
REGULAMENT INTERN AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI GHEORGHE
LAZAR, JUDETUL IALOMITA

Cap. I Dispozitii generale 
Art.1 Prezentul regulament intern , este intocmit in conformitate cu prevederile  Legii 53/2001 privind Codul 
muncii , republicat,Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative,Legea 319/2006 
privind securitatea si sanatatea in munca,-Legea 153/2017 salarizarea unitara  a personalului platit din fonduri  
publice .

Art. 2 Prezentul regulament se aplica tuturor salariatilor Primariei comunei Gheorghe Lazar         ( functionari 
publici si personal contractual), indiferent de  durata contractului  de munca sau a raportului de serviciu , precum 
si celor delegati sau detasati.

Art.3 (1)Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor
Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a ordonanţelor şi 
hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. 
    (2)  Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele prevăzute la alin. (1), primarul 
are în subordine un aparat de specialitate.
    (3)  Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functional e încadrate cu 
funcţionari publici şi personal contractual.
(1)  La baza raporturilor de serviciu dintre instituţia publica şi salariati  stă principiul egalităţii de tratament.
    (2)  Orice discriminare faţă de un salariat, definită în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice privind 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, este interzisă.

Cap II. Organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Lazar.
 Art.4 In conformitate cu HCL    /   2020 organigrama si statul de functii  cu 23 de posturi are urmatoarea 
componenta:

1) Functii de demnitate publica:
a) Primar;
b) Viceprimar;

2) Functii publice:
a) De conducere – secretar general comuna;
b) De executie :

-compartiment contabilitate 3 posturi- inspector superior 1 post;
-inspector asistent(operator rol)-1post;
-referent(casier)-1 post;

- compartiment registrul agricol 1 post- referent agent agricol 1 post;
-compartiment asistenta sociala 2 posturi- asistent social 1 post functie publica;

-asistent medical comunitar 1 post- f. contractuala ;
-compartiment politie locala -3 posturi:
politist local, nivel studii S,  grad profesional asistent – vacant;
politist local , nivel studii M grad profesional asistent;
politist local , nivel studii M grad profesional debutant;
-consilier achizitii publice , 1 post – vacant;
- compartiment urbanism , 1 post – vacant;

3.Personal contractual:
-referent specialitate – bibliotecar-1 post;
- inspector de specialitate ISU -1 post;
- consilier al primarului -1 post- vacant;
- compartiment administrativ:
a) guard -2 posturi;
b) paznic- 1 post;
c) electrician -1 post (1/2 norma)
d) sofer-1 post;
e)muncitor necalificat -2 posturi
f) fochist -1 post vacant



Cap.III Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării
oricărei forme de încălcare a demnităţii ;
Art. 5 Încadrarea în muncă a salariaţilor în Primaria comunei Gheorghe Lazar  se face în condiţiile legii, în limita 
posturilor vacante.
Art. 6 În cadrul relaţiilor de muncă din Primăria comunei Gheorghe Lazar   functioneaza principiul egalităţii de 
tratament faţă de toţi angajaţii. Orice discriminare faţă de un salariat al primariei Gheorghe Lazar, definită în 
conformitate cu prevederile legislaţiei specifice privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
este interzisă.
Art. 7 (1) Salariaţii Primăriei comunei Gheorghe Lazar beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii pe 
care o desfăşoară, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnitaţii şi 
a conştiinţei lor fără nici o discriminare.
(2) Salariaţilor Primăriei Gheorghe Lazar  le sunt recunoscute dreptul la plata
egală pentru munca egală, dreptul la negocieri colective şi individuale, dreptul la
protecţia datelor cu caracter personal, dreptul la protecţie împotriva concedierii
ilegale.
Art. 8 1) La angajare se încheie contractul individual de muncă/ actul administrativ de numire in functia publica , 
între primar ca reprezentant al Primăriei şi salariat, în baza căruia se
prestează munca în schimbul salariului cuvenit, potrivit legii.
(2) Clauzele contractului individual de muncă /raportului de serviciu  nu pot conţine prevederi contrare sau 
drepturi sub nivel minim stabilit prin acte normative. Contractul individual de muncă se încheie după informarea 
prealabilă a persoanei care solicită angajarea cu privire la clauzele generale care vor fi înscrise în el.
Art. 9 Contractul individual de muncă /raportul de serviciu) se încheie (se exercită) pe
durată nedeterminată sau în unele cazuri expres prevăzute de lege, pe durată
determinată.
Art. 10
(1) Programul de lucru al salariaţilor se stabileşte, în funcţie de specificul şi modul organizare a activităţii 
compartimentelor de muncă.
(2)Timpul de muncă pe care trebuie să-l presteze fiecare angajat este cel prevăzut de
lege.Programul de lucru al salariaţilor Primăriei Gheorghe Lazar se afişează la sediul instituţiei.
(3) 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 sau 
raportului de serviciu   şi/sau ale legislaţiei în vigoare.
(4) 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 .
b)Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus.
(5) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele 
suplimentare.
 (6) 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.

