
MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECTIEI SOCIALE
INSPEC IA MUNCIIŢ
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC  IALOMI AĂ Ţ

REGULAMENT
DE ORDINE INTERIOARĂ

În temeiul prevederilor art. 241 din Codul Muncii coroborat cu Ordonan a de Urgenţ ţă
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, se emite prezentul Regulament

de Ordine Interioar :ă

CAPITOLUL I
DISPOZI II GENERALEŢ

Art. 1
1. Inspectoratul  Teritorial  de  Muncă  Ialomita  este  instituţie  publică  aflată  în

subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale şi Inspecţiei Muncii, prin care
se  exercită  atribuţii  de  autoritate  în  domeniul  muncii,  relaţiilor  de  muncă,
securităţii şi sănătăţii în muncă. 

2. Sediul  Inspectoratului  Teritorial  de  Munc  este  în  strada  C.D.Gherea,  Nr.1A,ă
telefon/fax: 0243/215146 sau 0243/220452. 

3. Inspectoratul  Teritorial  de  Munc  este  unitate  cu  personalitate  juridic  ceă ă
dispune de capacitatea func ional , administrativ  şi de gestiune a resurselorţ ă ă
financiare. 

4. Inspectoratul Teritorial  de Muncă este organizat şi funcţionează în baza Legii
108/1999,  republicată  pentru  înfiinţare  şi  organizarea  Inspecţiei  Muncii,  cu
modificările şi completările ulterioare, şi a Hotararii nr. 1.377 din 18 noiembrie
2009,  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  si  functionare  a
Inspectiei  Muncii,  precum  si  pentru  stabilirea  unor  masuri  cu  caracter
organizatoric, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 2
Inspectoratul  Teritorial  de  Munc  exercit  controlul  aplic rii  unitare  aă ă ă

prevederilor legale în domeniile sale de competen  la toate persoanele juridice şiţă
fizice,  denumite  în  continuare  angajatori,  din  sectorul  public,  mixt,  privat  şi  alte
categorii de angajatori.

Art. 3
1. Inspectoratul  Teritorial  de  Munc  colaboreaz  cu  autorit ile  administra ieiă ă ăţ ţ

publice  centrale  şi  locale,  cu  alte  inspec ii  de  specialitate  ale  statului,  cuţ
organiza ii neguvernamentale, cu parteneri sociali şi cu mass – media, furnizândţ
la  cererea  acestora,  date  şi  informa ii,  în  limitele  competen ei,  potrivitţ ţ
prevederilor legale. Inspectoratul Teritorial de Munc , în vederea elucid rii unoră ă
probleme  tehnice,  poate  solicita  sprijinul  unor  specialişti  din  unit ile  deăţ



produc ie,  cercetare,  proiectare  şi  din  celelalte  inspec ii  de  specialitate  aleţ ţ
statului.

2. Inspectoratul, prin personalul propriu, poate presta la cererea celor interesa iţ
servicii de consultan  şi asisten  de specialitate pe domeniile de competen ,ţă ţă ţă
în condi iile legii. ţ

Art. 4
Regulamentul de Ordine Interioar  al Inspectoratului Teritorial de Munc  Ialomi a, seă ă ţ
aplic  urm toarelor categorii:ă ă

a. func ionarilor publici si personalului contractual ce isi desfasoara activitatea inţ
cadrul institutiei; 

b. tuturor salaria ilor indiferent de durata raportului de serviciu sau a raportului deţ
munc ; ă

c. persoanelor care îşi desf şoar  activitatea pe baz  de contract de colaborareă ă ă
sau prest ri de servicii; ă

d. studen ilor care fac practica. ţ

Art. 5
Personalul prev zut la art. 4, lit. a şi b,  are obliga ia ca, pe perioada detaş rii sauă ţ ă
deleg rii la alte unit i, s  respecte atât prevederile cuprinse în prezentul regulamentă ăţ ă
cât şi reglement rile proprii ale unit ilor respective.ă ăţ

Art. 6
Prin aplicarea prezentului regulament, func ionarii publici şi personalul contractual dinţ
cadrul  Inspectoratului  au  obliga ia  s  dovedeasc  profesionalism,  cinste,  ordine  şiţ ă ă
disciplin ,  s  asigure  exercitarea  corect  a  atribu iilor  Inspectoratului,  stabilite  înă ă ă ţ
concordan  cu  Legea  108/1999,  Regulamentul  de  organizare  şi  func ionare  alţă ţ
Inspec iei Muncii şi alte reglement ri legale în vigoare.ţ ă

Art. 7
Func ionarii publici şi personalul contractual din cadrul Inspectoratului au obliga ia sţ ţ ă
p streze secretul profesional.  De asemenea, aceştia nu au dreptul de a folosi  sauă
dezv lui nici în timpul activit ii,  nici dup  încetarea acesteia, fapte sau date care,ă ăţ ă
devenite publice,  ar d una intereselor,  imaginii  ori  prestigiului  Inspectoratului,  sauă
vreunei  institu ii  publice,  persoane  fizice  sau  persoane  juridice  din  ar  sauţ ţ ă
str in tate.ă ă
Func ionarii publici şi personalul contractual din cadrul Inspectoratului nu pot uza, înţ
folos  personal,  de  informa iile  de  serviciu  pe  care  le  de in  sau  de  care  au  luatţ ţ
cunoştin  în orice mod.ţă

Art. 8
Func ionarii publici din cadrul Inspectoratului nu pot de ine func ii în regiile autonome,ţ ţ ţ
societ i comerciale ori în alte unit i cu scop lucrativ şi nu pot exercita la societ ileăţ ăţ ăţ
comerciale cu capital privat activit i care au leg tur  cu atribu iile ce le revin dinăţ ă ă ţ
func iile publice pe care le de in. De asemenea nu pot fi mandatari ai unor persoaneţ ţ
în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în leg tur  cu func ia pe care o îndeplinesc şiă ă ţ
nu pot face parte din administra ia unei firme (societate, regie et.) persoane juridice,ţ
f r  aprobarea conducerii Inspec iei Muncii.ă ă ţ
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Art. 9
Func ionarii publici au obliga ia ca în exercitarea atribu iilor ce le revin s  se ab in  deţ ţ ţ ă ţ ă
la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice.

Art. 10
Regulamentul  de  ordine  interioar  cuprinde  politica  de  disciplin  şi  organizare  aă ă
muncii, igien  şi securitate a muncii, obliga iile conducerii Inspectoratului, obliga iileă ţ ţ
şi  drepturile  func ionarilor  publici  şi  ale  personalului  contractual,  inând seama deţ ţ
urm toarele reguli:ă
- dreptul  de asociere sindical  este garantat func ionarilor publici,  în condi iileă ţ ţ

legii. Cei interesa i pot, în mod liber, s  înfiin eze organiza ii sindicale, s  adereţ ă ţ ţ ă
la ele şi s  exercite orice mandat în cadrul acestora;ă

- func ionarii  publici  se  pot  asocia  în  organiza ii  profesionale  sau  în  alteţ ţ
organiza ii  având  ca  scop  reprezentarea  intereselor  proprii,  promovareaţ
preg tirii profesionale şi protejarea statutului lor;ă

- func ionarii publici îşi pot exercita dreptul la grev  în condi iile legii;ţ ă ţ
In cadrul Inspectoratului este constituit  o comisie paritar  conform prevederilor H.G.ă ă
nr. 833/2007;
- Comisia paritar  particip  la stabilirea m surilor privind: condi iile de munc ,ă ă ă ţ ă

s n tatea şi securitatea muncii func ionarilor publici şi personalului contractuală ă ţ
în timpul exercit rii atribu iilor lor, buna func ionare a Inspectoratului;ă ţ ţ

- Comisia paritar  îşi d  avizul în toate problemele de natura celor prev zute maiă ă ă
sus precum şi în alte situa ii, la solicitarea Inspectorului Şef;ţ

- avizul comisiei paritare are caracter consultativ şi este întotdeauna dat în scris
şi motivat.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA MUNCII

Art. 11. 
TIMPUL DE MUNC  ŞI DE ODIHNĂ Ă

a) Conform legisla iei în vigoare, durata timpului de munc  este de 8 ore efectivţ ă
pe zi, respectiv de 40 de ore s pt mânal şi se realizeaz  prin s pt mâna deă ă ă ă ă
lucru de 5 zile.

b) Programul  de  lucru  al  salariatilor  din  cadrul  Inspectoratului  Teritorial  de
Munca Ialomita este stabilit astfel încat, în zilele lucratoare de luni pana joi
activitatea se desfasoara intre orele 8.00-16.30  si vineri intre orele 08.00-
14.00. Programul de lucru cu publicul se desfasoara in zilele lucratoare de
luni,  marti  i  joi,  intre  orele  8.00-16.30,  miercuri  intre orele  8.00-18.30 iș ș
vineri între orele 08.00 – 16.00. 

