    e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor. 
    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale: 
    a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire 
la notarea probei scrise şi a interviului; 
    b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate 
candidaţilor. 
    Art. 210 - Secretarul comisiei de concurs şi secretarul comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor au următoarele atribuţii principale: 
    a) primesc dosarele de concurs ale candidaţilor; 
    b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor; 
    c) întocmesc, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de 
soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia; 
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    d) asigură transmiterea rezultatelor concursului, respectiv rezultatelor contestaţiei 
candidaţilor; 
    e) îndeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului. 
    Art. 211 - (1) Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum şi la cele ale 
comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizaţie 
reprezentând 1% din salariul de bază, stabilit conform legii. 
    (2) Persoanele care asigură secretariatul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare 
a contestaţiilor au dreptul la o indemnizaţie de 1% din salariul de bază, stabilit conform legii. 
 
            Sectiunea a 3-a 
 Publicitatea concursului 
 
    Art. 212 - Înainte cu cel puţin 30 de zile de data stabilită pentru proba scrisă, pe baza 
avizului sau, după caz, cu dovada înştiinţării Agenţiei, autoritatea ori instituţia publică 
organizatoare a concursului are obligaţia asigurării publicităţii concursului, în condiţiile legii. 
    Art. 213 - (1) Anunţul privind concursul se publică de către autoritatea sau instituţia publică 
organizatoare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi într-un cotidian de largă 
circulaţie, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă. 
    (2) Cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă, condiţiile de 
participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia, tematica şi alte date necesare 
desfăşurării concursului se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a 
concursului. Dacă autoritatea sau instituţia publică are pagină de internet, afişarea se face şi pe 
această pagină, la secţiunea special creată în acest scop. Informaţiile menţionate se menţin la 
locul de afişare până la finalizarea concursului. 
    (3) În situaţia în care autorităţile sau instituţiile publice consideră necesar, pot asigura 
publicarea anunţului şi prin alte forme de publicitate suplimentare. 
 
 Sectiunea a 4-a 
 Desfasurarea concursului de recrutare 
 
  Art. 214 - Desfăşurarea concursului de recrutare constă în etapele cuprinse între prima zi de 
depunere a dosarelor candidaţilor şi formularea propunerilor de numire în funcţiile publice 
vacante pentru care s-a organizat concursul. 
  Art. 215 - (1) Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, după cum urmează: 
    a) selecţia dosarelor de înscriere; 
    b) proba scrisă; 
    c) interviul. 
    (2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa 
precedentă. 
    Art. 216 -  In cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor 
condiţii specifice care nu pot fi evaluate prin proba scrisă şi interviu, se poate organiza o probă 
suplimentară. 
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Art. 217 - (1) Etapele concursului de recrutare se evaluează de fiecare membru al comisiei de 
concurs, respectiv de fiecare membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, independent. 
     

Sectiunea a 5-a 
Dosarul de concurs 
 

    Art. 218 - (1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, 
care va conţine în mod obligatoriu: 
    a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 
    b) copia actului de identitate; 
    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
    d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă 
şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 
    e) cazierul judiciar; 
    f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate; 
    g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi 
de poliţie politică. 
    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 
    (3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs. 
    (4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie 
răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării 
concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în 
urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. 
    (5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de 
concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului. 
 

Sectiunea a 6-a 
Selectia dosarelor de cocurs 
 

     Art. 219 - (1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza 
îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. 
    (2) Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de 
concurs, cu menţiunea "admis" sau "respins", însoţită de motivul respingerii dosarului, la 
sediul autorităţii ori instituţiei publice organizatoare a concursului, în termenul prevăzut la alin. 
(1). 
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.           Sectiunea a 7-a 
Proba scrisa a concursului 
 

    Art. 220 - (1) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-
grilă. 
    (2). În cadrul probei scrise se testează, în mod obligatoriu, inclusiv cunoştinţele generale ale 
candidatului în domeniul administraţiei publice. 
    Art. 221 - (1) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi a tematicii 
de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în 
concordanţă cu nivelul şi specificul funcţiilor publice pentru care se organizează concursul. 
    (2) Comisia de concurs stabileşte subiectele şi alcătuieşte seturile de subiecte pentru proba 
scrisă, în ziua în care se desfăşoară proba scrisă. 
    (3) Fiecare membru al comisiei de concurs propune cel puţin 3 subiecte. Pe baza 
propunerilor membrilor comisiei de concurs sunt astfel întocmite minimum două seturi de 
subiecte care vor fi prezentate candidaţilor. 
    (4) Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii 
subiectelor propuse. Lista subiectelor propuse de fiecare membru al comisiei de concurs se 
anexează la raportul final al concursului, cu menţionarea membrului comisiei de concurs care a 
propus subiectul. 
    (5) Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în 
plicuri sigilate purtând ştampila autorităţii sau a instituţiei publice organizatoare a concursului. 
    (6) Comisia de concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică 
odată cu subiectele. 
    (7) În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi 
formulate cu cel mult două zile înainte de proba scrisă, cu condiţia ca numărul acestora să fie 
de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare test-grilă. Întrebările pentru 
fiecare test-grilă se stabilesc în ziua în care se desfăşoară proba scrisă, înainte de începerea 
acestei probe. 
    (8) În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, 
punctajul maxim stabilit pentru testele-grilă nu poate depăşi 30% din punctajul probei scrise, 
diferenţa de punctaj fiind alocată subiectelor de sinteză sau rezolvării unor situaţii practice. 
    (9) Până la ora stabilită pentru terminarea probei scrise a concursului, membrii comisiei de 
concurs au obligaţia de a stabili baremul detaliat de corectare a subiectelor. Acesta se afişează 
la locul desfăşurării concursului anterior corectării lucrărilor. 
    Art. 222 - (1) Înainte de începerea probei scrise, la locul desfăşurării acesteia, dacă este 
cazul, se afişează repartizarea pe săli a candidaţilor. 
    (2) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea 
îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii 
candidaţilor se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document 
care atestă identitatea, potrivit legii. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului 
nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea buletinului, a cărţii de 
identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi. 
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    (3) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din 
concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii 
comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea. 
    (4) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de 
dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore. 
    (5) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor 
seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs. 
    (6) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie 
sau al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care 
asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei. 
    (7) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a 
formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă 
deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor 
mijloace de comunicare la distanţă. 
    (8) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (7) atrage eliminarea candidatului din proba 
de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul 
din sală, înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-
verbal. 
    (9) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de 
autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, purtând ştampila acesteia pe 
fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta, se lipeşte 
astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila autorităţii sau 
instituţiei publice organizatoare a concursului, cu excepţia situaţiei când există un singur 
candidat pentru funcţia publică vacantă, caz în care nu mai există obligaţia sigilării lucrării. 
    (10) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-
grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul 
special întocmit în acest sens. 
 
 Sectiunea a 8-a 
 Interviul 
 
Art. 223 - În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. 
Art. 224 - (1) Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi 
la proba scrisă. 
    (2) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în 
ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru 
stabilirea planului de interviu sunt: 
    a) abilităţile de comunicare; 
    b) capacitatea de analiză şi sinteză; 
    c) abilităţile impuse de funcţie; 
    d) motivaţia candidatului; 
    e) comportamentul în situaţiile de criză. 
    (3) Pentru funcţiile de conducere planul de interviu include şi elemente referitoare la: 



Primaria comunei Maracineni – Regulament intern 
 

53 

    a) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora; 
    b) exercitarea controlului decizional; 
    c) capacitatea managerială. 
Art. 225 - (1) Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. 
    (2) Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba 
scrisă. 
    (3) Prin excepţie, cu acordul tuturor candidaţilor sau la cererea scrisă a acestora şi cu acordul membrilor 
comisiei de concurs, preşedintele comisiei de concurs poate aproba reducerea termenului 
prevăzut pentru susţinerea interviului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 
    a) toţi candidaţii au luat cunoştinţă despre rezultatul probei scrise; 
    b) niciunul dintre candidaţi nu intenţionează contestarea rezultatului obţinut la proba scrisă. 
Art. 226 - (1) Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului. Nu se 
pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, 
etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex. 
    (2) Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează în anexa la 
raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, şi se semnează de 
membrii acestei comisii şi de candidat. 
    (3) Înregistrarea interviului se păstrează, în condiţiile legii, timp de minimum un an de la 
data afişării rezultatelor finale ale concursului. 
 