(4) Secretarul general  completează lunar foile colective de prezenţă în  care se înscrie timpul efectiv lucrat 
(conform programului de lucru aprobat) şi timpul
nelucrat (pe cauze: maternitate, concediu de odihnă, concediu medical, concediu
pentru evenimente deosebite, învoiri, delegaţii, absenţe nemotivate etc.) de către
fiecare salariat.
(5) Foile colective de prezenţă se predau în data de 1 ale fiecărei luni calendaristice,pentru luna anterioară, la 
Compartimentul contabilitate.
(6) Foile colective de prezenţă constituie documentele primare care stau la baza
determinării şi stabilirii drepturilor salariale ale salariaţilor pentru munca prestată.
Art. 11 Având în vedere că durata zilnică a timpului de muncă este de 8 ore , salariaţii au dreptul la o pauză de 
masă de 15 minute, care este inclusă în timpul de muncă.
Art. 12(1) Primarul în calitate de reprezentant legal al primăriei, asigură pentru toti salariații zile libere în 
sărbătorile legale stabilite prin lege.
(2) Pentru compartimentele în care activitatea prin specificul său nu poate fi



întreruptă, salariatior li se asigură timp liber în urmatoarele 30 de zile, cu condiţia să fi muncit în zilele stabilite 
prin lege a fi libere. Dacă din motive justificate nu se pot acorda zile libere pentru munca prestată în zilele de 
sărbatori legale, salariatii  beneficiază de un spor la salariu.
Art. 13 (1) Fiecare salariat are dreptul la concediu de odihnă conform legii, drept care nu
poate face obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Durata concediului de odihnă este prevazut de lege. 
Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.
(2) Concediul de odihna se efectueaza în fiecare an şi este obligatoriu. Efectuarea concediului de odihnă se 
realizează pe baza programarii colective sau individuale, stabilite de primar cu consultarea sindicatului conform 
legii.
(3) Compensarea în bani a concediului de odihnă este permisă numai în cazul încetarii contractului individual de 
muncă/raportului de serviciu.
(4) Pentru perioada concediului de odihnă salariaţii au dreptul la indemnizatia de concediu stabilită conform legii.
(5) În cazurile expres prevăzute de lege concediul de odihnă poate fi întrerupt la  cererea salariatului (pentru 
motive obiective) sau prin dispoziţia primarului, în caz de forta majoră sau pentru interese urgente care impun 
prezenta salariatului la locul demuncă.
(6) 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.
Art. 14(1) Salariaţii beneficiază de concedii plătite pentru evenimente familiare deosebite
sau de concedii fără plată, formare profesională 

 Cap IV  Drepturile si obligatiile conducătorului  institutiei
Art.15(1) Primarul comunei Gheorghe Lazar :
-numeste  functionarii publici, prin act administrativ emis în termenele şi în condiţiile legii, pe baza rezultatelor 
concursului.
-   organizează promovarea în clasă, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, 
-modifica, suspenda şi înceteaza raporturile de serviciu, precum şi sancţionarea disciplinară a funcţionarilor publici
,prin act administrativ emis în termenele şi în condiţiile legii .
- incadreaza şi promoveaza  si inceteaza contractual individual de munca ,prin act administrativ  pentru personalul
contractual.
    (2) În cadrul responsabilităţilor sale, primarul  are obligaţia sa ia măsurile necesare pentru:
    a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii salariatilor;
    b) prevenirea riscurilor profesionale;
    c) informarea şi instruirea lucrătorilor;
    d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în munca.
(3) In vederea bunei desfasurari a activitatii conducerea institutiei se obliga:
a) sa puna la dispozitia salariatilor , spatiu de lucru , mijloace materiale necesare asigurarii unor conditii 
corespunzatoare  de munca  pentru atingerea standardelor de performanta pentru fiecare salariat.
b)sa urmareasca  modul in care dotarea compartimentelor este realizata  , in raport cu specificul activitatii;
c) sa asigure plata salariului, primelor  şi a altor  drepturi, în condiţiile legislaţiei privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice.
d) sa asigure salariatilor condiţii normale de muncă şi igienă, de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea 
fizică şi psihică.
e) să identifice şi să asigure adaptarea locului de muncă pentru salariatilor  cu dizabilităţi şi de a pune la dispoziţia
acestora instrumentele de asigurare a accesibilităţii, în vederea exercitării în mod corespunzător a atribuţiilor 
aferente funcţiilor ocupate de aceştia.
f) să suporte cheltuielile necesare asigurării asistenţei juridice, în cazul în care împotriva funcţionarului public au 
fost formulate sesizări către organele de cercetare penală sau acţiuni în justiţie cu privire la modul de exercitare a 
atribuţiilor de serviciu. Condiţiile de suportare a cheltuielilor necesare asigurării asistenţei juridice se stabilesc prin 
act administrativ al conducătorului instituţiei publice.
g) să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit, din culpa instituţiei publice, un prejudiciu 
material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

 Art.16 În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în munca şi pentru prevenirea 
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, conducerea institutiei  are următoarele obligaţii:
    a) sa adopte, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor de muncă,  soluţii 
conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în munca, prin a căror aplicare să fie 
eliminate sau diminuate riscurile de accidentare şi de imbolnavire profesională a lucrătorilor;



    b) sa întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de 
alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă din institutie;
    c) să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca, înainte de 
începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale;
    d) sa stabilească pentru salariati, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii 
şi sănătăţii în munca, corespunzător funcţiilor exercitate;
    e) sa elaboreze instrucţiuni proprii,  ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate
în responsabilitatea lor;
    f) să asigure şi sa controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariatii a măsurilor prevăzute în planul de 
prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, prin 
salariatul desemnaţ, 
    g) sa ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii salariatilor, cu privire la 
securitatea şi sănătatea în munca;
    h) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în munca, asupra riscurilor la care aceasta este 
expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare;
    i) sa angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testarii psihologice a 
aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează sa o execute şi să asigure controlul medical periodic 
şi, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării;
    j) să asigure funcţionarea permanenta şi corecta a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie;
    k) să prezinte documentele şi sa dea relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al 
efectuării cercetării evenimentelor;
    l) să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării 
evenimentelor;
    m) sa desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, salariatii care să participe la efectuarea controlului sau
la cercetarea evenimentelor;
    n) sa nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile
în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor şi a altor persoane;
o) să asigure echipamente individuale de protecţie( unde este cazul);