c) Recuperarea orelor suplimentare efectuate cu ocazia indeplinirii indatoririlor
prevazute de Hotararea nr.1723/2004, actualizata, se face in ziua lucratoare
urmatoare  zilei  in  care  s-au efectuat  orele  suplimentare.  Ordinea  in  care
salariatii  vor  efectua  orele  suplimentare  pentru  intregirea  programului  de
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lucru cu publicul se stabileste pe baza unui Grafic de permanenta, aprobat
de conducerea institutiei si asumat de catre toti salariatii.

d) R mânerea în cadrul Inspectoratului peste programul normal de lucru se faceă
numai cu aprobarea conducerii acesteia.

e) Activitatea de control, efectuat  de inspectorii de munc  se poate desf şuraă ă ă
si  în  afara  orelor  de  program  stabilite  la  lit.b),  pe  întreaga  durat  deă
activitate a agen ilor economici (inclusiv schimbul de noapte), în func ie deţ ţ
specificul  activit ii  acestora  si  de  natura  controlului  efectuat  (campanie,ăţ
tematic, sesiz ri etc.).ă

f) Înainte de începerea programului de lucru, şi la sfârşitul orelor de program,
salaria ii  sunt  obliga i  s  semneze  condica  care  se  afl  la  secretariatulţ ţ ă ă
Inspectoratului, pus  la dispozi ie de c tre Comp. Resurse Umane.ă ţ ă

g) Persoanele care întârzie de la programul de lucru stabilit trebuie s  raportezeă
conduc torului  ierarhic  situa ia  chiar  dac  este vorba  de un caz de foră ţ ă ţă
major . În afara cazurilor neprev zute, toate absen ele trebuie aprobate înă ă ţ
prealabil  de superiorul  ierarhic.  În  cazul  în  care absen a s-a  datorat  uneiţ
cauze  neprev zute  sau  unui  motiv  independent  de  voin a  celui  în  cauză ţ ă
(boal ,  accident  etc.)  superiorul  ierarhic  trebuie  informat  imediat,  acestaă
fiind  în  m sur  s  aprecieze,  în  toate  cazurile,  dac  este  necesar  s  seă ă ă ă ă
diminueze în mod corespunz tor salariul persoanei respective.ă

h) Inspectorul de la Comp. Resurse Umane r spunde de organizarea şi inereaă ţ
eviden ei  proprii  privind  concediile  de  odihn ,  concediile  f r  plat ,  zileleţ ă ă ă ă
libere  pl tite,  învoiri,  orele  prestate  peste  programul  normal  de  lucru,ă
absen e,  întârzieri  de  la  program  şi  alte  aspecte  care  privesc  timpul  deţ
munc  şi de odihn  al func ionarilor publici şi al personalului contractual.ă ă ţ

i) Situa ia  prezen ei  la  serviciu  se  întocmeşte  zilnic  de  c tre  personalul  cuţ ţ ă
atribu ii  în aceste sens, se vizeaz  de conduc torul  compartimentului  sauţ ă ă
loc iitorul acestuia şi se transmite compartimentului „Resurse Umane”, cu 10ţ
zile înainte de plata salariilor.

j) Dup  depunerea  la  compartimentul  „Resurse  Umane”,  situa ia  poate  fiă ţ
modificat  numai cu aprobarea scris  şi motivat  a conduc torului care aă ă ă ă
vizat-o.

k) Inspectorul din cadrul compartimentului Resurse Umane pred , dup  fiecareă ă
verificare, prezen a compartimentului „Economic”.ţ

Art. 12. 
CONCEDIUL DE ODIHN , CONCEDIUL MEDICAL ŞI ALTE CONCEDIIĂ

a) Func ionarii  publici  şi  personalul  contractual  din  cadrul  Inspectoratului  auţ
dreptul,  în condi iile  legii,  la concediu de odihn ,  la  concedii  medicale şi  alteţ ă
concedii.

b) Acordarea  zilelor libere platite corespunzătoare zilelor de sărbătoare legală, în
care  nu  se  lucrează,  se  face  de  către  conducatorul  institutiei. Zilele  de
sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:  
 1 si 2 ianuarie;
 24 ianiarie;
 prima si a doua zi de Pasti;
 1 mai;
 prima si a doua zi de Rusalii;
 15 august - Adormirea Maicii Domnului;
 30 noiembrie – Sfantul Apostol Andrei cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei;
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 1 decembrie – Ziua nationala a Romaniei;
 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.        

c) Func ionarii publici şi personalul contractual au obliga ia de a înştiin a pl titoriiţ ţ ţ ă
de  indemniza ii  de  asigur ri  sociale  de  s n tate  privind  apari ia  st rii  deţ ă ă ă ţ ă
incapacitate  temporar  de  munc  şi  privind  datele  de  identificare,  respectivă ă
numele medicului prescriptor şi unitatea în care func ioneaz  acesta. În situa iaţ ă ţ
în care apari ia st rii de incapacitate temporar  de munc  a intervenit în zileleţ ă ă ă
declarate  nelucr toare,  asigura ii  au  obliga ia  de  a  înştiin a  pl titorii  deă ţ ţ ţ ă
indemniza ii de asigur ri sociale de s n tate în prima zi lucr toare.ţ ă ă ă ă

d) Cei men iona i la lit.a) au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu deţ ţ
odihn  pl tit, cu o durat  de 21 sau 25 zile lucr toare, în raport cu vechimea loră ă ă ă
în munc , astfel:ă

i. 21 zile lucr toare pentru o vechime de pân  la 10 ani;ă ă
ii. 25 zile lucr toare pentru o vechime de peste 10 ani.ă

e) Concediul  de  odihn  se  efectueaz ,  de  regul ,  integral  sau  se  poate  acordaă ă ă
frac ionat dac  interesele serviciului o cer sau la solicitarea persoanei, dac  nuţ ă ă
este  afectat  desf şurarea  normal  a  activit ii  în  cadrul  Inspectoratului  sauă ă ă ăţ
compartimentului respectiv, cu condi ia ca una dintre frac iuni s  nu fie mai micţ ţ ă ă
de 10 zile lucr toare.ă

În afara concediului de odihn , salaria ii au dreptul la zile de concediu pl tite, în cazul:ă ţ ă
a. urm toarelor evenimente familiale deosebite:ă

 c s toria salariatului – 5 zile;ă ă
 naşterea sau c s toria unui copil – 3 zile;ă ă
 decesul so ului sau al unei rude pân  la gradul III a salariatului – 3ţ ă

zile.
Concediul pl tit se acord , la cerere, de conducerea Inspectoratului.ă ă

b. Func ionarul  public  sau  personalul  contractual  din  cadrulţ
Inspectoratului, trebuie s  fac  dovada cu certificat medical, prin careă ă
s  justifice  absen a  în  caz  de  boal ,  sau  eventual  s  anun eă ţ ă ă ţ
probabilitatea absen ei pentru cauz  de boal .ţ ă ă

c. În perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate şi a celor
pentru  creşterea  şi  îngrijirea  copiilor,  raporturile  de  serviciu  nu  pot
înceta şi nu pot fi modificate decât din ini iativa func ionarului public înţ ţ
cauz .  Aceleaşi  prevederi,  potrivit  Codului  Muncii,  se  aplic  şiă ă
salariatului cu contract individual de munc .ă

Art. 13
 CONCEDIUL F R  PLATĂ Ă Ă

Personalul  din  cadrul  Inspectoratului  are  dreptul  la  concedii  f r  plat  înă ă ă
condi iile legii. Eviden a concediilor f r  plat  se va ine de c tre compartimentul deţ ţ ă ă ă ţ ă
resurse umane, care va urm ri implica iile acestora în calcularea vechimii în munc .ă ţ ă

Art. 14
 ORE SUPLIMENTARE

a) Prestarea orelor suplimentare, peste durata normal  de lucru, se admite în modă
excep ional numai pentru efectuarea unor lucr ri neprev zute sau care necesitţ ă ă ă
urgen  în rezolvare şi numai cu aprobarea conducerii Inspectoratului;ţă
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b) Pentru orele lucrate peste durata normal  a timpului de lucru sau în zilele deă
s rb tori legale ori declarate zile nelucr toare, se acord  recuper ri sau vor fiă ă ă ă ă
pl tite dup  caz, conform prevederilor legale în vigoare;ă ă

c) Orele efectuate de persoanele încadrate în munc , peste programul de lucru înă
scopul asigur rii permanen ei pe institu ie – cu excep ia celor care îndeplinescă ţ ţ ţ
func ii de conducere – se recupereaza in ziua lucratoare urmatoare zilei in careţ
s-au efectuat orele suplimentare.

d) Num rul orelor lucrate peste durata normal  a timpului de lucru sau în zilele deă ă
s rb tori legale ori declarate zile nelucr toare nu poate dep şi 360 într-un an.ă ă ă ă

Art. 15
 SERVICIUL DE PERMANEN  ÎN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNC  ŢĂ Ă

a) Pentru zilele lucr toare, de luni pân  vineri, paza inspectoratului este asigurată ă ă
de c tre personalul de paz  al institu iei.ă ă ţ

b) În cazuri  speciale (concedii  de odihn ,  concedii  de boal  etc), se efectuează ă ă
serviciu de permanen  cu personalul salariat din cadrul inspectoratului,  prinţă
decizie emis  de c tre inspectorul şef.ă ă

c) Orele efectuate de persoanele încadrate în munc , peste programul de lucru înă
scopul asigur rii permanen ei pe institu ie – cu excep ia celor care îndeplinescă ţ ţ ţ
func ii de conducere – se recupereaza in ziua lucratoare urmatoare zilei in careţ
s-au efectuat orele suplimentare.