          Sectiunea a 9-a 
 Notarea probelor si comunicarea rezultatelor 
  
 Art. 226 - Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează: 
    a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte; 
    b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. 
 Art. 227 - (1) Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi 
numerotată, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante. 
    (2) Notarea probei scrise sau a interviului se face, de regulă, în termen de maximum 72 de 
ore de la finalizarea fiecărei probe. 
    (3) Lucrările de la proba scrisă, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante, se corectează sigilate. 
    (4) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru 
fiecare lucrare scrisă, şi se notează în borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba 
scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei 
de concurs. 
    (5) Lucrările care prezintă însemnări în scopul identificării candidaţilor se anulează şi nu se 
mai corectează. Menţiunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi pe 
centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal. 
    (6) În situaţia în care pentru o lucrare se înregistrează diferenţe mai mari de 10 puncte între 
punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează de către toţi 



Primaria comunei Maracineni – Regulament intern 
 

54 

membrii acesteia. Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există diferenţe 
mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs. 
    (7) Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării în condiţiile prevăzute la alin. (6). 
  Art. 228 - (1) Lucrările scrise, după acordarea punctajelor finale, se desigilează. 
    (2) Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea "admis" ori "respins" se 
afişează la sediul autorităţii sau instituţiei organizatoare a concursului, în termenul prevăzut la 
art. 244 alin. (2), astfel încât să se asigure rămânerea a cel puţin 48 de ore până la susţinerea 
următoarei probe, pentru depunerea şi soluţionarea unor eventuale contestaţii. 
    (3) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut: 
    a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor 
publice de execuţie; 
    b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor 
publice de conducere. 
  Art. 229 - (1) Interviul se notează pe baza criteriilor şi a punctajelor maxime stabilite de 
comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu. 
    (2) Membrii comisiei de concurs acordă, individual, punctaje pentru fiecare dintre criterii . 
Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare 
candidat, şi se notează în borderoul de notare. 
    (3) Punctajul final la interviu al fiecărui candidat se stabileşte cu respectarea prevederilor 
art. 244 alin. (4) şi (6).  
    (4) Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea "admis" ori "respins" se 
afişează la sediul autorităţii sau instituţiei organizatoare a concursului, în termenul prevăzut la 
art. 244 alin. (2). 
    (5) Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut: 
    a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor 
publice de execuţie; 
    b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor 
publice de conducere. 
    Art. 230 - (1) Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba 
scrisă şi interviu. 
    (2) Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un 
centralizator nominal, în care se va menţiona pentru fiecare candidat punctajul obţinut la 
fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de 
fiecare dintre membrii comisiei de concurs. 
    (3) Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale 
concursului, se face prin menţionarea punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei 
"admis" sau "respins", prin afişare la locul desfăşurării concursului. Comunicarea rezultatelor 
finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe. 
    (4) Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante candidatul 
care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie 
publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, potrivit prevederilor 
prezentei hotărâri. 
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    (5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba 
scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou 
interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător, cu 
respectarea termenului prevăzut la alin. (3). 
 
 Sectiunea a 10-a 
 Solutionarea contestatiilor 
 
  Art. 231 - După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, 
candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării 
rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a 
interviului, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, sub 
sancţiunea decăderii din acest drept. 
    Art. 232 - (1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, 
comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a 
condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum 24 de ore de la expirarea 
termenului de depunere a contestaţiilor. 
    (2) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului 
comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la 
interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum 24 de ore de la expirarea 
termenului de depunere a contestaţiilor. 
    Art. 233 - Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia modificând punctajul 
final acordat de comisia de concurs în situaţia în care: 
    a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor 
formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor; 
    b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea 
scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor 
formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului; 
    c) constată că există o diferenţă mai mare de 10 puncte la proba scrisă între punctajele 
acordate de comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor; 
    d) ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării 
răspunsurilor la interviu, candidatul declarat iniţial "respins" obţine cel puţin punctajul minim 
pentru promovarea probei scrise sau a interviului. 
    Art. 234 - Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii: 
    a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs; 
    b) punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau 
punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi 
răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului; 
    c) între punctajul acordat de comisia de concurs şi cel acordat de comisia de soluţionare a 
contestaţiilor nu este o diferenţă mai mare de 10 puncte/probă. 
    Art. 235 - Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul 
autorităţii sau instituţiei organizatoare a concursului, imediat după soluţionarea contestaţiilor. 
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    Art. 236 - În cazul respingerii contestaţiei candidatul se poate adresa instanţei de contencios 
administrativ, în condiţiile legii. 
    Art. 237 - La finalizarea concursului se întocmeşte un raport final al concursului, potrivit 
modelului prevăzut în anexa nr. 2B din  HG nr.611/2008, care să conţină modul de desfăşurare 
a concursului şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de concurs şi de 
secretarul acesteia, la care se anexează fişele individuale ale tuturor membrilor comisiei. 
    Art. 238 - (1) Autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului pune la 
dispoziţie candidaţilor interesaţi, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de 
concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care sunt informaţii de interes 
public, cu respectarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal, potrivit legii. 
    (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs, 
respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care conţin date cu caracter personal ale 
candidaţilor, potrivit legii. 
    (3) Orice candidat îşi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă individuală redactată în 
cadrul probei scrise a concursului, după corectarea şi notarea acesteia. 
    Art. 239 - Concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi 
instituţiilor publice, organizate cu nerespectarea prevederilor HG nr.611/2008, sunt nule de 
drept. Nulitatea se constată de instanţa de contencios administrativ. 
 
 Sectiunea a 11-a 
 Numirea functionarilor publici 
 
Art. 240 - (1) Candidatul declarat admis la concursul de recrutare este numit, potrivit legii, în 
funcţia publică pentru care a candidat. 
    (2) În termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor finale ale concursului compartimentul 
de resurse umane, respectiv Agenţia, în situaţia concursurilor pentru care competenţa de 
organizare aparţine acesteia, are obligaţia de a emite propunerea de numire a candidatului 
declarat admis. Propunerea de numire se comunică în copie, în mod corespunzător, 
candidatului declarat admis personal, pe bază de semnătură, prin scrisoare recomandată sau 
scrisoare cu confirmare de primire. 
Art. 241 - (1) Emiterea actului administrativ de numire se face în termen de cel mult 10 zile 
lucrătoare de la data comunicării propunerii de numire în condiţiile art. 257. 
    (2) Fişa postului aferentă funcţiei publice se anexează la actul administrativ de numire, iar o 
copie a acestuia se înmânează funcţionarului public. 
     
 Sectiunea a 12-a 
 Perioada de stagiu a functionarilor publici debutanti 
 
Art. 242 - (1) Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale în 
îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor unei funcţii publice, formarea practică a 
funcţionarilor publici debutanţi, precum şi cunoaşterea de către aceştia a specificului 
administraţiei publice şi a exigenţelor acesteia. 
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    (2) Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru funcţionarii publici de execuţie din 
clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a şi 6 luni pentru cei din clasa a III-a. 
 Art. 243- (1) La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate, 
funcţionarul public debutant va fi: 
    a) numit funcţionar public de execuţie definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, 
în funcţiile publice prevăzute la art. 14, în gradul profesional asistent; 
    b) eliberat din funcţia publică, în cazul în care a obţinut la evaluarea activităţii calificativul 
"necorespunzător". 
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) perioada de stagiu nu constituie vechime necesară 
pentru ocuparea unei funcţii publice. 
 