Cap V- Drepturile si obligatiile functionarilor publici si ale personalului contractual
Art.17(1) Functionarii publici si personalul contractual au urmatoarele drepturi:
- dreptul la opinie;
-dreptul la tratament egal
-dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea codului administrativ şi care îl vizează în mod
direct.
-dreptul de asociere sindicală;
-dreptul la grevă;
-drepturi salariale şi alte drepturi conexe;
-dreptul la asigurarea uniformei,salariatii care, potrivit legii, sunt obligaţi să poarte uniformă în timpul serviciului o 
primesc gratuit.
- durata normală a timpului de lucru este:
- dreptul de a fi ales sau numit într-o funcţie de autoritate  sau demnitate publică;
- dreptul la concediu de odihnă, la concedii medicale şi la alte concedii, în condiţiile legii.
-dreptul la un mediu sănătos la locul de muncă;
-dreptul la asistenţă medicală, proteze şi medicamente;
-dreptul la recunoaşterea vechimii în muncă,  în specialitate şi în grad professional;
-dreptul la pensie şi la alte drepturi de asigurări sociale de stat;
- drepturi ale membrilor familiei salariatului , în situaţia decesului acestuia;
-dreptul la protecţia legii;
-dreptul de a fi despăgubit pentru prejudiciile materiale  suferite din culpa autorităţii sau instituţiei publice;
-dreptul de a  desfăşura activităţi remunerate în sectorul public şi în sectorul privat, cu respectarea prevederilor 
legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese

2 . Functionarii publici si personalul contractual au urmatoarele indatoriri:
a) să promoveze supremaţia legii, să respecte Constituţia şi legile ţării, statul de drept, drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică, precum şi să acţioneze pentru punerea în aplicare 
a dispoziţiilor legale în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu aplicarea normelor de conduită care rezultă din 
îndatoririle prevăzute de lege.



b) să exercite funcţia publică cu obiectivitate, imparţialitate şi independenţă, fundamentându-şi activitatea, 
soluţiile propuse şi deciziile pe dispoziţii legale şi pe argumente tehnice şi să se abţină de la orice faptă care ar 
putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici si institutiei 
publice.
 c)să adopte o atitudine neutră faţă de orice interes personal, politic, economic, religios sau de altă natură şi să 
nu dea curs unor eventuale presiuni, ingerinţe sau influenţe de orice natură.
d)obligaţia de a nu aduce atingere demnităţii, imaginii, precum şi vieţii intime, familiale şi private a oricărei 
persoane.
e)sa  respecte libertatea opiniilor şi sa nu se lase influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În 
exprimarea opiniilor, trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului 
de păreri.
f) sa asigure un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor prin participarea activă la luarea deciziilor şi la 
transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor instituţiei publice.
 g) sa aibe  un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă 
pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea instituţiei publice.
h) de a apăra în mod loial prestigiul instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine 
de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
   i)sa  informeze instituţia publică, în mod corect şi complet, în scris, cu privire la situaţiile de fapt şi de drept care
privesc persoana sa şi care sunt generatoare de acte administrative în condiţiile expres prevăzute de lege.
 j)personalul contractual/functionarii publici au dreptul şi obligaţia de a-şi îmbunătăţi în mod continuu abilităţile şi 
pregătirea profesională. Instituţia publica are obligaţia să elaboreze planul de perfecţionare profesională a 
personalului angajat, anual, precum şi obligaţia să prevadă în buget sumele necesare pentru plata programelor de
pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau de alţi 
furnizori de formare şi perfecţionare profesională, a cheltuielilor de transport, cazare şi masă, în condiţiile legii.

 (3)  Funcţionarilor publici  si personalului contractual le este interzis:
    a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea instituţiei publice în care îşi 
desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau 
individual;
    b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care instituţia publică în
care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte sau să furnizeze în mod neautorizat informaţii în legătură cu 
aceste litigii;
    c) să dezvăluie şi să folosească informaţii care au caracter secret, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
    d) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori 
de altă natură împotriva statului ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
  e) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a organizaţiilor cărora le este 
aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, a fundaţiilor sau asociaţiilor care funcţionează pe lângă 
partidele politice, precum şi pentru activitatea candidaţilor independenţi;
    f) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
    g) să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla şi/sau 
denumirea partidelor politice, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice,
ale fundaţiilor sau asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice, ale candidaţilor acestora, precum şi ale
candidaţilor independenţi;
    h) să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor de serviciu pentru a-şi exprima sau
manifesta convingerile politice;
    i) să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.