Art. 16 
ACCESUL ÎN INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ

a) Accesul în sediul institu iei a salaria ilor se face în baza legitima iei vizat  la zi;ţ ţ ţ ă
b) În timpul orelor de program salaria ii sunt obliga i s  poarte ecuson;ţ ţ ă
c) Ieşirea salaria ilor din institu ie este permis  cu acordul şefului ierarhic superiorţ ţ ă

sau în cazul în care acesta lipseşte, cu acordul persoanei care îl înlocuieşte;
d) Deplasarea  personalului  Inspectoratului  în  interesul  serviciului,  în  afara

localit ii,  se  face  pe  baza  ordinului  de  deplasare  aprobat  de  conducereaăţ
compartimentului sau, dup  caz, a inspectorului şef;ă

e) Intrarea  în  institu ie  a  persoanelor  care  nu  sunt  salaria i  ai  Inspectoratuluiţ ţ
Teritorial  de  Munc  (persoane  fizice,  juridice,  reprezentan i  ai  agen iloră ţ ţ
economici)  pentru  depunerea  documentelor  sau  pentru  a  ob ine  diverseţ
informa ii privind activitatea pe care o desf şoar , poate avea loc în zilele şiţ ă ă
orele stabilite prin programul de lucru cu publicul. În situa ia în care persoaneleţ
mai  sus  men ionate  sunt  din  afara  localit ii  vor  fi  primite  chiar  şi  în  afaraţ ăţ
programului de lucru cu publicul;

f) Persoanele cu func ii  de demnitate public  vor  fi  înso ite  de o persoan  dinţ ă ţ ă
cadrul conducerii Inspectoratului;

g) Organizarea audien elor la inspectorul şef şi la inspectorii  şefi  adjunc i sa vaţ ţ
face prin grija Compartimentului Comunicare i Rela ii cu Publicul .ș ț

Art. 17 
DELEGAREA, DETAŞAREA

Condi iile  în  care se efectueaz  delegarea  şi  detaşarea func ionarilor  publiciţ ă ţ
sunt  cele reglementate de art.  88-89 din Legea nr.  188/1999,  republicat ,  privindă
Statutul func ionarilor publici,republicat , modificat  şi completat , iar a personaluluiţ ă ă ă
încadrat pe baza unui contract individual de munc , potrivit prevederilor din Codulă
Muncii.
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CAPITOLUL III
IGIENA ŞI SECURITATEA

Art. 18 
Inspectoratul Teritorial de Munc  Ialomi a are obliga ia s  asigure personaluluiă ţ ţ ă

condi ii  normale  de  munc  şi  igien ,  de  natur  s  le  ocroteasc  s n tatea  şiţ ă ă ă ă ă ă ă
integritatea fizic , dup  cum urmeaz :ă ă ă

a) instruc iunile  prev zute în prezentul  Regulament de ordine interioar ,  impunţ ă ă
fiec rei  persoane  s  vegheze,  atât  la  securitatea  şi  s n tatea  sa,  cât  şi  aă ă ă ă
celorlalte persoane din institu ie;ţ

b) fumatul în incinta Inspectoratului Teritorial  de Munc , precum şi consumareaă
b uturilor alcoolice sau prezentarea la serviciu sub influen a b uturilor alcooliceă ţ ă
sunt strict interzise;

c) în  prezen a  semnelor  evidente  de  comportament  anormal  al  unei  persoaneţ
datorit  c rora  nu ar  mai  putea  executa  sarcinile  de  serviciu  şi  care  poateă ă
determina crearea unei  situa ii  periculoase,  conducerea compartimentului  vaţ
dispune un consult medical al func ionarului respectiv. Acest consult medical vaţ
avea  drept  scop,  respectând  secretul  medical,  precizarea  unui  diagnostic,
recomandarea unui tratament medical, dac  este necesar.  ă În aşteptarea unei
solu ii definitive, persoanei în cauz  îi va fi interzis s -şi mai exercite munca;ţ ă ă

d) personalul  beneficiaz  de  grupuri  sanitare  dotate  cu  materiale  de  strictă ă
necesitate  în  vederea  cre rii  unui  confort  necesar  respect rii  intimit iiă ă ăţ
fiec ruia, precum şi pentru preîntâmpinarea îmboln virilor;ă ă

e) efectuarea cur eniei în birouri,  grupuri  sanitare, holuri  se va face numai cuăţ
aparate electrocasnice şi materiale speciale. 
Nerespectarea  acestor  prevederi  sunt  considerate  abateri  disciplinare  şi  vor
atrage sanc ionarea disciplinar  a celor ce se vor face vinova i de înc lcareaţ ă ţ ă
acestora.

Art. 19 
COMPORTAREA ÎN CAZ DE ACCIDENTE SAU INCIDENTE LA LOCUL DE MUNCĂ

În domeniul protec iei muncii se va ac iona astfel:ţ ţ
- toate accidentele, inclusiv accidentele de munc  de traseu, survenite în timpulă

serviciului,  vor fi  comunicate imediat conduc torului  Inspectoratului  Teritorială
de Munc  sau înlocuitorului acestuia. ă Aceste reguli vor fi respectate şi în cazul
accidentelor survenite pe traseul domiciliu – loc de munc  şi invers.ă

- Accidentul care a produs invaliditate,  accidentul  mortal şi accidentul colectiv
vor  fi  comunicate  de  îndat  conducerii  institu iei  sau  altei  persoane  dină ţ
conducerea acesteia, Inspec iei Muncii, precum şi organelor de urm rire penalţ ă ă
competente, potrivit legii.

Art. 20 
UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DE PROTEC IE ŞI DE LUCRU DIN DOTAREŢ

Fiecare  persoan  este  obligat  s  utilizeze  echipamentul  tehnic  din  dotare,ă ă ă
materiale repartizate,  precum şi  echipamentul  tehnic de protec ie şi  echipamentulţ
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individual  de  lucru  conform cerin elor,  fiind  interzis  utilizarea  acestuia  în  scopuriţ ă
personale;

Sunt  considerate  echipamente  tehnice:  echipamente  de  calcul,  birotic ,ă
autovehicule, aparate etc. necesare execut rii atribu iilor sale de serviciu;ă ţ

Este interzis  interven ia din proprie ini iativ  asupra echipamentului tehnic sau aă ţ ţ ă
echipamentului  de  protec ie,  dac  între inerea  acestuia  este  încredin at  unuiţ ă ţ ţ ă
specialist, personalul fiind obligat s  apeleze la serviciile acestuia;ă

Executarea sarcinilor de munc  implic  între inerea şi cur area echipamentuluiă ă ţ ăţ
tehnic  şi  a  echipamentului  de lucru,  personalul  fiind  obligat  s -şi  consacre timpulă
necesar  acestei  obliga ii,  conform  cerin elor  stabilite  prin  fişa  postului  sau  ordineţ ţ
specifice.

Art. 21
 DISPOZI II ÎN CAZ DE PERICOLŢ

În caz de pericol  (cutremur, incendiu etc.), evacuarea personalului unit i  seăţ
efectueaz  conform Planului de evacuare stabilit pe baza Normelor de paz  contraă ă
incendiilor şi Planul de ap rare civil .ă ă

Art. 22 
PAGUBE  PRODUSE  SAU  SUFERITE  DE  FUNC IONARII  PUBLICI  ŞI  PERSONALULŢ
CONTRACTUAL

a) Lucr rile,  documenta ia de serviciu,  tehnica de calcul  din dotarea fiec ruiă ţ ă
compartiment sunt asigurate prin depunerea acestora în dulapuri,  camere
prev zute cu sisteme şi dispozitive de închidere;ă

b) Autoturismele proprietate personal  ale Inspectoratului Teritorial de Muncă ă
vor fi  parcate în spa ii  speciale din fa a institu iei  şi  vor  purta ecuson deţ ţ ţ
parcare  specific  Inspectoratului  Teritorial  de  Munc .  Conducereaă
Inspectoratului Teritorial de Munc  nu poart  r spunderea pentru pagubeleă ă ă
aduse acestora în parcare, în timpul programului normal de lucru;

c) În stare de urgen  sau necesitate, mai ales în cazul posibilit ii existen ei înţă ăţ ţ
dulapuri a unor produse insalubre, inflamabile sau periculoase, sau cu ocazia
unor cazuri de for  major , conducerea poate, dup  ce a informat salaria iiţă ă ă ţ
respectivi, s  dispun  deschiderea dulapurilor. Deschiderea dulapurilor se vaă ă
face în prezen a celor interesa i. În cazul absen ei salariatului sau a refuzuluiţ ţ ţ
lui de a participa la ac iune, acesta se va face în prezen a a unui ter  angajatţ ţ ţ
al Inspectoratului şi a unui reprezentant al salaria ilor.ţ