Modificarea raportului de serviciu 

 
    Art. 244 -   Modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de execuţie şi 
funcţionarilor publici de conducere are loc prin: 
    a) delegare; 
    b) detaşare; 
    c) transfer; 
    d) mutarea în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără 
personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile prezentei legi; 
    e) exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere. 
    Art. 245 - (1) Delegarea se dispune în interesul autorităţii sau instituţiei publice în care este 
încadrat funcţionarul public, pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un an. 
    (2) Funcţionarul public poate refuza delegarea dacă se află în una dintre următoarele situaţii: 
    a) graviditate; 
    b) îşi creşte singur copilul minor; 
    c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, face contraindicată delegarea. 
    (3) Delegarea pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice în cursul unui an 
calendaristic se poate dispune numai cu acordul scris al funcţionarului public. 
    (4) Pe timpul delegării funcţionarul public îşi păstrează funcţia publică şi salariul, iar 
autoritatea sau instituţia publică care îl deleagă este obligată să suporte costul integral al 
transportului, cazării şi al indemnizaţiei de delegare. 
    Art. 246 - (1) Detaşarea se dispune în interesul autorităţii sau instituţiei publice în care 
urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public, pentru o perioadă de cel mult 6 luni. 
În cursul unui an calendaristic un funcţionar public poate fi detaşat mai mult de 6 luni numai 
cu acordul său scris. 
    (2) Detaşarea se poate dispune dacă pregătirea profesională a funcţionarului public 
corespunde atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei publice, cu respectarea categoriei,  
gradului profesional al funcţionarului public. Detaşarea se poate dispune şi pe o funcţie publică 
de conducere, dacă funcţionarul public îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în 
specialitatea studiilor şi dacă nu există în cadrul autorităţii sau instituţiei publice funcţionari 
publici care să exercite cu caracter temporar funcţia publică. Funcţionarul public poate fi 
detaşat pe o funcţie publică inferioară, numai cu acordul său scris. 
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    (3) Funcţionarul public poate refuza detaşarea dacă se află în una dintre următoarele situaţii: 
    a) graviditate; 
    b) îşi creşte singur copilul minor; 
    c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, face contraindicată detaşarea; 
    d) detaşarea se face într-o localitate în care nu i se asigură condiţii corespunzătoare de 
cazare; 
    e) este singurul întreţinător de familie; 
    f) motive familiale temeinice justifică refuzul de a da curs detaşării. 
    (4) Pe perioada detaşării funcţionarul public îşi păstrează funcţia publică şi salariul. Dacă 
salariul corespunzător funcţiei publice pe care este detaşat este mai mare, el are dreptul la acest 
salariu. Pe timpul detaşării în altă localitate autoritatea sau instituţia publică beneficiară este 
obligată să-i suporte costul integral al transportului, dus şi întors, cel puţin o dată pe lună, al 
cazării şi al indemnizaţiei de detaşare. 
    Art. 247 - (1) Transferul poate avea loc după cum urmează: 
    a) în interesul serviciului; 
    b) la cererea funcţionarului public. 
    (2) Transferul se poate face într-o funcţie publică pentru care sunt îndeplinite condiţiile 
specifice prevăzute în fişa postului. 
    (3) Transferul în interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al funcţionarului 
public transferat. În cazul transferului în interesul serviciului în altă localitate, funcţionarul 
public transferat are dreptul la o indemnizaţie egală cu salariul net calculat la nivelul salariului 
din luna anterioară celei în care se transferă, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport şi la 
un concediu plătit de 5 zile. Plata acestor drepturi se suportă de autoritatea sau instituţia 
publică la care se face transferul, în termen de cel mult 15 zile de la data aprobării transferului. 
    (4) Transferul în interesul serviciului se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie,  
grad profesional cu funcţia publică deţinută de funcţionarul public sau într-o funcţie publică de 
nivel inferior. 
    (5) Transferul la cerere se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie,  grad profesional 
sau într-o funcţie publică de nivel inferior, în urma aprobării cererii de transfer a funcţionarului 
public de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se solicită transferul. În 
acest caz, transferul poate avea loc numai între autorităţi sau instituţii publice din administraţia 
publică centrală, între autorităţi administrative autonome ori, după caz, între autorităţi sau 
instituţii publice din administraţia publică locală. 
    (6) În cazul funcţionarilor publici de conducere, transferul se poate realiza pe funcţii publice 
de conducere de acelaşi nivel sau, după caz, de nivel inferior, ale căror condiţii de ocupare şi 
experienţă profesională necesară în vederea ocupării sunt similare cu cele ale funcţiei de pe 
care se efectuează transferul. Autorităţile sau instituţiile publice între care se realizează 
transferul sunt obligate să verifice îndeplinirea condiţiei de similaritate a condiţiilor de ocupare 
şi a experienţei profesionale. 
    (7) instituţia publica are obligaţia de a asigura publicitatea funcţiilor publice vacante care 
pot fi ocupate prin transfer la cerere. În situaţia în care doi sau mai mulţi funcţionari publici 
solicită ocuparea unei funcţii publice vacante prin transfer la cerere, selecţia se face pe bază de 
interviu. 
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    Art. 248 - (1) Mutarea în cadrul  instituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără 
personalitate juridică a instituţiei publice poate fi definitivă ori temporară. 
    (2) Mutarea definitivă poate avea loc în următoarele situaţii: 
    a) când se dispune de către conducătorul instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea 
funcţionarul public pe o funcţie publică vacantă echivalentă, de aceeaşi categorie, şi, după caz, 
de acelaşi grad profesional, sau pe o funcţie publică vacantă de nivel inferior pentru care sunt 
îndeplinite condiţiile specifice prevăzute în fişa postului. În cazuri temeinic justificate, mutarea 
se poate dispune motivat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, cu repartizarea 
postului corespunzător funcţiei deţinute de funcţionarul public. În oricare dintre situaţii este 
necesar acordul scris al funcţionarului public; 
    b) la solicitarea justificată a funcţionarului public, cu aprobarea conducătorului autorităţii 
sau instituţiei publice, pe o funcţie publică vacantă echivalentă, de aceeaşi categorie şi, după 
caz, la acelaşi grad profesional, sau pe o funcţie publică vacantă de nivel inferior pentru care 
sunt îndeplinite condiţiile specifice prevăzute în fişa postului; 
    c) în alte situaţii prevăzute de dispoziţiile legale. 
        (4) Mutarea temporară pe o altă funcţie publică se dispune motivat, în interesul autorităţii 
sau instituţiei publice, de către conducătorul instituţiei publice, pe o funcţie publică vacantă 
echivalentă, de aceeaşi categorie  şi, după caz, de acelaşi grad profesional, pentru care sunt 
îndeplinite condiţiile specifice prevăzute în fişa postului sau, după caz, cu repartizarea postului 
corespunzător funcţiei deţinute de funcţionarul public, pentru o perioadă de maximum 6 luni 
într-un an calendaristic. 
    (5) În mod excepţional, mutarea temporară sau definitivă poate fi solicitată de funcţionarul 
public în cazul în care starea sănătăţii, dovedită pe baza unui examen de specialitate, nu îi mai 
permite desfăşurarea activităţii în acel compartiment. Mutarea temporară sau definitivă se face 
, dacă funcţionarul public în cauză este apt profesional să îndeplinească atribuţiile care îi revin. 
    (6) Dacă mutarea se dispune în altă localitate, funcţionarul public beneficiază de drepturile 
prevăzute la art. 264 alin. (3). 
    (7) Funcţionarul public poate refuza mutarea în cadrul altei structuri a autorităţii sau 
instituţiei publice în altă localitate, dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 263 
alin. (3). Refuzul nejustificat constituie abatere disciplinară. 
    Art. 249- (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante 
sau temporar vacante se realizează prin promovarea temporară a unui funcţionar public care 
îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea funcţiei 
publice şi care nu are o sancţiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată, în condiţiile 
prezentei legi. 
    (2) Dacă funcţia publică este vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către 
persoana care are competenţa numirii în funcţia publică, pe o perioadă de maximum 6 luni într-
un an calendaristic, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
    (3) În mod excepţional, perioada prevăzută la alin. (2) poate fi prelungită cu maximum 3 
luni, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dacă autoritatea sau instituţia 
publică a organizat concurs de recrutare sau promovare şi funcţia publică nu a fost ocupată, în 
condiţiile legii. 
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    (4) Dacă funcţia publică este temporar vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de 
către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică, până la data încetării 
suspendării din funcţia publică, a detaşării titularului funcţiei publice, până la radierea de drept 
a sancţiunii disciplinare sau, după caz, în situaţia în care funcţionarul public de conducere 
exercită cu caracter temporar o altă funcţie publică de conducere vacantă sau temporar vacantă 
ori din categoria înalţilor funcţionari publici, până la expirarea perioadei pentru care s-a dispus 
exercitarea cu caracter temporar, în condiţiile legii. 
    (5) Dacă salariul corespunzător funcţiei publice pe care o exercită cu caracter temporar este 
mai mare, funcţionarul public are dreptul la acest salariu. 
 