Cap VI Solutionarea cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor
Art.18 Cereri, reclamatii, sesizari
(1)Orice functinar public sau angajat cu contract individual de munca  poate adresa conducerii institutiei cereri, 
reclamatii, sesizari sau propuneri, formulate in scris  cu privire la un interes personal sau la activitatea institutiei;
(2) Cererile sau reclamatiile salariatilor se primesc si se inregistreaza prin registrul  intrare iesire  al Primăriei, de 
persoana desemnata  să primeasca, sa inregistreze, să se ingrijeasca de rezolvarea petitiilor şi sa expedieze 
raspunsurile către petitionari .
(3)Petitiile se solutioneza in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii lor ;
(4)In situatia in care rezolvarea problemei  necesita un termen mai indelungat , termenul poate fi prelungit cu cel 
mult  15 zile;



(5)Petitiile anonime sau cele care nu prezinta  suficiente date de identificare ale petitionarului nu se iau in 
considerare si vor fi clasate.
(6)Pentru solutionarea legala a petitiilor ce sunt adresate, primarul va  dispune măsuri de cercetare şi analiza
detaliata a tuturor aspectelor sesizate.
(7)  Persoana  desemnta   inainteaza  petitiile  înregistrate  către  compartimentele  de  specialitate,  în  functie  de
obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului.
 (8) Persoana desemnata  este obligata sa urmareasca solutionarea şi redactarea în termen a raspunsului.
 (9) Expedierea raspunsului către petitionar se face numai de către pesoana desemnata , care se ingrijeste şi de
clasarea şi arhivarea petitiilor.
(10)  Semnarea raspunsului se face de către conducatorul institutiei publice ori de persoana imputernicita de
acesta, precum şi de seful compartimentului care a solutionat petitia. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu,
temeiul legal al solutiei adoptate.
Art. 19    (1) Repartizarea petitiilor în vederea solutionarii lor de către personalul de specialitate  caruia i s-a 
trimis petitia, de către persoana desemnata.
    (2) Funcţionarii publici şi persoanele incadrate cu contract individual de muncă sunt obligate sa rezolve numai
petitiile care le sunt repartizate potrivit alin. (1), fiindu-le interzis să le primeasca direct de la petenti, sa intervina
sau să depună staruinta pentru solutionarea acestora în afara cadrului legal.
Art. 20 Eliberarea adeverintelor tipizate, la solicitarea salariatilor, care sa ateste calitatea de angajat si drepturile 
salariale ale solicitantului se face de catre Compartimentul Contabilitate .
Art. 21 Salariatii primăriei au dreptul si obligatia de a formula propuneri privind cresterea eficientei activității 
instituției, urmărind obtinerea unei imagini pozitive a acesteia.
Art. 22(1)Salariatii au dreptul să solicite audienţă la primar, cât şi la alte persoane cu funcţii de conducere, 
conform programelor de audienţă afişate la avizier, în scopul rezolvării problemelor personale.
(2) Soluţiile şi modul de rezolvare a problemelor discutate cu ocazia audienţelor se
comunică şi în scris celor care le-au formulat.
Art. 23 Persoanele străine (publicul) au acces la compartimentele de muncă, pentru
solicitarea solutionărilor adresate primăriei, conform programului afisat la intrarea în institutie.
Art.24 Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea unor drepturi ale personalului contractual.
(1)  Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea unor drepturi care se acordă, în condiţiile legii, personalului
contractual este de competenţa ordonatorilor de credite.
 (2)  Contestaţia poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a actului 
administrativ de stabilire, modificare ori comunicare a refuzului de acordare a drepturilor în cauză, la sediul 
ordonatorului de credite.
 (3)  Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile lucrătoare.
 (4)  Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de
contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei în scris.
Art.25.(1)Dispoziția de stabilire a drepturilor salariale  poate fi contestată în termen de 20 de zile calendaristice
de la data comunicării actului administrativ, la sediul ordonatorului de credite.
 (2)Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile calendaristice.
(3) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios
administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice
de la data comunicării soluţionării contestaţiei. Instanţa se pronunţă de urgenţă şi cu precădere.

Capitolul VII. Norme de conduită morală și profesională.Disciplina muncii.
 Art. 26 Pentru a asigura cresterea calitatii serviciului public, o buna administrare in realizarea interesului public, 
pentru eliminarea birocratiei si a faptelor de coruptie din administratia publica locala, salariatii Primăriei comunei 
Gheorghe Lazar trebuie sa respecte următoarele norme de conduită morală si profesională: 
-să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Primăriei comunei Gheorghe 
Lazar, cu politicile şi strategiile acesteia; 
-să nu facă aprecieri neautorizate în legatură cu litigiile aflate în curs de solutionare în care Primăria comunei 
Gheorghe Lazar este parte; 
-să nu dezvaluie informaţii care nu au caracter public în alte conditii decât cele prevazute de lege;
Art. 27 In relatiile cu salariaţii Primăriei comunei Gheorghe Lazar, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, 
fiecare salariat al institutiei este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, buna credinţă, corectitudine şi
amabilitate, având obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii acestora, prin expresii 
jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vietii private, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 