CAPITOLUL IV
REGULI DE DISCIPLINĂ

Art. 23 
RECOMPENSE

a) În cariera profesional , func ionarii publici şi personalul contractual beneficiaz ,ă ţ ă
în urma rezultatelor ob inute la evaluarea performan elor individuale, de dreptulţ ţ
de a promova în clasa, grad sau în categorie în urma dobândirii unei diplome de
studii de nivel superior celei avute.

b) Func ionarii publici promoveaz  în grad dac :ţ ă ă
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 s  aib  cel pu in 3 ani vechime în gradul profesional al func iei publice din careă ă ţ ţ
promoveaz ;ă

 s  fi ob inut cel pu in calificativul "bine" la evaluarea anual  a performan eloră ţ ţ ă ţ
individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

 s  nu  aib  în  cazierul  administrativ  o  sanc iune  disciplinar  neradiat  înă ă ţ ă ă
condi iile prezentei legi.ţ

c) Func ionarii  publici  şi  personalul  contractual,  în  urma  realiz rii  sarcinilor  laţ ă
nivelul standardelor de performan  stabilite prin fişa postului, pot beneficia deţă
recompense potrivit legii.

Art. 24 
ABATERI DISCIPLINARE

Înc lcarea cu vinov ie de c tre personalul Inspectoratului Teritorial de Munc ,ă ăţ ă ă
indiferent de func ia pe care o ocup , a obliga iilor de serviciu, inclusiv a regulilor deţ ă ţ
comportare prev zute în prezentul regulament, constituie abatere disciplinar  şi seă ă
sanc ioneaz  potrivit legisla iei în vigoare.ţ ă ţ

a) Sunt abateri disciplinare:
- întârzierea sistematic  în efectuarea lucr rilor;ă ă
- întârzierea în mod repetat de la ora de începere a programului de lucru;
- absen e nemotivate de la serviciu;ţ
- neinstiintarea  conducatorului  institutiei,  in  termen  de  24  de  ore  de  la  data

acordarii concediului medical;
- interven iile  sau st ruin ele  pentru solu ionarea unor cereri  în  afara cadruluiţ ă ţ ţ

legal;
- atitudinile ireveren ioase în timpul exercit rii atribu iilor de serviciu;ţ ă ţ
- nerespectarea secretului  profesional  sau a confiden ialit ii  lucr rilor  care auţ ăţ ă

acest caracter;
- refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribu iile prev zute în fişa postului;ţ ă
- neglijen a repetat  în rezolvarea lucr rilor;ţ ă ă
- manifest ri care aduc atingere prestigiului autorit ii sau institu iei publice dină ăţ ţ

care fac parte;
- exprimarea  sau  desf şurarea,  în  calitate  de  func ionar  public  ori  în  timpulă ţ

programului de lucru, a unor opinii sau activit i publice cu caracter politic;ăţ
- înc lcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilit i şi interdic ii privindă ăţ ţ

func ionarii publici precum şi obliga iile personalului contractual;ţ ţ
- p r sirea serviciului f r  motiv întemeiat şi f r  a avea în prealabil aprobareaă ă ă ă ă ă

şefului ierarhic;
- desf şurarea unei activit i personale sau private în timpul orelor de program;ă ăţ
- solicitarea  sau  primirea  de  cadouri  în  scopul  furniz rii  unor  informa ii  sauă ţ

facilit rii  unor servicii  care s  d uneze activit ii  Inspectoratului  Teritorial  deă ă ă ăţ
Munc ;ă

- fumatul  în  incinta  Inspectoratului  Teritorial  de  Munc  precum  şi  înc lcareaă ă
regulilor de igien  şi securitate;ă

- introducerea,  distribuirea,  facilitarea  introducerii  sau  distribuirii  în  unitate  a
b uturilor alcoolice pentru a fi consumate la locul de munc ;ă ă

- intrarea şi r mânerea în institu ie sub influen a b uturilor alcoolice;ă ţ ţ ă
- introducerea,  posedarea,  consumarea,  distribuirea  sau  vinderea  de

substan e/medicamente al c ror efect pot produce deregl ri comportamentale:ţ ă ă
- întruniri de orice fel care nu privesc activitatea profesional ;ă
- desf şurarea activit ilor politice de orice fel în timpul programului de lucru;ă ăţ
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- orice alte fapte interzise de lege.

b) Fumatul, întârzierea de la programul de lucru, furtul, violen a fizic  şi verbal ,ţ ă ă
refuzul de a se supune aplic rii politicilor de securitate în munc , de interzicereă ă
a  consumului  de  alcool  sau  de  medicamente  care  pot  produce  deregl riă
comportamentale,  sunt  considerate  abateri  deosebit  de  grave  şi  se
sanc ioneaz  conform prezentului regulament.ţ ă

Art. 25
 SANC IUNI DISCIPLINAREŢ

Sanc iunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate salaria ilor în caz de abatereţ ţ
disciplinar  sunt urm toarele:ă ă

a) Sanc iunile disciplinare pentru func ionarii publici sunt:ţ ţ
- mustrare scris ;ă
- diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioad  de pân  la 3 luni;ă ă
-suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, dup  caz, deă

promovare în func ia public  pe o perioad  de la 1 la 3 ani;ţ ă ă
- trecerea într-o func ie public  inferioar  pe o perioad  de pân  la un an, cuţ ă ă ă ă

diminuarea corespunz toare a salariului;ă
- destituirea din func ia public .ţ ă
La  individualizarea  sanc iunii  disciplinare  se  va  ine  seama  de  cauzele  şiţ ţ

gravitatea abaterii disciplinare, împrejur rile în care aceasta a fost s vârşit , gradulă ă ă
de vinov ie  şi  consecin ele  abaterii,  comportarea  general  în  timpul  serviciului  aăţ ţ ă
func ionarului  public,  precum  şi  de  existen a  în  antecedentele  acestuia  a  altorţ ţ
sanc iuni disciplinare care nu au fost radiate în condi iile prezentei legi.ţ ţ

b) Sanc iunile disciplinare pentru personalul contractual sunt:ţ
- avertismentul scris;
- suspendarea contractului individual de munc  pentru o perioad  ce nu poateă ă

dep şi 10 zile lucr toare;ă ă
- retrogradarea din func ie, cu acordarea salariului  corespunz tor func iei înţ ă ţ

care s-a dispus retrogradarea, pentru o durat  ce nu poate dep şi 60 de zile;ă ă
- reducerea salariului de baz  pe o durat  de 1-3 luni cu 5-10 %;ă ă
- reducerea  salariului  de  baz  şi/sau,  dup  caz,  şi  a  indemniza iei  deă ă ţ

conducere pe o perioad  de 1-3 luni cu 5-10 %;ă
- desfacerea disciplinar  a contractului individual de munc .ă ă
Sanc iunile  disciplinare  şi  r spunderea  func ionarilor  publici  se  vor  aplicaţ ă ţ

corespunz tor  prevederilor  din  Legea  nr.  188/1999  privind  Statutul  func ionariloră ţ
publici,  republicata,  şi,  respectiv,  a  prevederilor  art.  247–252  ale  Codului  Muncii,
pentru personalul contractual.

Art. 26 
INTERZICEREA ŞI SANC IONAREA H R UIRII SEXUALEŢ Ă Ţ

a) Nu  se  tolereaz  în  cadrul  rela iilor  de  serviciu  manifest ri  de  h r uireă ţ ă ă ţ
sexual .  Sunt  considerate  h r uiri  acele  gesturi,  manifest ri,  comentariiă ă ţ ă
insinuate sau propuneri cu aluzii sexuale. Acestea pot crea o stare de stres în
cadrul  Inspectoratului  Teritorial  de  Munc  şi  pot  conduce  la  degradareaă
atmosferei de lucru, sc derea productivit ii muncii şi a moralului angaja ilor.ă ăţ ţ
În  sensul  celor  de  mai  sus,  nu  este  permis  angaja ilor  şi  clien ilorţ ţ
Inspectoratului Teritorial de Munc  s  impun  constrângeri sau s  exerciteă ă ă ă
presiuni de orice natur  în scopul ob inerii de favoruri de natur  sexual ;ă ţ ă ă
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b) Func ionarii  publici  şi  personalul  contractual  care vor  fi  autorii  dovedi i  aiţ ţ
unor prevederi prev zute mai sus, vor fi sanc iona i conform prevederilor art.ă ţ ţ
25, respectând procedura stabilit  la art. 27 din prezentul regulament.ă