Suspendarea raportului de serviciu 
 
    Art. 250 - (1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public se 
află în una dintre următoarele situaţii: 
    a) este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică, pentru perioada respectivă; 
    b) este încadrat la cabinetul unui demnitar; 
    c) este desemnat de către autoritatea sau instituţia publică să desfăşoare activităţi în cadrul 
unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau instituţii 
internaţionale, pentru perioada respectivă; 
    d) desfăşoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea în condiţiile legii; 
    e) efectuează stagiul militar, serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat; 
    f) este arestat preventiv; 
    g) efectuează tratament medical în străinătate, dacă funcţionarul public nu se află în 
concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea soţului 
sau, după caz, a soţiei ori a unei rude până la gradul I inclusiv, în condiţiile legii; 
    h) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, pe o perioadă mai mare de o 
lună, în condiţiile legii; 
    i) carantină, în condiţiile legii; 
    j) concediu de maternitate, în condiţiile legii; 
    k) este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă; 
    l) forţa majoră; 
    m) în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de 
natura celor prevăzute la art. 54 lit. h), cum ar fi : infractiuni contra umanităţii, contra statului 
sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea; 
    n) pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public care a săvârşit 
o abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, la propunerea motivată a 
comisiei de disciplină; 
    o) în alte cazuri expres prevăzute de lege. 
    (2) În termen de 15 zile calendaristice înainte de data încetării motivului de suspendare de 
drept, dar nu mai târziu de data luării la cunoştinţă de motivul încetării suspendării de drept, 
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funcţionarul public este obligat să informeze în scris persoana care are competenţa legală de 
numire în funcţia publică despre acest fapt. Neinformarea persoanei care are competenţa legală 
de numire în funcţia publică atrage încetarea de drept a raportului de serviciu al funcţionarului 
public, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. f), h), i), k) şi l). 
    (3) Persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică are obligaţia să asigure, 
în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), condiţiile necesare reluării 
activităţii de către funcţionarul public. 
    Art. 251 - (1) Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public în 
următoarele situaţii: 
    a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu 
handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în condiţiile legii; 
    b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul 
copilului cu handicap pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; 
    c) desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale; 
    d) pentru participare la campania electorală; 
    e) pentru participarea la grevă, în condiţiile legii. 
    (2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a funcţionarului public, pentru 
un interes personal legitim, pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 ani. 
    (3) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris, cu cel puţin 15 zile 
calendaristice înainte de data când se solicită suspendarea, cu excepţia situaţiei prevăzute la 
alin. (1) lit. e), când cererea de suspendare se face cu 48 de ore înainte de declanşarea grevei. 
    (4) Suspendarea raportului de serviciu se constată în cazurile prevăzute la alin. (1) şi la art. 
267 alin. (1), precum şi în alte cazuri reglementate prin legi speciale, respectiv se aprobă în 
cazul prevăzut la alin. (2), prin act administrativ al persoanei care are competenţa numirii în 
funcţia publică. 
    Art. 252 - (1) Reluarea activităţii se dispune prin act administrativ al persoanei care are 
competenţa legală de numire în funcţia publică. 
    (2) Actul administrativ prin care se constată, respectiv se aprobă suspendarea raportului de 
serviciu, precum şi cel prin care se dispune reluarea activităţii de către funcţionarul public se 
comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data emiterii. 
    (3) Pe perioada suspendării raportului de serviciu autorităţile şi instituţiile publice au 
obligaţia să rezerve postul aferent funcţiei publice. Ocuparea acestuia se face, pe o perioadă 
determinată, în condiţiile legii. Pe perioada suspendării, raporturile de serviciu ale 
funcţionarilor publici nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa sau cu acordul 
funcţionarului public în cauză. 
    (4) Perioada suspendării raporturilor de serviciu în condiţiile art. 267 alin. (1) lit. c) şi art. 
268 alin. (1) lit. c) se consideră vechime în funcţia publică. 
 