Art. 28 Salariaţii au obligaţia să adopte o atitudine impartială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a 
sarcinilor de serviciu. În îndeplinirea sarcinilor de serviciu salariaţii au obligatia de a respecta demnitatea functiei 
publice, de a adopta o atitudine conciliantă în exprimarea opiniilor şi de a evita generarea oricărui conflict. 
Art. 29 Relatiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către salariaţii din cadrul Compartimentrului 
relaţii cu publicul. Salariaţii desemnaţi de către primar să participe la activităţi sau dezbateri publice sunt obligaţi 
să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat. 
Art. 30 Atunci când salariaţii Primăriei comunei Gheorghe Lazar, reprezintă interesele in cadrul altor organizatii, 
institutii sau cu prilejul unor conferinte sau alte activitati, acestia au obligatia sa creeze/promoveze imaginea 
favorabilă a Primăriei comunei Gheorghe Lazar, să nu exprime opinii personale privind aspectele naţionale ori 
disputele internaţionale. 
Art. 31 Atat in cadrul Primăriei cât şi în deplasările în interes de serviciu salariaţii au obligaţia de a prezenta o 
conduită corespunzatoare, ţinuta decentă, cu o notă de eleganţă simplă, adecvată unei persoane care este 
salarizată din bani publici, fără a se afişa opulenţă sau indecenţă.
Art. 32 In procesul de luare a decizilor salariatii Primăriei comunei Gheorghe Lazar sunt obligaţi să actioneze 
conform prevederilor legale şi să-şi exercite puterea în mod fundamental şi imparţial. Salariaţii cu functii de 
conducere au obligatia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale 
pentru personalul din subordine.
 Art. 33 In activitatea de luare a decizilor, de consiliere, de elaborare de acte oficiale, de evaluare sau participare 
la anchete ori actiuni de control, salariaţii au obligatia de a folosi prerogativele functiei pe care o deţin numai în 
scopurile prevăzute de lege. 
Art. 34 Salariaţii Primăriei comunei Gheorghe Lazar au obligaţia să folosească timpul de lucru şi bunurile 
institutiei numai pentru desfasurarea activităţii aferente funcţiei pe care o deţin. Potrivit atributiilor ce le revin, 
salariaţii sunt obligaţi să asigure folosirea banilor publici în mod eficient şi justificat, conform prevederilor legale.

CAP VIII  ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE;
Art.35 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;
    g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public sau 
persoana contractuala îşi desfăşoară activitatea;
    h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
    i) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
    j) refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii şi expertizelor medicale ca urmare a 
recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, conform prevederilor legale;
    k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici, altele
decât cele referitoare la conflicte de interese şi incompatibilităţi;
    l) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi dacă funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea 
acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate;
    m) încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese;
    n) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor 
publici sau aplicabile acestora.
  Art.36  Sancţiunile disciplinare sunt:
    a) mustrarea scrisă;
    b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;
    c) diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pe o perioadă de până la un an de zile;
    d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de la unu la 3 ani;
    e) retrogradarea într-o funcţie publică de nivel inferior, pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea 
corespunzătoare a salariului;
    f) destituirea din funcţia publică.

CAP IX REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ;
    Art.37 Aplicarea sancţiunilor disciplinare



    (1)  Sancţiunile disciplinare lit. b)-f) nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi 
după audierea funcţionarului public/ personalului contractual. Audierea funcţionarului /personalului contractual 
public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public/ personalului contractual 
de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se 
consemnează într-un proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării prealabile şi aplicarea sancţiunii.
    (2)  Sancţiunea disciplinară prevăzută la lit. f) se aplică şi direct de către persoana care are competenţa legală 
de numire în funcţia publică, 
    (3)  Sancţiunea disciplinară prevăzută la lit. a) se poate aplica şi direct de către conducătorul instituţiei publice, 
cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor alin. (1).
    (4)  Sancţiunile disciplinare prevăzute la lit. b)-f) se aplică de conducătorul instituţiei publice, la propunerea 
comisiei de disciplină.

    Art.38 Comisia de disciplină
    (1)  În cadrul instituţiei se va constitui comisia de disciplină cu urmatoarele  competenţe:
    a) analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare prevăzute 
    b) propunerea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarilor publici;
    c) sesizarea autorităţii responsabile de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi 
prevenirea corupţiei instituţionale pentru abaterea disciplinară referitoare la incompatibilităţi în vederea verificării 
şi soluţionării.
    (2)  Din comisia de disciplină face parte şi cel puţin un reprezentant al organizaţiei sindicale reprezentative sau,
după caz, un reprezentant desemnat prin votul majorităţii funcţionarilor publici pentru care este organizată 
comisia de disciplină, 
    (3)  Comisia de disciplină poate desemna unul sau mai mulţi membri şi, după caz, poate solicita 
compartimentelor de control din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice să cerceteze faptele sesizate şi să 
prezinte rezultatele activităţii de cercetare.
    
    Art.39 Căi de atac
Salariatul  nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ, solicitând 
anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispoziţiei de sancţionare.

    
Art.40 Cazierul administrativ

    (1)  Pentru evidenţierea situaţiei disciplinare a funcţionarilor publici, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
eliberează caziere administrative.
    (2)  Cazierul administrativ este un act care cuprinde sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului public şi care
nu au fost radiate în condiţiile legii.
    (3)  Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea:
    a) funcţionarului public, pentru propria situaţie disciplinară;
    b) conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea;
    c) conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia se află funcţia publică din categoria înalţilor 
funcţionari publici vacantă sau funcţia publică de conducere vacantă, pentru funcţionarii publici care candidează la
concursul de promovare organizat în vederea ocupării acesteia;
    d) preşedintelui comisiei de disciplină, pentru funcţionarul public aflat în procedura de cercetare administrativă;
    e) altor persoane prevăzute de lege.

    ART. 41    Radierea sancţiunilor disciplinare
    (1)  Sancţiunile disciplinare se radiază de drept, după cum urmează:
    a) în termen de 6 luni de la aplicare, sancţiunea disciplinară prevăzută la lit. a);
    b) la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sancţiunile disciplinare prevăzute la lit. b)-e);
    c) în termen de 3 ani de la aplicare, sancţiunea prevăzută la art. 492 alin. (3) lit. f);
    d) de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a anulat actul administrativ de 
sancţionare disciplinară a funcţionarului public.