Art. 27
 DREPTUL  DE  AP RARE  AL  FUNC IONARILOR  PUBLICI  ŞI  AL  PERSONALULUIĂ Ţ
CONTRACTUAL

a) La  individualizarea  sanc iunii  disciplinare  se  va  ine  seama de  cauzele  şiţ ţ
gravitatea abaterii disciplinare, împrejur rile în care aceasta a fost s vârşit ,ă ă ă
gradul de vinov ie şi consecin ele abaterii, comportarea general  în serviciuăţ ţ ă
a  func ionarului  public  sau  contractual,  precum  şi  de  existen a  înţ ţ
antecedentele acestuia a altor sanc iuni disciplinare care nu au fost radiate,ţ
în condi iile prev zute de lege.ţ ă

b) Sanc iunea disciplinar  nu poate fi aplicat  decât dup  cercetarea prealabilţ ă ă ă ă
a faptei şi dup  audierea func ionarului public sau a personalului contractual.ă ţ
Audierea  func ionarului  public  sau  a  personalului  contractual  trebuieţ
consemnat  în scris, sub sanc iunea nulit ii.ă ţ ăţ

c) Refuzul func ionarului public de a  se prezenta la audiere sau de a semna oţ
declara ie privitoare la abaterile imputate se consemneaz  într-un proces –ţ ă
verbal. În astfel de cazuri sanc iunea poate fi aplicat .ţ ă

d) Acelaşi procedeu se va aplica şi în cazul personalului contractual care refuză
s  completeze o not  explicativ  privitoare la abaterile imputate.ă ă ă

e) Sanc iunile disciplinare se aplic  potrivit legii.ţ ă
f) În cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc  este constituit  conform H.G. nr.ă ă

1344/31.10.2007  o  comisie  de  disciplin ,  competent  s  cerceteze  şi  să ă ă ă
propun  sanc iunea aplicabil  func ionarilor publici.ă ţ ă ţ

g) Împotriva sanc iunii disciplinare aplicate, func ionarul public sau personalulţ ţ
contractual se poate adresa cu contesta ie, in conditiile legii, la instanta deţ
contencios administrativ;

h) În comunicarea scris  se va ar ta calea de atac, termenul de introducere aă ă
plângerii  şi  organele  competente  s  solu ioneze  plângerea.  R spundereaă ţ ă
penal  sau  patrimonial  nu  exclud  r spunderea  disciplinar  pentru  faptaă ă ă ă
s vârşit .ă ă

Dac  s-a dovedit nevinov ia persoanei sanc ionate, persoanele cu rea credin  careă ăţ ţ ţă
au determinat aplicarea sanc iunii disciplinare r spund disciplinar, material, civil şi,ţ ă
dup  caz, penal.ă

CAPITOLUL V
PROTECTIA PERSONALULUI CARE SEMNALEAZA

INCALCARI ALE LEGII

AVERTIZAREA PRIVIND FAPTE DE INCALCARE A LEGII  
    Art. 28 
    Semnalarea unor fapte de înc lcare a legii  de c tre personalul Inspectoratuluiă ă
Teritorial de Munca, prev zute de lege ca fiind abateri disciplinare, contraven ii sauă ţ
infrac iuni, constituie ţ avertizare în interes public şi priveşte:
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a) infrac iuni de corup ie, infrac iuni asimilate infrac iunilor de corup ie, infrac iuniţ ţ ţ ţ ţ ţ
în  legatura  directa  cu  infrac iunile  de  corup ie,  infrac iunile  de  fals  şiţ ţ ţ
infrac iunile de serviciu sau în legatura cu serviciul;ţ

b) infrac iuni impotriva intereselor financiare ale Comunit ilor Europene;ţ ăţ
c) practici sau tratamente preferen iale ori discriminatorii în exercitarea atribu iilorţ ţ

unitatilor prevazute la art.2 din Legea nr.571/2004;
d) înc lcarea prevederilor privind incompatibilit ile şi conflictele de interese;ă ăţ
e) folosirea abuziv  a resurselor materiale sau umane;ă
f) partizanatul  politic  în  exercitarea  prerogativelor  postului,  cu  excep iaţ

persoanelor alese sau numite politic;
g) înc lc ri  ale  legii  în  privinta  accesului  la  informa ii  şi  a  transparen eiă ă ţ ţ

decizionale;
h) înc lcarea  prevederilor  legale  privind  achizi iile  publice  şi  finantarileă ţ

nerambursabile;
i) incompetenta sau neglijen a în serviciu;ţ
j) evalu ri  neobiective  ale  personalului  în  procesul  de  recrutare,  selectare,ă

promovare, retrogradare şi eliberare din func ie;ţ
k) înc lc ri ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cuă ă

nerespectarea legii;
l) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de

grup sau clientelare;
m)administrarea defectuoas  sau frauduloas  a patrimoniului  public şi  privat ală ă

Inspectoratului;
n) înc lcarea  altor  dispozi ii  legale  care  impun  respectarea  principiului  buneiă ţ

administr ri şi cel al ocrotirii interesului public.ă
    Principiile care guverneaz  protec ia avertiz rii în interes public sunt urm toarele: ă ţ ă ă

a) principiul  legalit ii,  conform  c ruia  autorit ile  publice,  institu iile  publice  şiăţ ă ăţ ţ
celelalte  unit i  prev zute  mai  sus  au  obliga ia  de  a  respecta  drepturile  şiăţ ă ţ
libert ile  cet enilor,  normele  procedurale,  libera  concurenta  şi  tratamentulăţ ăţ
egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii; 

b) principiul suprema iei interesului public, conform c ruia, în în elesul prezenteiţ ă ţ
legi,  ordinea  de  drept,  integritatea,  impar ialitatea  şi  eficienta  autorit ilorţ ăţ
publice şi institu iilor publice, precum şi a celorlalte unit i mai sus enumerateţ ăţ
sunt ocrotite şi promovate de lege; 

c) principiul  responsabilit ii,  conform  c ruia  orice  persoana  care  semnaleazăţ ă ă
înc lc ri ale legii este datoare sa sus in  reclama ia cu date sau indicii privindă ă ţ ă ţ
fapta s vârşit ; ă ă

d) principiul  nesanc ion rii  abuzive,  conform  c ruia  nu  pot  fi  sanc ionateţ ă ă ţ
persoanele care reclama ori sesizeaz  înc lc ri ale legii, direct sau indirect, prină ă ă
aplicarea  unei  sanc iuni  inechitabile  şi  mai  severe  pentru  alte  abateriţ
disciplinare.  În  cazul  avertiz rii  în  interes  public,  nu  sunt  aplicabile  normeleă
deontologice  sau  profesionale  de  natura  sa  împiedice  avertizarea  în  interes
public; 

e) principiul  bunei  administr ri,  conform  c ruia  autorit ile  publice,  institu iileă ă ăţ ţ
publice  şi  celelalte  unit i  prev zute mai  sus  sunt  datoare sa îşi  desf şoareăţ ă ă
activitatea  în  realizarea  interesului  general,  cu  un  grad  ridicat  de
profesionalism, în condi ii  de eficienta,  eficacitate şi  economicitate a folosiriiţ
resurselor; 

f) principiul  bunei  conduite,  conform  c ruia  este  ocrotit  şi  încurajat  actul  deă
avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publica şi buna 
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g) administrare,  cu  scopul  de  a  spori  capacitatea  administrativ  şi  prestigiulă
autorit ilor  publice,  institu iilor  publice  şi  al  celorlalte  unit i  prev zute  maiăţ ţ ăţ ă
sus; 

h) principiul echilibrului,  conform c ruia nici o persoana nu se poate prevala deă
prevederile  prezentei  legi  pentru  a  diminua  sanc iunea  administrativ  sauţ ă
disciplinar  pentru o fapta a sa mai grava; ă

i) principiul bunei-credin e, conform c ruia este ocrotit  persoana încadrata într-oţ ă ă
autoritate  publica,  institu ie  publica  sau în  alta  unitate  bugetar  dintre  celeţ ă
prev zute, care a f cut o sesizare, convinsa fiind de realitatea st rii de fapt sauă ă ă
ca fapta constituie o înc lcare a legii. ă

Art.  29  
 Sesizarea  privind  înc lcarea  legii  sau  a  normelor  deontologice  şi  profesionale,ă
formulata cu respectarea principiului  bunei-credinte,  poate fi  facuta, alternativ sau
cumulativ:
    a) şefului ierarhic al persoanei care a înc lcat prevederile legale, potrivit art.28;ă
    b) conducatorului autorit ii publice, institu iei publice sau al unit ii bugetare dinăţ ţ ăţ
care face parte persoana care a înc lcat prevederile legale, potrivit art. 28, sau înă
care  se  semnaleaza  practica  ilegala,  chiar  dac  nu  se  poate  identifica  exactă
f ptuitorul;ă
    c) comisiilor de disciplina sau altor organisme similare din cadrul autorit ii publice,ăţ
institu iei publice sau al unit ii prev zute la art. 2 din Legea nr.571/2004 , din careţ ăţ ă
face parte persoana care a înc lcat legea, conform art. 28;ă
    d) organelor judiciare;
    e) organelor îns rcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi aă
incompatibilit ilor;ăţ
    f) comisiilor parlamentare;
    g) mass-media;
    h) organiza iilor profesionale, sindicale sau patronale;ţ
    i) organiza iilor neguvernamentale.ţ