Încetarea raportului de serviciu 
Art. 253 - Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici se face prin act 
administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică şi are loc în 
următoarele condiţii: 
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    a) de drept; 
    b) prin acordul părţilor, consemnat în scris; 
    c) prin eliberare din funcţia publică; 
    d) prin destituire din funcţia publică; 
    e) prin demisie. 
    Art. 254 - (1) Raportul de serviciu existent încetează de drept: 
    a) la data decesului funcţionarului public; 
    b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii funcţionarului 
public; 
    c) dacă funcţionarul public nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 54 lit. 
a), d) şi f) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici; 
    d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de 
cotizare pentru pensionare; 
    e) ca urmare a constatării nulităţii absolute a actului administrativ de numire în funcţia 
publică, de la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă; 
    f) când funcţionarul public a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă 
pentru una din urmatoarele fapte: contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, sau prin care s-a dispus aplicarea unei 
sancţiuni privative de libertate, la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii de 
condamnare; 
    g) ca urmare a interzicerii exercitării profesiei sau funcţiei, ca măsură de siguranţă ori ca 
pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a 
dispus interdicţia; 
    h) la data expirării termenului în care a fost ocupată pe perioadă determinată funcţia publică. 
    (2) Constatarea cazului de încetare de drept a raportului de serviciu se face, în termen de 5 
zile lucrătoare de la intervenirea lui, prin act administrativ al persoanei care are competenţa 
legală de numire în funcţia publică. Actul administrativ prin care s-a constatat încetarea de 
drept a raporturilor de serviciu se comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea lui. 
    Art. 255 - (1) Persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică va dispune 
eliberarea din funcţia publică prin act administrativ, care se comunică funcţionarului public în 
termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, în următoarele cazuri: 
    a) autoritatea sau instituţia publică şi-a încetat activitatea ori a fost mutată într-o altă 
localitate, iar funcţionarul public nu este de acord să o urmeze; 
    b) autoritatea sau instituţia publică îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării activităţii, 
prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public; 
    c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia publică ocupată de către 
funcţionarul public a unui funcţionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive 
neîntemeiate, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a 
dispus reintegrarea; 
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    d) pentru incompetenţa profesională, în cazul obţinerii calificativului "nesatisfăcător" la 
evaluarea performanţelor profesionale individuale; 
    e) funcţionarul public nu mai îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei 
publice; 
    f) starea sănătăţii fizice sau/şi psihice a funcţionarului public, constatată prin decizie a 
organelor competente de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să îşi îndeplinească 
atribuţiile corespunzătoare funcţiei publice deţinute; 
    g) ca urmare a refuzului neîntemeiat al înaltului funcţionar public de acceptare a numirii 
    (2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) şi e) - g) reprezintă motive neimputabile 
funcţionarilor publici. 
    (3) În cazul eliberării din funcţia publică, autoritatea sau instituţia publică este obligată să 
acorde funcţionarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice. 
    (4) În perioada de preaviz, persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică 
poate acorda celui în cauză reducerea programului de lucru, până la 4 ore zilnic, fără afectarea 
drepturilor salariale cuvenite. 
    (5) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), şi e), în perioada de preaviz, dacă în cadrul 
instituţiei publice există funcţii publice vacante corespunzătoare, aceasta are obligaţia de a le 
pune la dispoziţie funcţionarilor publici. 
    (6) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) şi e), dacă nu există funcţii publice vacante 
corespunzătoare în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, autoritatea ori instituţia publică are 
obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista 
funcţiilor publice vacante. În cazul în care există o funcţie publică vacantă corespunzătoare, 
identificată în perioada de preaviz, funcţionarul public va fi transferat în interesul serviciului 
sau la cerere. 
    (7) Funcţionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcţii publice vacante 
la nivel inferior. 
    Art. 256 - (1) În caz de reorganizare a autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarii publici 
vor fi numiţi în noile funcţii publice sau, după caz, în noile compartimente în următoarele 
cazuri: 
    a) se modifică atribuţiile aferente unei funcţii publice mai puţin de 50%; 
    b) sunt reduse atribuţiile unui compartiment; 
    c) este schimbată denumirea fără modificarea în proporţie de peste 50% a atribuţiilor 
aferente funcţiei publice; 
    d) este schimbată structura compartimentului. 
    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu respectarea următoarelor criterii: 
    a) categoria si după caz, gradul profesional ale funcţionarului public; 
    b) îndeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru funcţia publică; 
    c) pregătirea profesională; 
    d) să fi desfăşurat activităţi similare. 
    (3) În cazul în care există mai mulţi funcţionari publici, se organizează examen de către 
autoritatea sau instituţia publică. 
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    (4) Reducerea unui post este justificată dacă atribuţiile aferente acestuia se modifică în 
proporţie de peste 50% sau dacă sunt modificate condiţiile specifice de ocupare a postului 
respectiv, referitoare la studii. 
    (5) În cazul reorganizării activităţii prin reducerea posturilor, autoritatea sau instituţia 
publică nu poate înfiinţa posturi similare celor desfiinţate pentru o perioadă de un an de la data 
reorganizării. 
    Art. 257 - (1) Destituirea din funcţia publică se dispune,  prin act administrativ al persoanei 
care are competenţa legală de numire în funcţia publică, ca sancţiune disciplinară aplicată 
pentru motive imputabile funcţionarului public, în următoarele cazuri: 
    a) pentru săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a 
avut consecinţe grave; 
    b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu acţionează 
pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului 
de incompatibilitate. 
    (2) Actul administrativ prevăzut la alin. (1) se comunică funcţionarului public în termen de 5 
zile lucrătoare de la date emiterii. Comunicarea actului administrativ trebuie să se facă anterior 
datei destituirii din funcţia publică. 
    Art. 258 - Funcţionarul public poate să comunice încetarea raporturilor de serviciu prin 
demisie, notificată în scris persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică. 
Demisia nu trebuie motivată şi produce efecte după 30 de zile calendaristice de la înregistrare. 
    Art. 259 - (1) La modificarea, la suspendarea şi la încetarea raportului de serviciu 
funcţionarul public are îndatorirea să predea lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în 
vederea exercitării atribuţiilor de serviciu. 
    (2) La încetarea raportului de serviciu funcţionarul public îşi păstrează drepturile dobândite 
în cadrul carierei, cu excepţia cazului în care raportul de serviciu a încetat din motive 
imputabile acestuia. 
    (3) Funcţionarii publici beneficiază de drepturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în 
cazul în care raporturile de serviciu le-au încetat în urmatoarele condiţiile : 
    a) dacă funcţionarul public nu mai are cetatenia romana si domiciliul in Romania, nu mai are 
capacitate deplina de exercitiu, nu mai indeplineste conditiile de studii prevazute de lege  
pentru functia publica;  
    b) - ca urmare a constatării nulităţii absolute a actului administrativ de numire în funcţia 
publică, de la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă;  
        - la data expirării termenului în care a fost ocupată pe perioadă determinată funcţia 
publică; 
    c)    - autoritatea sau instituţia publică şi-a încetat activitatea ori a fost mutată într-o altă 
localitate, iar funcţionarul public nu este de acord să o urmeze; 
          -  autoritatea sau instituţia publică îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării 
activităţii, prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public; 
          - ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia publică ocupată de către 
funcţionarul public a unui funcţionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive 
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neîntemeiate, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a 
dispus reintegrarea; 
          -  pentru incompetenţa profesională, în cazul obţinerii calificativului "nesatisfăcător" la 
evaluarea performanţelor profesionale individuale; 
          -  funcţionarul public nu mai îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea functiei 
publice; 
          -  starea sănătăţii fizice sau/şi psihice a funcţionarului public, constatată prin decizie a 
organelor competente de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să îşi îndeplinească 
atribuţiile corespunzătoare funcţiei publice deţinute; 
         -  ca urmare a refuzului neîntemeiat al înaltului funcţionar public de acceptare a numirii  
   Art. 260 - (1) Redistribuirea funcţionarilor publici se face de către Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici, astfel: 
    a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice din aceeaşi localitate sau dintr-o localitate 
aflată la o distanţă de până la 50 km de localitatea de domiciliu; 
    b) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice din alt judeţ sau aflate la o distanţă mai 
mare de 50 km de localitatea de domiciliu, la cererea funcţionarului public. 
    (2) Redistribuirea funcţionarilor publici se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, şi 
acelaşi grad profesional cu funcţia publică deţinută de funcţionarul public. 
    (3) Redistribuirea se poate face şi într-o funcţie publică inferioară vacantă, cu acordul scris 
al funcţionarului public. 
    (4) Redistribuirea într-o funcţie publică de conducere se face cu respectarea alin. (2) sau, 
după caz, a alin. (3) numai dacă funcţionarul public a îndeplinit atribuţii similare cu atribuţiile 
funcţiei publice de pe care se efectuează redistribuirea. 
    (5) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va asigura redistribuirea pe funcţii publice 
temporar vacante, ca urmare a suspendării titularului pe o perioadă de cel puţin o lună, a 
funcţionarilor publici din corpul de rezervă care îndeplinesc condiţiile specifice pentru 
ocuparea funcţiei publice respective. În cazul în care există mai mulţi funcţionari publici care 
îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective, Agenţia Naţională 
a Funcţionarilor Publici organizează, în colaborare cu autoritatea sau instituţia publică în 
cadrul căreia se află funcţia publică vacantă, o testare profesională pentru selectarea 
funcţionarului public care urmează să fie redistribuit. 
    (6) Redistribuirea funcţionarilor publici din corpul de rezervă se dispune prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
    (7) Conducătorul  instituţiei publice are obligaţia de a numi funcţionarii publici redistribuiţi 
cu caracter permanent sau temporar. 
    (8) În cazul în care conducătorul instituţiei  publice refuză încadrarea funcţionarilor publici 
în condiţiile alin. (7), funcţionarul public se poate adresa instanţei de contencios administrativ 
competente. 
    Art. 261 - (1) În cazul în care raportul de serviciu a încetat din motive pe care funcţionarul 
public le consideră netemeinice sau nelegale, acesta poate cere instanţei de contencios 
administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus încetarea 
raportului de serviciu, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum şi plata de către autoritatea sau 
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instituţia publică emitentă a actului administrativ a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, 
majorate şi recalculate, şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat funcţionarul public. 
    (2) La solicitarea funcţionarului public, instanţa care a constatat nulitatea actului 
administrativ va dispune reintegrarea acestuia în funcţia publică deţinută. 
 
Promovarea funcţionarilor publici din cadrul Primariei comunei Maracineni 
 
    Secţiunea 1 
    Dispoziţii generale 
 
    Art. 262 - (1) Promovarea reprezintă modalitatea de dezvoltare a carierei funcţionarilor 
publici prin ocuparea, în condiţiile legii, a unei: 
    a) funcţii publice cu grad profesional superior celui deţinut anterior promovării; 
    b) funcţii publice dintr-o clasă superioară, ca urmare a obţinerii unei diplome de nivel 
superior şi a promovării examenului sau concursului organizat în acest sens; 
    c) funcţii publice de conducere ca urmare a promovării examenului sau concursului 
organizat în acest sens, în condiţiile prezentei hotărâri. 
    (2) Promovarea poate fi: 
    a) definitivă, atunci când funcţia publică superioară se ocupă prin concurs sau examen, în 
condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre; 
    b) temporară, atunci când funcţia publică de conducere se ocupă pe perioadă determinată, în 
condiţiile legii. 
    Art. 263 - (1) Pentru promovarea în grad profesional şi promovarea în clasă nu este necesară 
existenţa unei funcţii publice vacante. 
    (2) Ca urmare a promovării în grad profesional şi a promovării în clasă, fişa postului 
funcţionarului public va fi completată cu noi atribuţii, în raport cu nivelul funcţiei publice. 
Obligaţia de a completa fişa postului cu noile atribuţii aparţine superiorului ierarhic al 
funcţionarului public promovat. 
    (3) Persoanele cu atribuţii în domeniul managementului resurselor umane din cadrul 
autorităţii sau instituţiei publice au obligaţia de a acorda asistenţă funcţionarilor publici de 
conducere în vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (2) şi de a monitoriza respectarea 
prevederilor alin. (2). 
    Art. 264 -  Funcţionarii publici au dreptul de a fi informaţi în legătură cu acţiunile 
întreprinse de instituţia publica în vederea asigurării dreptului la promovare a acestora. 
 