    (2)  Radierea sancţiunilor disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se constată prin act administrativ al 
conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.

Cap  X Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor



Art.42 (1)  Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariatilor  se face anual.
    (2)  Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariatilor reprezintă aprecierea 
obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale salariatilor, prin compararea gradului şi a modului de 
îndeplinire a  obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv 
de către salariati.
    (3)  Evaluarea performanţelor profesionale individuale cuprinde următoarele elemente:
    a) evaluarea gradului şi a modului de atingere a obiectivelor individuale;
    b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă.

    (4)  Pentru aprecierea gradului de atingere a obiectivelor individuale ale salariatilor se stabilesc indicatori de 
performanţă. Stabilirea obiectivelor individuale şi a indicatorilor de performanţă trebuie să aibă în vedere corelarea
cu atribuţiile şi obiectivele instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea salariatul.
    (5)  Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-
teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată din primar şi 2 consilieri locali, desemnaţi în acest 
scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local, după caz.
    (6)  Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează pentru toţi salariatii care au desfăşurat 
efectiv activitate, minimum 6 luni, în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea.
    (7)  Calificativele obţinute în procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale  sunt avute în 
vedere la:
    a) promovarea într-o funcţie publică/contractuala  superioară;
    b) acordarea de prime, în condiţiile legii;
    c) diminuarea drepturilor salariale cu 10% până la următoarea evaluare anuală a performanţelor profesionale 
individuale, pentru funcţionarii publici care au obţinut calificativul „satisfăcător“;
    d) eliberarea din funcţia publică/contractuala.

    (8)  Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează în mod obligatoriu la modificarea, 
suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale salariatilor.
    (9)  În cadrul procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale se stabilesc cerinţele de formare
profesională a salariatilor.

    ART. 43  Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale salariatilor se realizează pentru un an 
calendaristic, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie-31 martie din anul următor perioadei evaluate, pentru toţi 
salariatii care au desfăşurat efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează 
evaluarea.
    ART. 44    (1)  În vederea realizării componentei evaluării performanţelor profesionale individuale ale 
salariatilor, la începutul perioadei evaluate persoana care are calitatea de evaluator stabileşte obiectivele 
individuale pentru funcţionarii publici a căror activitate o coordonează şi indicatorii de performanţă utilizaţi în 
evaluarea gradului şi modului de atingere a acestora.
    (2)  Obiectivele se stabilesc în conformitate cu atribuţiile din fişa postului, prin raportare la funcţia deţinută, 
gradul profesional al acesteia, cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile necesare exercitării funcţiei deţinute 
de funcţionarul public/ personalului contractual şi corespund obiectivelor compartimentului în care îşi desfăşoară 
activitatea.
    (3)  Indicatorii de performanţă se stabilesc pentru fiecare obiectiv individual, în conformitate cu nivelul 
atribuţiilor titularului funcţiei, prin raportare la cerinţele privind cantitatea şi calitatea muncii prestate.
    (4)  În toate situaţiile obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă se aduc la cunoştinţa salariatilor la 
începutul perioadei evaluate.
    (5)  Obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă pot fi revizuiţi trimestrial sau ori de câte ori intervin 
modificări în activitatea ori în structura organizatorică a instituţiei publice. 
    (6) Criteriile de performanţă pentru realizarea componentei evaluării performanţelor profesionale individuale 
ale funcţionarilor publici sunt prevăzute in anexă.

    ART. 45  (1)  Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează în următoarele etape:
    a) completarea raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale de către evaluator;
    b) interviul;
    c) contrasemnarea raportului de evaluare;
    d) aprobarea raportului de evaluare 