PROTECTIA FUNCTIONARILOR PUBLICI, A PERSONALULUI CONTRACTUAL SI A ALTOR
CATEGORII DE PERSONAL
    Art. 30 
   (1) În fata comisiei de disciplina sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază
de protec ie dup  cum urmeaz :ţ ă ă
    a) avertizorii în interes public beneficiaz  de prezum ia de buna-credin a,  pana laă ţ ţ
proba contrar ;ă
    b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare,
comisiile  de disciplina  sau alte  organisme similare  din  cadrul  autorit ilor  publice,ăţ
institu iilor publice sau al altor unit i prev zute la art. 2 din Legea nr.571/2004 auţ ăţ ă
obliga ia  de  a  invita  presa  şi  un  reprezentant  al  sindicatului  sau  al  asocia ieiţ ţ
profesionale.  Anun ul  se  face  prin  comunicat  pe  pagina  de  Internet  a  autorit iiţ ăţ
publice,  institu iei  publice  sau  a  unit ii  bugetare,  cu  cel  pu in  3  zile  lucr toareţ ăţ ţ ă
înaintea  şedin ei,  sub  sanc iunea  nulit ii  raportului  şi  a  sanc iunii  disciplinareţ ţ ăţ ţ
aplicate.
    (2)  În  situa ia  în  care cel  reclamat prin  avertizarea în  interes  public  este şefţ
ierarhic,  direct  sau  indirect,  ori  are  atribu ii  de  control,  inspec ie  şi  evaluare  aţ ţ
avertizorului,  comisia  de  disciplina  sau  alt  organism  similar  va  asigura  protec iaţ
avertizorului, ascunzandu-i identitatea.
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   Art. 31 
   În cazul avertizarilor în interes public, prev zute la art. 28 lit. a) şi b), se vor aplicaă
din oficiu prevederile art. 12 alin.  (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protec iaţ
martorilor.

CAPITOLUL VI
OBLIGA IILE CONDUCERII, FUNC IONARILORŢ Ţ
PUBLICI ŞI A PERSONALULUI CONTRACTUAL

Art. 32 
OBLIGA IILE CONDUCERII INSPECTORATULUI TERITORIAL  DE MUNCŢ Ă

Conducerea Inspectoratului Teritorial de Munc , în vederea bunei desf şur ri aă ă ă
activit ii se oblig :ăţ ă
- s  pun  la dispozi ia salaria ilor spa iu de lucru cu dot ri, mijloacele materiale şiă ă ţ ţ ţ ă

de lucru  necesare asigur rii  unor  condi ii  corespunz toare de munc  pentruă ţ ă ă
atingerea standardelor  de performan  cerute îndeplinirii  sarcinilor  ce-i  revinţă
fiec ruia;ă

- s  urm reasc  periodic modul în care dotarea compartimentelor de munc  esteă ă ă ă
realizat , în raport cu cerin ele şi specificul fiec rei activit i;ă ţ ă ăţ

- s  organizeze activitatea salaria ilor inând cont de strategia de dezvoltare aă ţ ţ
Inspectoratului  Teritorial  de  Munc ,  precizând  prin  fişa  postului  atribu iileă ţ
fiec ruia în raport de studiile, preg tirea profesional  şi specialitatea acestora,ă ă ă
stabilind în mod corect, şi echitabil volumul de munc  al fiec ruia;ă ă

- s  r spund  pentru legalitatea şi oportunitatea dispozi iilor date subalternilor,ă ă ă ţ
atât în cadrul Inspectoratului, cât şi în afara acestuia.

- s  sprijine şi s  stimuleze ini iativa şi capacitatea profesional  a salaria ilor;ă ă ţ ă ţ
- s  asigure condi iile necesare aplic rii dispozi iilor legale în vigoare referitoareă ţ ă ţ

la  securitatea muncii  şi  prevenirea incendiilor,  timpul  de lucru  şi  de odihn ,ă
acordarea drepturilor pentru munca prestat ;ă

- s  pl teasc  drepturile salariale la termenele şi în condi iile stabilite;ă ă ă ţ
- s  creeze condi ii de prevenire şi înl turare a tuturor cauzelor sau împrejur riloră ţ ă ă

care pot produce pagube Inspectoratului;
- s  respecte prevederile legale în leg tur  cu numirea func ionarilor publici,  aă ă ă ţ

personalului contractual şi a colaboratorilor.

Art. 33
        A. OBLIGATIILE FUNCTIONARILOR PUBLICI

In  conformitate  cu  prevederile  Legii  7/2004,  republicata,  privind  codul  de
conduit  al func ionarilor publici, func ionarii publici  au urm toarele ă ţ ţ ă obliga iiţ :
- Functionarii  publici au obliga ia de a asigura un serviciu public de calitate înţ

beneficiul  cet enilor,  prin  participarea  activa  la  luarea  deciziilor  şi  laăţ
transpunerea lor în practica, în scopul realiz rii competentelor autorit ilor şi aleă ăţ
institu iilor publice.ţ

-  În exercitarea func iei publice, functionarii  publici au obliga ia de a avea unţ ţ
comportament  profesionist,  precum  şi  de  a  asigura,  în  condi iile  legii,ţ
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transparenta administrativ , pentru a câştiga şi a men ine încrederea publiculuiă ţ
în integritatea, impar ialitatea şi eficacitatea autorit ilor şi institu iilor publice.ţ ăţ ţ

-  Functionarii  publici  au  obliga ia  ca,  prin  actele  şi  faptele  lor,  sa  respecteţ
Constitu ia, legile tarii şi sa ac ioneze pentru punerea în aplicare a dispozi iilorţ ţ ţ
legale,  în  conformitate  cu  atribu iile  care  le  revin,  cu  respectarea  eticiiţ
profesionale.

- Functionarii  publici  trebuie  sa  se  conformeze  dispozi iilor  legale  privindţ
restrangerea  exerci iului  unor  drepturi,  datorat  naturii  func iilor  publiceţ ă ţ
de inute.ţ

           Func ionarilor publici le este interzis:ţ
a) sa  exprime  în  public  aprecieri  neconforme  cu  realitatea  în  legatura  cu

activitatea autorit ii sau institu iei publice în care îşi desf şoar  activitatea, cuăţ ţ ă ă
politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ
sau individual;

b) sa fac  aprecieri neautorizate în legatura cu litigiile aflate în curs de solu ionareă ţ
şi în care autoritatea sau institu ia publica în care îşi desf şoar  activitatea areţ ă ă
calitatea de parte;

c) sa dezvaluie informa ii  care nu au caracter public,  în alte condi ii  decât celeţ ţ
prev zute de lege;ă

d) sa dezvaluie informa iile la care au acces în exercitarea func iei publice, dacţ ţ ă
aceasta  dezvaluire  este  de  natura  sa  atrag  avantaje  necuvenite  ori  saă
prejudicieze imaginea sau drepturile institu iei ori ale unor func ionari publici,ţ ţ
precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;

e) sa acorde asistenta şi  consultan a persoanelor  fizice sau juridice  în  vedereaţ
promov rii de ac iuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autorit iiă ţ ăţ
ori institu iei publice în care îşi desf şoar  activitatea.ţ ă ă