    Secţiunea a 2-a 
    Promovarea în grad profesional 
 
    Art. 265 - (1) Funcţionarii publici pot promova într-un grad profesional superior pe bază de 
examen sau concurs, în limita funcţiilor publice rezervate promovării din planul de ocupare a 
funcţiilor publice şi în limita fondurilor bugetare. 
    (2) Examenul sau concursul se organizează anual, până la data de 15 august a fiecărui an, de 
către autoritatea sau instituţia publică în al cărei stat de funcţii se află funcţiile publice, cu 
avizul Agenţiei. 
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    Art. 266 - (1) Componenţa comisiei de concurs, respectiv a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor, se stabileşte conform regulilor prevăzute prin prezentul regulament pentru 
concursul de recrutare. 
    Art. 267 - Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data 
afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în 
mod obligatoriu: 
    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse 
umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 
ani; 
    c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor  privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici. 
    Art. 268 - (1) În termen de maximum 5 zile de la rămânerea definitivă a rezultatelor 
concursului de promovare în grad profesional autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia 
este numit funcţionarul public care a promovat concursul va solicita avizul Agenţiei în vederea 
transformării postului. Solicitarea avizului va conţine în mod obligatoriu procesul-verbal final 
al concursului de promovare, precum şi fişa postului completată cu noi atribuţii potrivit 
nivelului funcţiei publice în care se promovează. 
    (2) În termen de 15 zile de la data primirii avizului solicitat în condiţiile alin. (1),  instituţia 
publică în cadrul căreia este numit funcţionarul public care a promovat concursul va emite 
actul administrativ de numire în funcţia publică superioară a acestuia. 
    (3) La actul administrativ de numire va fi ataşată în mod obligatoriu fişa postului completată 
cu noi atribuţii potrivit nivelului funcţiei publice. 
    (4) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (2) şi (3) de către autoritatea sau instituţia 
publică poate fi atacată în contencios administrativ de către funcţionarul public, de către orice 
persoană interesată sau de către Agenţie, conform legii. 
 
    Secţiunea a 3-a 
    Promovarea în funcţii publice de conducere 
 
    Art. 269 - Funcţionarii publici pot promova într-o funcţie publică de conducere vacantă, pe 
bază de examen sau concurs. 
    Art. 270 -  Componenţa comisiei de concurs, respectiv a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor se stabileşte conform regulilor prevăzute prin prezentul regulament pentru 
concursul de recrutare. 
    Art. 271 - Dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în funcţii 
publice de conducere va conţine în mod obligatoriu: 
    a) formularul de înscriere; 
    b) copia actului de identitate; 
    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
    d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei 
publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 



Primaria comunei Maracineni – Regulament intern 
 

68 

    e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă 
şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 
    f) cazierul administrativ. 
 
    Secţiunea a 4-a 
    Promovarea în clasă 
 
    Art. 272 - (1) La examenul de promovare în clasă a funcţionarilor publici pot participa 
funcţionarii publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o 
formă de învăţământ superior de lungă durată, studii universitare de licenţă sau o formă de 
învăţământ superior de scurtă durată, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea. 
    (2) Examenul de promovare în clasă se organizează de către autoritatea sau instituţia publică 
în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarii publici, în condiţiile prevazute de H.G. 
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 
functionarilor publici. 
    (3) Cu cel puţin 15 zile înainte de data organizării examenului de promovare în clasă, 
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice are obligaţia de a emite un act administrativ prin 
care se stabilesc: 
    a) componenţa comisiei de examen; 
    b) data susţinerii examenului; 
    c) bibliografia, pe baza propunerilor compartimentelor în care îşi desfăşoară activitatea 
funcţionarii publici care participă la examen. 
    (4) Compartimentul de resurse umane are obligaţia să afişeze la sediul autorităţii sau 
instituţiei publice, cu 15 zile înainte de data organizării examenului de promovare în clasă, 
data, ora, locul desfăşurării şi bibliografia examenului. 
    (5) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării 
examenului de promovare în clasă, compartimentul de resurse umane are obligaţia de a afişa la 
sediul autorităţii sau instituţiei publice modificările intervenite în desfăşurarea acestuia. 
    Art. 273 - Funcţionarii publici trebuie să prezinte diploma de absolvire sau, după caz, 
adeverinţa care să ateste absolvirea unei forme de învăţământ superior de lungă durată, de 
scurtă durată sau a studiilor universitare de licenţă, precum şi o cerere de înscriere la examenul 
de promovare în clasă, în termen de 5 zile de la data afişării. 
    Art. 274 - Examenul se organizează de autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia 
funcţionarii publici îşi desfăşoară activitatea, potrivit regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea examenului de promovare în clasă, aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei. 
    Art. 275 - Ca urmare a promovării funcţionarilor publici, fişa postului va fi completată cu 
noi atribuţii, în raport cu nivelul funcţiei publice. Obligaţia de a completa fişa postului cu noile 
atribuţii aparţine superiorului ierarhic al funcţionarului public promovat. 
 
 
CAPITOLUL VIII - PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU A 
RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR; 
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Art. 276 –  (1) Orice cerere individuala a salariatilor este adresata conducatorului institutiei, 
repectiv primarului, care va dispune modul de solutionare, numai dupa primirea avizului din 
partea sefului ierarhic. 
 (2) Este obligatoriu intocmirea unei cereri in urmatoarele situatii: 
 a) solicitarea concediului de odihna cu cel putin 10 zile anterior executarii acestuia, 
conform planificarii; 
 b) in cazul solicitarii concediului fara plata; 
 c) in cazul invoirilor; 
 d) solicitarea de zile libereplatite in cazul unor evenimente familiale deosebite; 
 e) solicitarea unei adeverinte de salariat. 
 (3) Modul de solutionare a cererii va fi adus la cunostinta salariatului. 
 (4) Impotriva masurilor dispuse de conducatorul institutiei, salariatul se poate adresa 
instantei competente, potrivit legii. 
Art. 277 – Personalul Primariei comunei Maracineni are dreptul sa reclame ori sa sesizeze 
incalcari ale legii in cadrul institutiei, incalcari savarsite de catre persoane cu functii de 
conducere  sau de executie din cadrul institutiei. 
Art.278 – Semnalarea unor fapte de incalcare a legii ca fiind abatere disciplinara, contraventie 
sau infractiune, constituie avertizare in interes public si priveste: 
 a) infractiuni de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in legatura 
cu serviciul; 
 b) incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese; 
 c) folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane; 
 d) partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor 
alese sau numite politic; 
 e) incalcari ale legii in privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale; 
 f) incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile neramburabile; 
 g) incompetenta sau neglijenta in serviciu; 
 h) evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, promovare, 
retrogradare si eliberarea din functie; 
 i) incalcari ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri internecu 
nerespectarea legii; 
 j) emiterea de acte administrative sau de alta natura  care servesc interese de grup sau 
clientelare; 
 k) administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public si privat al 
autoritatii publice; 
 l) incalcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului  bunei 
administrati si cel al ocrotirii interesului public. 
Art. 279 – Sesizarea asupra incalcarii legii poate fi facuta separat sau cumulativ: 
 a) sefului ierarhic al persoanei care a incalcat prevederile legale; 
 b) conducatorului institutiei publice din care face parte persoana care a inclacat 
prevederile legale, sau in care se semnaleaza practica ilegala chiar daca nu se poate identifica 
exact faptuitorul; 
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 c) comisiiloe de disciplina  din cadrul institutiei publice din care face parte persoana 
care a incalcat legea; 
 d) organelor judiciare; 
 e) organelor insarcinate cu constatarea si cercetarea conflictelor de interese  si a 
incompatibilitatilor; 
 f) mass-media; 
 g) organizatiilor sindicale 
 