    (2)  Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale este un document distinct, denumit în 
continuare raport de evaluare, în care evaluatorul:
    a) acordă note pentru fiecare componentă a evaluării obiectivelor individuale;
    b) consemnează rezultatele deosebite ale salariatului, dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada 
evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante;
    c) stabileşte punctajul final şi calificativul acordat;
    d) stabileşte necesităţile de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate;
    e) stabileşte obiectivele individuale pentru anul următor perioadei evaluate.
    (3)  Interviul este o discuţie între evaluator şi salariatul evaluat în cadrul căreia se aduce la cunoştinţa 
salariatului evaluat conţinutul raportului de evaluare, se discută aspectele cuprinse în acesta, având ca finalitate 
semnarea şi datarea raportului, de către evaluator şi de către salariatul evaluat.
    (4)  În cazul în care între salariatul evaluat şi evaluator există diferenţe de opinie asupra conţinutului raportului 
de evaluare se procedează astfel:
    a) în situaţia în care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate modifica raportul de evaluare;
    b) în situaţia în care nu se ajunge la un punct de vedere comun, salariatul consemnează comentariile sale în 
raportul de evaluare, în secţiunea dedicată.
    (5)  În situaţia în care salariatul evaluat refuză să semneze raportul de evaluare, acest aspect se consemnează 
într-un proces-verbal întocmit de către evaluator şi semnat de către acesta şi un martor. Refuzul salariatului 
evaluat de a semna raportul de evaluare nu împiedică producerea efectelor juridice ale acestuia.
(6)Evaluatorul acordă note de la 1 la 5. Nota 1 reprezintă nivelul minim de atingere a fiecăruia dintre obiectivele 
individuale în raport cu indicatorii de performanţă şi, respectiv, nivelul minim apreciat de îndeplinire a fiecăruia 
dintre criteriile de performanţă, iar nota 5 reprezintă nivelul maxim.
    (7)  În urma evaluării performanţelor profesionale individuale, salariatului i se acordă unul dintre următoarele 
calificative: foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător.
    (8)  Acordarea calificativelor se face pe baza punctajului final al evaluării performanţelor profesionale 
individuale, după cum urmează:
    a) pentru un punctaj între 1,00-2,50 se acordă calificativul „nesatisfăcător“;
    b) pentru un punctaj între 2,51-3,50 se acordă calificativul „satisfăcător“;
    c) pentru un punctaj între 3,51-4,50 se acordă calificativul „bine“;
    d) pentru un punctaj între 4,51-5,00 se acordă calificativul „foarte bine“.
    ART. 46  (1)  Salariatii nemulţumiţi de evaluarea comunicată o pot contesta, în cadrul procedurii de evaluare, 
la conducătorul instituţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă.
    (2)  Conducătorul instituţiei publice soluţionează contestaţia pe baza raportului de evaluare şi a referatelor 
întocmite de către salariatul evaluat, de către evaluator şi de către contrasemnatar, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.
    (3)  Pe baza documentelor, conducătorul instituţiei publice respinge motivat contestaţia sau o admite, caz în 
care modifică raportul de evaluare în mod corespunzător. Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului în 
termen de 5 zile calendaristice de la soluţionarea acesteia.
    (4)  La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), în condiţiile în care salariatul nu a contestat rezultatul 
evaluării, respectiv la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), o copie a raportului de evaluare, certificată pentru
conformitate cu originalul de către persoana cu atribuţii privind evidenţa personalului din cadrul compartimentului 
de resurse umane, se comunică salariatului.
    (5)  Salariatul nemulţumit de rezultatul evaluării performanţelor profesionale individuale se poate adresa 
instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    Evaluarea performanţelor profesionale individuale  ale funcţionarilor publici debutanţi
    ART. 47    (1)  Evaluarea activităţii şi cunoştinţelor funcţionarului public debutant reprezintă aprecierea 
obiectivă a nivelului cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice dobândite, necesare îndeplinirii atribuţiilor 
aferente unei funcţii publice, a cunoaşterii specificului activităţii instituţiei publice şi a exigenţelor administraţiei 
publice, pe baza criteriilor de evaluare prevăzute de lege.
    (2)  Pe parcursul perioadei de stagiu funcţionarul public debutant are un îndrumător, funcţionar public definitiv 
desemnat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, de regulă din cadrul compartimentului în cadrul căruia
urmează să îşi desfăşoare activitatea, cu atribuţii în stabilirea programului de desfăşurare a perioadei de stagiu şi 
în coordonarea activităţii funcţionarului public debutant pe parcursul acestei perioade. Îndrumătorul nu poate 
avea şi calitatea de evaluator.
    (3)  Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant se face în termen de 10 zile lucrătoare de la terminarea 
perioadei de stagiu, de regulă, de către conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea, denumit 
în continuare evaluator. În mod excepţional, în cazul autorităţilor sau instituţiilor publice a căror structură nu este 



detaliată pe compartimente ori în cadrul cărora nu există un funcţionar public de conducere care să coordoneze 
compartimentul, evaluator este:
    a) un funcţionar public de conducere, desemnat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
    b) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, dacă nu există un funcţionar public de conducere care să fie 
desemnat potrivit lit. a).

    (4) În cazul modificării raporturilor de serviciu prin mutare în cadrul altui compartiment ori al altei structuri fără
personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice sau în cazul suspendării raportului de serviciu al 
funcţionarului public debutant, evaluatorul are obligaţia de a întocmi raportul de evaluare, pentru perioada de 
stagiu parcursă de funcţionarul public debutant până în acel moment cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor 
art. 24 alin. (1) din prezenta anexă. În acest caz, evaluarea este parţială şi va fi luată în considerare la evaluarea 
funcţionarului public debutant la terminarea perioadei de stagiu.
    (5)  În cazul modificării, suspendării sau încetării raportului de serviciu al evaluatorului, acesta are obligaţia de 
a întocmi raportul de evaluare pentru perioada de stagiu parcursă de funcţionarul public debutant până în acel 
moment. În acest caz, evaluarea este parţială şi va fi luată în considerare la evaluarea funcţionarului public 
debutant la terminarea perioadei de stagiu.

    ART. 48    (1)  Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant se face de către evaluator pe baza:
    a) raportului de stagiu întocmit de funcţionarul public debutant;
    b) referatului întocmit de îndrumător;
    c) analizei gradului şi modului de aplicare a fiecărui criteriu de evaluare în exercitarea atribuţiilor de serviciu de 
către funcţionarul public debutant;
    d) interviului cu funcţionarul public debutant.