          Prevederile se aplica şi dup  încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadaă
de 2 ani, dac  dispozi iile din legi speciale nu prev d alte termene.ă ţ ă
       - Dezvaluirea informa iilor care nu au caracter public sau remiterea documentelorţ
care con in asemenea informa ii, la solicitarea reprezentan ilor unei alte autorit i oriţ ţ ţ ăţ
institu ii  publice,  este  permis  numai  cu  acordul  conducatorului  autorit ii  sauţ ă ăţ
institu iei publice în care func ionarul public respectiv îşi desf şoar  activitatea.ţ ţ ă ă
 În îndeplinirea atribu iilor de serviciu, functionarii publici au obliga ia de a respectaţ ţ
demnitatea func iei  publice  de inute,  coreland libertatea dialogului  cu promovareaţ ţ
intereselor autorit ii sau institu iei publice în care îşi desf şoar  activitatea.ăţ ţ ă ă
      -   În activitatea lor,  functionarii  publici  au obliga ia de a respecta libertateaţ
opiniilor şi de a nu se lasa influentati de considerente personale sau de popularitate.
În exprimarea opiniilor, functionarii publici trebuie sa aib  o atitudine concilianta şi saă
evite generarea conflictelor datorate schimbului de p reri.ă
      -  Rela iile cu mijloacele de informare în masa se asigura de c tre functionariiţ ă
publici desemna i în acest sens de conduc torul autorit ii sau institu iei publice, înţ ă ăţ ţ
condi iile legii.ţ
      -  Functionarii publici desemna i sa participe la activit i sau dezbateri publice, înţ ăţ
calitate oficial , trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare încredin ată ţ
de conduc torul autorit ii ori institu iei publice în care îşi desf şoar  activitatea.ă ăţ ţ ă ă
      -   În cazul  în care nu sunt desemna i în acest sens,  functionarii  publici  potţ
participa la activit i sau dezbateri publice, având obliga ia de a face cunoscut faptulăţ ţ
ca opinia exprimat  nu reprezint  punctul de vedere oficial al autorit ii ori institu ieiă ă ăţ ţ
publice în cadrul c reia îşi desf şoar  activitatea.ă ă ă
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    În exercitarea func iei publice, func ionarilor publici le este interzis:ţ ţ
    a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
    b) sa furnizeze sprijin logistic candida ilor la func ii de demnitate publica;ţ ţ
    c) sa colaboreze, în afar  rela iilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice careă ţ
fac dona ii ori sponsoriz ri partidelor politice;ţ ă
    d) sa afiseze, în cadrul autorit ilor sau institu iilor publice, însemne ori obiecteăţ ţ
inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candida ilor acestora.ţ
     -  În considerarea func iei publice de inute, func ionarilor publici le este interzis saţ ţ ţ
permit  utilizarea  numelui  sau  imaginii  proprii  în  ac iuni  publicitare  pentruă ţ
promovarea unei activit i comerciale, precum şi în scopuri electoraleăţ
-  În rela iile cu personalul din cadrul autorit ii  sau institu iei publice în care îşi înţ ăţ ţ
exercitarea  desf şoar  activitatea,  precum  şi  cu  persoanele  fizice  sau  juridice,ă ă
functionarii publici sunt obliga i func iei publice sa aib  un comportament bazat peţ ţ ă
respect, buna-credin a, corectitudine şi amabilitate.ţ
     -  Functionarii publici au obliga ia de a nu aduce atingere onoarei, reputa iei şiţ ţ
demnit ii  persoanelor  din  cadrul  autorit ii  sau  institu iei  publice  în  care  îşiăţ ăţ ţ
desf şoar  activitatea, precum şi persoanelor cu care intra în legatura în exercitareaă ă
func iei publice, prin:ţ

a) întrebuin area unor expresii jignitoare;ţ
b) dezvaluirea unor aspecte ale vie ii private;ţ
c) formularea unor sesiz ri sau plângeri calomnioase.ă

     -   Functionarii publici trebuie sa adopte o atitudine impartiala şi justificat  pentruă
rezolvarea clara şi eficienta a problemelor cet enilor. Functionarii publici au obliga iaăţ ţ
sa respecte principiul egalit ii cet enilor în fata legii şi a autorit ilor publice, prin:ăţ ăţ ăţ
    a) promovarea unor solu ii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie deţ
situa ii de fapt;ţ
    b)  eliminarea  oric rei  forme  de  discriminare  bazate  pe  aspecte  privindă
na ionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea material , s n tatea, varsta,ţ ă ă ă
sexul sau alte aspecte.
     -   Pentru  realizarea  unor  raporturi  sociale  şi  profesionale  care  sa  asigure
demnitatea persoanelor,  eficienta activit ii,  precum şi creşterea calit ii  serviciuluiăţ ăţ
public, se recomanda respectarea normelor de conduita prev zute la alin. (1)-(3) şi deă
c tre celelalte subiecte ale acestor raporturi.ă
     -  Functionarii publici care reprezint  autoritatea sau institu ia publica în cadrulă ţ
unor organiza ii interna ionale, institu ii  de înv mânt, conferin e, seminarii şi alteţ ţ ţ ăţă ţ
activit i  cu caracter interna ional  au obliga ia sa promoveze o imagine favorabilăţ ţ ţ ă
tarii şi autorit ii sau institu iei publice pe care o reprezint .ăţ ţ ă
    -   În rela iile cu reprezentan ii altor state, func ionarilor publici le este interzis saţ ţ ţ
exprime opinii personale privind aspecte na ionale sau dispute interna ionale.ţ ţ
    -    În deplasarile  externe, functionarii  publici  sunt obliga i  sa aib  o conduitaţ ă
corespunz toare  regulilor  de  protocol  şi  le  este  interzis  înc lcarea  legilor  şiă ă ă
obiceiurilor tarii gazda.
    -   Functionarii publici nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri,
invita ii  sau  orice  alt  avantaj,  care  le  sunt  destinate  personal,  familiei,  p rin ilor,ţ ă ţ
prietenilor ori persoanelor cu care au avut rela ii de afaceri sau de natura politica,ţ
care le pot influenta impar ialitatea în exercitarea func iilor publice de inute ori potţ ţ ţ
constitui o recompensa în raport cu aceste func ii.ţ
    -   În procesul de luare a deciziilor, functionarii publici au obliga ia sa ac ionezeţ ţ
conform  prevederilor  legale  şi  sa  îşi  exercite  capacitatea  de  apreciere  în  mod
fundamentat şi impartial.
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    -   Func ionarilor publici le este interzis sa promita luarea unei decizii de c treţ ă
autoritatea  sau  institu ia  publica,  de  c tre  al i  func ionari  publici,  precum  şiţ ă ţ ţ
îndeplinirea atribu iilor în mod privilegiat.ţ
    -    În exercitarea atribu iilor specifice func iilor publice de conducere, functionariiţ ţ
publici  au  obliga ia  sa  asigure  egalitatea  de  sanse  şi  tratament  cu  privire  laţ
dezvoltarea carierei în func ia publica pentru functionarii publici din subordine.ţ
    -   Functionarii  publici  de conducere au obliga ia sa examineze şi  sa aplice cuţ
obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din
subordine, atunci când propun ori aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau
eliberari din func ii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând oriceţ
forma de favoritism ori discriminare.
     -    Se  interzice  func ionarilor  publici  de  conducere  sa  favorizeze  sau  saţ
defavorizeze accesul ori promovarea în func ia publica pe criterii discriminatorii, deţ
rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prev zute la art. 3.ă

– Este interzis  folosirea de c tre functionarii publici, în alte scopuri decât celeă ă
prev zute de lege, a prerogativelor func iei publice de inute.ă ţ ţ

     Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de
acte  normative,  de  evaluare  sau  de  participare  la  anchete  ori  ac iuni  de  control,ţ
func ionarilor publici le este interzis  urm rirea ob inerii de foloase sau avantaje înţ ă ă ţ
interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

Func ionarilor  publici  le  este interzis  sa foloseasc  pozi ia  oficial  pe care oţ ă ţ ă
de in  sau  rela iile  pe  care  le-au  stabilit  în  exercitarea  func iei  publice,  pentru  aţ ţ ţ
influenta anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite
m suri.ă
     - Func ionarilor publici le este interzis sa impun  altor func ionari publici sa seţ ă ţ
înscrie în organiza ii sau asocia ii, indiferent de natura acestora, ori sa le sugerezeţ ţ
acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
     - Functionarii publici sunt obliga i sa asigure ocrotirea propriet ii publice şi privateţ ăţ
a  statului  şi  a  unit ilor  administrativ-teritoriale,  sa  evite  producerea  oric ruiăţ ă
prejudiciu, actionand în orice situa ie ca un bun proprietar.ţ
    -  Functionarii publici au obliga ia sa foloseasc  timpul de lucru, precum şi bunurileţ ă
apar inând autorit ii  sau institu iei  publice numai pentru desf şurarea activit ilorţ ăţ ţ ă ăţ
aferente func iei publice de inute.ţ ţ
    -  Functionarii publici trebuie sa propun  şi sa asigure, potrivit atribu iilor care leă ţ
revin,  folosirea  utila  şi  eficienta  a  banilor  publici,  în  conformitate  cu  prevederile
legale.
    -  Func ionarilor publici care desf şoar  activit i publicistice în interes personalţ ă ă ăţ
sau  activit i  didactice  le  este  interzis  sa  foloseasc  timpul  de  lucru  ori  logisticaăţ ă
autorit ii sau a institu iei publice pentru realizarea acestora.ăţ ţ
    -  Orice func ionar public poate achizitiona un bun aflat în proprietatea privat  aţ ă
statului sau a unit ilor administrativ-teritoriale, supus vânz rii în condi iile legii, cuăţ ă ţ
excep ia urm toarelor cazuri:ţ ă

a) când a  luat  cunostinta,  în  cursul  sau  ca  urmare  a  îndeplinirii  atribu iilor  deţ
serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaz  sa fie vândute;ă

b) când a participat, în exercitarea atribu iilor de serviciu, la organizarea vânz riiţ ă
bunului respectiv;

c) când poate influenta opera iunile de vânzare sau când a ob inut informa ii laţ ţ ţ
care persoanele interesate de cump rarea bunului nu au avut acces.ă

   -   Func ionarilor  publici  le  este  interzis  furnizarea  informa iilor  referitoare  laţ ă ţ
bunurile  proprietate  publica  sau  privat  a  statului  ori  a  unit ilor  administrativ-ă ăţ
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teritoriale,  supuse  opera iunilor  de  vânzare,  concesionare  sau  închiriere,  în  alteţ
condi ii decât cele prev zute de lege.ţ ă
- Functionarii  publici  r spund  potrivit  legii  în  cazurile  în  care,  prin  fapteleă

s vârşite cu înc lcarea normelor  de conduita  profesional ,  creeaz  prejudiciiă ă ă ă
persoanelor fizice sau juridice.