CAPITOLUL IX -  CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE 
PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR  DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI 
MARACINENI (FUNCTIONARI PUBLICI SI PERSONAL CONTRACTUAL) 
 
    Art. 280 - (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale  salariatilor din cadrul 
primariei, atat funcţionari publici cat si personal contractual  se realizează de către evaluator  
Are calitatea de evaluator: 
    a) functionarul public de conducere/personalul de conducere care coordonează 
compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public/ personalul 
contractual de execuţie sau care coordonează activitatea acestuia; 
    b) funcţionarul public de conducere/personalul de conducere ierarhic superior potrivit 
structurii organizatorice a instituţiei publice, pentru funcţionarul public de 
conducere/personalul de conducere; 
    d) primarul, pe baza propunerii consiliului local, pentru secretarul comunei; 
    e) conducătorul instituţiei publice ori adjunctul acestuia, pentru funcţionarii 
publici/personalul contractual care sunt în subordinea directă a acestuia. 
    Art. 281 - (1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul 
pentru care se face evaluarea. 
    (2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie din anul următor perioadei 
evaluate. 
    (3) În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale se face şi în 
cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri: 
    a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu/contractul individual de 
munca al functionarului public/personalului contractual evaluat încetează, se suspendă sau se 
modifică, în condiţiile legii. În acest caz funcţionarul public/personalul contractual va fi 
evaluat pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de 
serviciu/ contractului individual de munca. La obţinerea calificativului anual va fi avut în 
vedere, în funcţie de specificul atribuţiilor prevăzute în fişa postului, şi calificativul obţinut 
înainte de suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu; 
    b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate funcţionarul public/personalul contractual 
dobândeşte o diplomă de studii de nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, 
într-o funcţie corespunzătoare studiilor absolvite; 
    c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate funcţionarul public/personalul contractual este 
promovat în grad profesional/treapta profesionala. 
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    Art. 282 - Evaluarea funcţionarilor publici/personalului contractual are următoarele 
componente: 
    a) evaluarea gradului şi modului de atingere a obiectivelor individuale; 
    b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă. 
    Art. 283 - Performanţele profesionale individuale ale funcţionarilor publici/personalului 
contractual sunt evaluate pe baza criteriilor de performanţă stabilite potrivit prevederilor 
prezentului regulament, în funcţie de specificul activităţii compartimentului în care 
funcţionarul public/personalul contractual îşi desfăşoară activitatea. 
    Art. 284 - (1) Obiectivele individuale trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: 
    a) să fie specifice activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică; 
    b) să fie cuantificabile - să aibă o formă concretă de realizare; 
    c) să fie prevăzute cu termene de realizare; 
    d) să fie realiste - să poată fi duse la îndeplinire în termenele de realizare prevăzute şi cu 
resursele alocate; 
    e) să fie flexibile - să poată fi revizuite în funcţie de modificările intervenite în priorităţile 
autorităţii sau instituţiei publice. 
    (2) Obiectivele individuale pot fi revizuite trimestrial sau ori de câte ori intervin modificări 
în structura organizatorică a autorităţii sau instituţiei publice. 
    (3) Pentru fiecare dintre obiectivele stabilite evaluatorul va stabili şi indicatorii de 
performanţă. 
    Art. 285 - (1) Notarea obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă se face 
parcurgându-se următoarele etape: 
    a) fiecare obiectiv se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a 
obiectivului respectiv, în raport cu indicatorii de performanţă; 
    b) fiecare criteriu de performanţă se notează de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea 
îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale stabilite. 
    (2) Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor se face media aritmetică a 
notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv, inclusiv a obiectivelor individuale 
revizuite, dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate. 
    (3) Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă se face media 
aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu. 
    (4) Punctajul final al evaluării anuale este media aritmetică a notelor obţinute pentru 
obiectivele individuale şi criteriile de performanţă, potrivit alin. (2) şi (3). 
    (5) Semnificaţia notelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este următoarea: nota 1 - nivel 
minim şi nota 5 - nivel maxim. 
    Art. 286 - Procedura evaluării finale se realizează în următoarele 3 etape, după cum 
urmează: 
    a) completarea raportului de evaluare de către evaluator; 
    b) interviul; 
    c) contrasemnarea raportului de evaluare. 
    Art. 287 - În vederea completării raportului de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale ale funcţionarilor publici/personalului contractual, evaluatorul: 
    a) stabileşte calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale; 
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    b) consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public/personalului contractual, 
dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care 
le consideră relevante; 
    c) stabileşte necesităţile de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate; 
    d) stabileşte obiectivele individuale pentru anul următor perioadei evaluate. 
    Art. 288 - (1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de 
informaţii care are loc între evaluator şi funcţionarul public, în cadrul căruia: 
    a) se aduc la cunoştinţă funcţionarului public/personalului contractual evaluat consemnările 
făcute de evaluator în raportul de evaluare; 
    b) se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de funcţionarul 
public/personalul contractual evaluat. 
    (2) În cazul în care între funcţionarul public/personalul contractual evaluat şi evaluator 
există diferenţe de opinie asupra consemnărilor făcute, comentariile funcţionarului 
public/personalului contractual se consemnează în raportul de evaluare. Evaluatorul poate 
modifica raportul de evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere comun. 
    Art. 289 - Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum 
urmează: 
    a) între 1,00 - 2,00 - nesatisfăcător; 
    b) între 2,01 - 3,50 - satisfăcător; 
    c) între 3,51 - 4,50 - bine; 
    d) între 4,51 - 5,00 - foarte bine. 
    Art. 290 - (1) Raportul de evaluare se înaintează contrasemnatarului. În situaţia în care 
calitatea de evaluator o are conducătorul instituţiei publice, raportul de evaluare nu se 
contrasemnează. 
    Art. 291 - (1) Raportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului 
în următoarele cazuri: 
    a) aprecierile consemnate nu corespund realităţii; 
    b) între evaluator şi funcţionarul public/personalul contractual evaluat există diferenţe de 
opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord. 
    (2) Raportul de evaluare modificat în condiţiile prevăzute la alin. (1) se aduce la cunoştinţă 
funcţionarului public/personalului contractual. 
    Art. 292 - (1) Funcţionarul public/personalul contractual nemulţumiţi de rezultatul evaluării 
pot să îl conteste la conducătorul instituţiei publice. Conducătorul instituţiei publice 
soluţionează contestaţia pe baza raportului de evaluare şi a referatelor întocmite de către 
funcţionarul public/personalul contractual evaluat, evaluator şi contrasemnatar. 
    (2) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă de 
către funcţionarul public/personalul contractual evaluat a calificativului acordat şi se 
soluţionează în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a 
contestaţiei. 
    (3) Rezultatul contestaţiei se comunică funcţionarului public/personalului contractual în 
termen de 5 zile calendaristice de la soluţionarea contestaţiei. 
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    (4) Funcţionarul public/personalul contractual nemulţumit de modul de soluţionare a 
contestaţiei formulate potrivit alin. (1) se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în 
condiţiile legii. 
 
Criteriile de performanta pentru personalul din cadrul Primariei comunei Maracineni 

 
criterii de performanta pentru functionarii publici si personalul contractual de executie: 

 
1. Capacitate de implementare -  capacitatea de a pune  eficient în practică soluţiile 

proprii şi pe cele dispuse pentru  desfăşurarea în mod corespunzător a activităţilor, în scopul  
realizării obiectivelor ; 

2. Capacitatea de a rezolva eficient problemele – capacitatea de a depasi obstacolele 
sau dificultatile intervenite in activitatea curenta prin identificarea solutiilor adecvate de 
rezolvare si asumarea riscurilor identificate;    

3. Capacitatea de asumare a responsabilitatilor – capacitatea de a desfasura in mod 
curent, la solicitarea superiorilor ierarhici, activitati care depasesc cadrul de responsabilitate 
definit conform fisei postului;capacitatea de a accepta erorile, sau dupa caz, deficientele 
propriei activitati si de a raspunde pentru acestea; capacitatea de a invata din propriile greseli. 

4. Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite – 
capacitatea de crestere permanenta a performantelor profesionale, de imbunatatire a 
rezultatelor activitatii curente prin punerea in practica a cunostintelor si abilitatilor dobandite.  

5. Capacitatea de analiza si sinteza – capacitatea de  a interpreta un volum mare de 
informatii, de a identifica si valorifica elementele commune, precum si pe cele noi si de a 
selecta aspectele esentiale pentru domeniul analizat. 

6. Creativitate si spirit de initiativa – atitudine activa in solutionarea problemelor si 
realizarea obiectivelor prin identificarea unor moduri alternative de rezolvare a acestor 
probleme; inventivitate in gasirea unor cai de optimizare  a activitatii; atitudine pozitiva fata de 
idei noi ; 

7. Capacitatea de planificare si de a actiona strategic – capacitatea de a previziona 
cerintele, oprtunitatile si posibilele riscuri si consecintele acestora; capacitatea de a anticipa 
solutii si a-si organiza timpul propriu sau, dupa caz, al celorlalti (in functie de nivelul de 
competenta), pentru indeplinirea  eficienta a atributiilor de serviciu; 

8. Capacitatea de a lucra independent – capacitatea de desfasura activitati pentru 
indeplinirea atributiilor de serviciu fara a solicita coordonare, cu exceptia cazurilor in care 
activitatile implica luarea unor decizii care depasesc limitele de competenta; 

9. Capacitatea de a lucra in echipa – capacitatea de a se integra intr-o echipa , de a-si 
aduce contributia prin participare efectiva, de a transmite eficient si de a permite dezvoltarea 
ideilor noi pentru realizarea obiectivelor echipei; 

10. Competenta in gestionarea resurselor allocate – capacitatea de a utilize efficient 
resursele materiale si financiare alocate fara a prejudicial activitatea institutiei. 
 
criterii de performanta pentru functionarii publici si personalul contractual de 
conducere: 
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1. Capacitatea de a organiza - capacitatea de a identifica activităţile care trebuie 

desfăşurate de structura condusă, delimitarea lor în atribuţii, stabilirea pe baza acestora a 
obiectivelor; repartizarea   echilibrată şi echitabilă a atribuţiilor şi a obiectivelor în funcţie de 
nivelul, categoria, clasa şi gradul profesional al personalului din subordine;                                      

2. Capacitatea de a conduce – abilitatea de a crea o viziune idealista  de a transpune 
in practica se de a o sustine, abilitatea de a planifica se de a administra activitatea unei echipe 
formate din personalitati diferite, cu nivel diferit al capacitatii de a colabora la indeplinirea 
unei atributii; capacitatea de a adapta stilul de conducere la situatii diferite, precum si de a 
actiona pentru gestionarea si rezolvarea conflictelor; 

3. Capacitatea de coordonare – armonizarea deciziilor si actiunilor personalului, 
precum si a activitatilor din cadrul unui compartiment in vederea realizarii obiectivelor 
acestuia; 

4. Capacitatea de control – capacitatea de supraveghere a modului de transformare a 
deciziilor in solutii realiste, depistarea deficientelor si luarea masurilor necesare pentru 
corectarea la timp a acestora; 

5. Capacitatea de a obtine cele mai bune rezultate – capacitatea de a motive si de a 
incuraja dezvoltarea performantelor personalului prin cunoasterea aspiratiilor colectivului, 
asigurarea unei persepective de dezvoltaresi a unei atitudini de incredere; aptitudinea de a 
asculta si de a lua in considerare diferite opinii, precum si de a oferi sprijin pentru obtinerea 
unor rezultate positive pentru colectiv; recunoasterea meritelor si cultivarea performantelor; 

6. Competenta decizionala – capacitatea de a lua hotarari rapid cu simt de 
raspundere si conform competentei legale, cu privire la desfasurarea activitatii structurii 
conduse; 

7. Capacitatea de a delega – capacitatea de a transfera atributii personalului din 
subordine care corespunde din punct de vedere legal si al competentelor proprii, in scopul 
realizarii la timp si in mod corespunzator a obiectivelor structurii conduse; 

8. Abilitati in gestionarea resurselor umane – capacitatea de a planifica si de a 
administra  eficient activitatea personalului subordonat asigurand sprijinul si motivarea  
corespunzatoare; 

9. Capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului – cunoasterea aptitudinilor 
personalului din subordine, inclusiv prin capacitatea de a crea, de a implementa si de a mentine  
politici de personal eficiente, in scopul motivarii acestuia . Capacitatea de a identifica nevoile 
de instruire ale personalului din subordine si de a forma propuneri privind tematica si formele 
concrete de realizare a instruirii; 

10.  Abilitati de mediere si negociere – capacitatea de a organiza si de a conduce o 
intalnire, precum si de a o orienta catre o solutie comun acceptata tinand seama de pozitiile 
diferite ale partilor; capacitatea de a planifica si de a desfasura interviuri ; 

11.  Obiectivitate in apreciere – corectitudine in luarea deciziilor, impartialitate in 
evaluarea personalului din subordine si in modul de acordare a recompenselor pentru 
rezultatele deosebite in actvitate; 
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12.  Capacitate de implementare - capacitatea de a pune  eficient în practică soluţiile 
proprii şi pe cele dispuse pentru  desfăşurarea în mod corespunzător a activităţilor, în scopul  
realizării obiectivelor ; 

13.   Capacitatea de a rezolva eficient problemele – capacitatea de a depasi 
obstacolele sau dificultatile intervenite in activitatea curenta prin identificarea solutiilor 
adecvate de rezolvare si asumarea riscurilor identificate;    

14.  Capacitatea de asumare a responsabilitatilor  – capacitatea de a desfasura in mod 
curent, la solicitarea superiorilor ierarhici, activitati care depasesc cadrul de responsabilitate 
definit conform fisei postului;capacitatea de a accepta erorile, sau dupa caz, deficientele 
propriei activitati si de a raspunde pentru acestea; capacitatea de a invata din propriile greseli; 

15.   Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite - 
capacitatea de crestere permanenta a performantelor profesionale, de imbunatatire a 
rezultatelor activitatii curente prin punerea in practica a cunostintelor si abilitatilor dobandite.  

16. Capacitatea de analiza si sinteza – capacitatea de  a interpreta un volum mare de 
informatii, de a identifica si valorifica elementele commune, precum si pe cele noi si de a 
selecta aspectele esentiale pentru domeniul analizat. 

17. Creativitate si spirit de initiativa – atitudine activa in solutionarea problemelor si 
realizarea obiectivelor prin identificarea unor moduri alternative de rezolvare a acestor 
probleme; inventivitate in gasirea unor cai de optimizare  a activitatii; atitudine pozitiva fata de 
idei noi ; 

18. Capacitatea de planificare si de a actiona strategic – capacitatea de a previziona 
cerintele, oprtunitatile si posibilele riscuri si consecintele acestora; capacitatea de a anticipa 
solutii si a-si organiza timpul propriu sau, dupa caz, al celorlalti (in functie de nivelul de 
competenta), pentru indeplinirea  eficienta a atributiilor de serviciu; 

19. Capacitatea de a lucra independent – capacitatea de desfasura activitati pentru 
indeplinirea atributiilor de serviciu fara a solicita coordonare, cu exceptia cazurilor in care 
activitatile implica luarea unor decizii care depasesc limitele de competenta; 

20. Capacitatea de a lucra in echipa – capacitatea de a se integra intr-o echipa , de a-si 
aduce contributia prin participare efectiva, de a transmite eficient si de a permite dezvoltarea 
ideilor noi pentru realizarea obiectivelor echipei; 

21. Competenta in gestionarea resurselor alocate – capacitatea de a utiliza eficient 
resursele materiale si financiare alocate fara a prejudicial activitatea institutiei. 

 
 
CAPITOLUL X – DISPOZITII FINALE 
Art.293 – Prevederile prezentului regulament intern pot fi modificate ori de cate ori 
necesitatile  legale de organizare si disciplina o cer. 
Art.294 – Regulamentul intern se completeaza cu reglementarile legale prevazute in legislatia 
muncii si alte acte normative care reglementeaza domeniul. 
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