    (2)  Cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu funcţionarul public debutant 
întocmeşte un document denumit raport de stagiu, pe care îl înaintează evaluatorului şi care cuprinde descrierea 
activităţii desfăşurate pe parcursul acestei perioade, prin prezentarea atribuţiilor, a modalităţilor de îndeplinire a 
acestora, precum şi a eventualelor dificultăţi întâmpinate.
    (3)  Cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu îndrumătorul întocmeşte un 
document denumit referat, pe care îl înaintează evaluatorului şi care cuprinde următoarele elemente:
    a) descrierea activităţii desfăşurate de funcţionarul public debutant;
    b) aptitudinile pe care le-a dovedit funcţionarul public debutant în modul de îndeplinire a atribuţiilor de 
serviciu;
    c) conduita funcţionarului public debutant în timpul serviciului;
    d) concluzii privind desfăşurarea perioadei de stagiu şi recomandări privind definitivarea acesteia.

    (4)  În cazul modificării, suspendării sau încetării raportului de serviciu ori în situaţia aplicării unei sancţiuni 
disciplinare îndrumătorului, acesta întocmeşte referatul prevăzut la alin. (3) pentru perioada de stagiu parcursă de
funcţionarul public debutant până în acel moment, iar conducătorul autorităţii sau instituţiei publice numeşte un 
alt funcţionar public definitiv, în calitate de îndrumător, pentru perioada de stagiu rămasă neefectuată. Referatul 
astfel întocmit se înaintează evaluatorului şi este avut în vedere la evaluarea funcţionarului public debutant la 
terminarea perioadei de stagiu.
    ART. 49    Interviul reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi funcţionarul public 
debutant, anterior finalizării raportului de evaluare, în cadrul căruia:
    a) se aduc la cunoştinţă funcţionarului public debutant evaluat consemnările făcute de evaluator în raportul de 
evaluare;
    b) se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de către funcţionarul public debutant 
evaluat.
    ART. 50    (1)  Pentru completarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu, evaluatorul:
    a) analizează raportul de stagiu completat de către funcţionarul public debutant şi referatul întocmit de către 
îndrumător;
    b) notează îndeplinirea criteriilor de evaluare în funcţie de gradul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;
    c) stabileşte calificativul de evaluare;
    d) formulează propuneri cu privire la numirea într-o funcţie publică definitivă sau la eliberarea din funcţia 
publică.



    (2)  Pentru notarea criteriilor de evaluare în funcţie de gradul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, 
evaluatorul notează fiecare criteriu de evaluare de la 1 la 5, nota 1 fiind cea mai mică, iar nota 5 fiind cea mai 
mare, face media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare şi se obţine o notă finală.
    (3)  Calificativul de evaluare se acordă în funcţie de nota finală obţinută, după cum urmează: între 1,00-3,00 se
acordă calificativul „necorespunzător“, iar între 3,01-5,00 se acordă calificativul „corespunzător“.
    (4)  Semnificaţia calificativelor de evaluare este următoarea:
    a) „necorespunzător“ - funcţionarul public debutant nu a făcut dovada că deţine cunoştinţele teoretice şi 
deprinderile practice necesare exercitării funcţiei publice;
    b) „corespunzător“ - funcţionarul public debutant a făcut dovada că deţine cunoştinţele teoretice şi deprinderile
practice necesare exercitării funcţiei publice.
    (5)  Evaluatorul formulează în raportul de evaluare a perioadei de stagiu, după caz:
    a) propunerea privind numirea funcţionarului public debutant într-o funcţie publică definitivă, în situaţia în care 
calificativul de evaluare este „corespunzător“;
    b) propunerea de eliberare din funcţie, în condiţiile legii, în situaţia în care funcţionarul public debutant a 
obţinut calificativul „necorespunzător“.

    (6)  La finalizarea evaluării, o copie a raportului de evaluare se comunică funcţionarului public debutant.
    ART. 51    (1) Funcţionarul public debutant nemulţumit de evaluarea comunicată potrivit art. 26 alin. (9) din 
prezenta anexă o poate contesta în cadrul procedurii de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la
cunoştinţă, la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
    (2)  Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice soluţionează contestaţia pe baza raportului de evaluare a 
perioadei de stagiu, a referatului întocmit de îndrumător şi a raportului de stagiu redactat de funcţionarul public 
debutant, în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.
    (3)  Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice respinge 
motivat contestaţia sau o admite, caz în care modifică raportul de evaluare în mod corespunzător. Rezultatul 
contestaţiei se comunică funcţionarului public debutant în termen de 5 zile lucrătoare de la soluţionarea acesteia.
    (4) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), în condiţiile în care funcţionarul public debutant nu a 
contestat rezultatul evaluării, respectiv la expirarea termenului prevăzut la alin. (3) raportul de evaluare se 
comunică compartimentului de resurse umane pentru a fi depus la dosarul profesional, precum şi pentru a asigura
aplicarea de conducătorului autorităţii sau instituţiei publice a dispoziţiilor art. 28 din prezenta anexă. O copie a 
raportului de evaluare certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana cu atribuţii privind evidenţa 
personalului din cadrul compartimentului de resurse umane se comunică funcţionarului public debutant.
    (5)  Numai funcţionarul public debutant nemulţumit de rezultatul evaluării activităţii sale, pe care l-a contestat 
în condiţiile alin. (1), se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    ART. 52    (1)  Funcţionarii publici debutanţi care au obţinut la evaluarea activităţii calificativul „corespunzător“
sunt numiţi, prin transformarea postului, funcţionari publici definitivi în funcţia publică de execuţie din clasa 
corespunzătoare studiilor absolvite deţinută, în gradul profesional „asistent“.
    (2)  În situaţia în care funcţionarii publici debutanţi au obţinut la evaluarea activităţii calificativul 
„necorespunzător“, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice dispune prin act administrativ eliberarea din 
funcţia publică, în condiţiile legii.