B. OBLIGATIILE PERSONALULUI CONTRACTUAL

            Prin coroborarea prevederilor Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita al
personalului contractual din autoritatile si institutiilor publice si al Legii nr. 53/2003 –
Codul Muncii, personalul contractual are urmatoarele obligatii :    
           Personalul contractual are obliga ia de a asigura un serviciu public de calitateţ
în beneficiul cet enilor, prin participarea activa la luarea deciziilor şi la transpunereaăţ
lor în practica, în scopul realiz rii competentelor autorit ilor şi ale institu iilor publice,ă ăţ ţ
în limitele atribu iilor stabilite prin fişa postului.ţ
           În exercitarea func iei personalul contractual are obliga ia de a avea unţ ţ
comportament profesionist,  precum şi de a asigura, în condi iile legii,  transparentaţ
administrativ ,  pentru a câştiga şi  a men ine încrederea publicului  în  integritatea,ă ţ
impar ialitatea şi eficacitatea autorit ilor şi institu iilor publice.ţ ăţ ţ
          Angaja ii contractuali au obliga ia ca, prin actele şi faptele lor, sa respecteţ ţ
Constitu ia, legile tarii şi sa ac ioneze pentru punerea în aplicare a dispozi iilor legale,ţ ţ ţ
în conformitate cu atribu iile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.ţ
           Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozi iilor legale privindţ
restrangerea exerci iului unor drepturi, datorat  naturii func iilor de inute.ţ ă ţ ţ
           Personalul contractual are obliga ia de a apara cu loialitate prestigiul autorit iiţ ăţ
sau institu iei publice în care îşi desf şoar  activitatea, precum şi de a se ab ine de laţ ă ă ţ
orice act ori  fapt  care poate produce prejudicii  imaginii  sau intereselor  legale  ale
acesteia.
            Angaja ilor contractuali le este interzis:ţ

a) sa  exprime  în  public  aprecieri  neconforme  cu  realitatea  în  legatura  cu
activitatea autorit ii sau institu iei publice în care îşi desf şoar  activitatea, cuăţ ţ ă ă
politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter

b) normativ sau individual;
c) sa fac  aprecieri în legatura cu litigiile aflate în curs de solu ionare şi în careă ţ

autoritatea sau institu ia publica în care îşi desf şoar  activitatea are calitateaţ ă ă
de parte, dac  nu sunt abilita i în acest sens;ă ţ

d) sa dezvaluie informa ii  care nu au caracter public,  în alte condi ii  decât celeţ ţ
prev zute de lege;ă

e) sa dezvaluie informa iile la care au acces în exercitarea func iei, dac  aceastaţ ţ ă
dezvaluire  este de natura sa atrag  avantaje  necuvenite  ori  sa  prejudiciezeă
imaginea sau drepturile institu iei ori ale unor func ionari publici sau angaja iţ ţ ţ
contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;

f) sa acorde asistenta şi  consultan a persoanelor  fizice sau juridice,  în vedereaţ
promov rii de ac iuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autorit iiă ţ ăţ
ori institu iei publice în care îşi desf şoar  activitatea.ţ ă ă

        Prevederile se aplica şi dup  încetarea raportului de munca, pentru o perioadaă
de 2 ani, dac  dispozi iile din legi speciale nu prev d alte termene.ă ţ ă
         În îndeplinirea atribu iilor de serviciu angaja ii contractuali au obliga ia de aţ ţ ţ
respecta demnitatea func iei de inute, coreland libertatea dialogului cu promovareaţ ţ
intereselor autorit ii sau institu iei publice în care îşi desf şoar  activitatea.ăţ ţ ă ă
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         În activitatea lor angaja ii contractuali au obliga ia de a respecta libertateaţ ţ
opiniilor şi de a nu se lasa influentati de considerente personale.
         În exprimarea opiniilor,  personalul  contractual  trebuie sa aib  o atitudineă
concilianta şi sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de p reri.ă
        Rela iile cu mijloacele de informare în masa se asigura de c tre persoaneleţ ă
desemnate  în  acest  sens  de  conduc torul  autorit ii  sau  institu iei  publice,  înă ăţ ţ
condi iile legii.ţ
         Angaja ii contractuali desemna i sa participe la activit i sau dezbateri publice,ţ ţ ăţ
în calitate oficial , trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare încredin ată ţ
de conduc torul autorit ii ori institu iei publice în care îşi desf şoar  activitatea sauă ăţ ţ ă ă
mandatul dat de demnitarul în cabinetul c ruia sunt încadra i.ă ţ
         În cazul în care nu sunt desemna i în acest sens, angaja ii contractuali potţ ţ
participa la activit i sau dezbateri publice, având obliga ia de a face cunoscut faptulăţ ţ
ca opinia exprimat  nu reprezint  punctul de vedere oficial al autorit ii ori institu ieiă ă ăţ ţ
publice în cadrul c reia îşi desf şoar  activitatea.ă ă ă
n exercitarea func iei de inute, personalului contractual îi este interzis:ţ ţ

a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) sa furnizeze sprijin logistic candida ilor la func ii de demnitate publica;ţ ţ
c) sa colaboreze, atât în cadrul rela iilor de serviciu, cat şi în afar  acestora, cuţ ă

persoanele fizice sau juridice care fac dona ii ori sponsoriz ri partidelor politice;ţ ă
d) sa  afiseze  în  cadrul  autorit ilor  sau institu iilor  publice  însemne ori  obiecteăţ ţ

inscriptionate  cu  sigla  sau  denumirea  partidelor  politice  ori  a  candida ilorţ
acestora.

În considerarea func iei pe care o de ine, personalul contractual are obliga ia de a nuţ ţ ţ
permite  utilizarea  numelui  sau  a  imaginii  proprii  în  ac iuni  publicitare  pentruţ
promovarea unei activit i comerciale, precum şi în scopuri electorale.ăţ
           În rela iile cu personalul contractual şi functionarii publici din cadrul autorit iiţ ăţ
sau institu iei publice în care îşi desf şoar  activitatea, precum şi cu persoanele fiziceţ ă ă
sau juridice, angaja ii contractuali sunt obliga i sa aib  un comportament bazat peţ ţ ă
respect, buna-credin a, corectitudine şi amabilitate.ţ
           Personalul contractual are obliga ia de a nu aduce atingere onoarei, reputa ieiţ ţ
şi  demnit ii  persoanelor  din  cadrul  autorit ii  sau  institu iei  publice  în  care  îşiăţ ăţ ţ
desf şoar  activitatea,  precum  şi  ale  persoanelor  cu  care  intra  în  legatura  înă ă
exercitarea func iei, prin:ţ

a) întrebuin area unor expresii jignitoare;ţ
b) dezvaluirea aspectelor vie ii private;ţ
c) formularea unor sesiz ri sau plângeri calomnioase.ă

          Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala şi justificată
pentru rezolvarea clara şi eficienta a problemelor cet enilor. Personalul contractualăţ
are obliga ia sa respecte principiul  egalit ii  cet enilor în fata legii  şi a autorit iiţ ăţ ăţ ăţ
publice, prin:

a) promovarea  unor  solu ii  coerente,  conform  principiului  tratamentuluiţ
nediferentiat, raportate la aceeaşi categorie de situa ii de fapt;ţ

b) eliminarea  oric rei  forme  de  discriminare  bazate  pe  aspecte  privindă
na ionalitatea,  convingerile  religioase şi  politice,  starea material ,  s n tatea,ţ ă ă ă
varsta, sexul sau alte aspecte.

           Personalul contractual care reprezint  autoritatea sau institu ia publica înă ţ
cadrul unor organiza ii interna ionale, institu ii de înv mânt, conferin e, seminarii şiţ ţ ţ ăţă ţ
alte  activit i  cu  caracter  interna ional  are  obliga ia  sa  promoveze  o  imagineăţ ţ ţ
favorabil  tarii şi autorit ii sau institu iei publice pe care o reprezint .ă ăţ ţ ă
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           În rela iile cu reprezentan ii altor state, angaja ii contractuali au obliga ia de aţ ţ ţ ţ
nu exprima opinii personale privind aspecte na ionale sau dispute interna ionale.ţ ţ
            În deplasarile în afar  tarii, personalul contractual este obligat sa aib  oă ă
conduita corespunz toare regulilor de protocol şi sa respecte legile şi obiceiurile tariiă
gazda.
          Angaja ii contractuali nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii,ţ
favoruri,  invita ii  sau  orice  alt  avantaj,  care  le  sunt  destinate  personal,  familiei,ţ
p rin ilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut rela ii de afaceri sau de naturaă ţ ţ
politica, care le pot influenta impar ialitatea în exercitarea func iilor publice de inuteţ ţ ţ
ori pot constitui o recompensa în raport cu aceste func ii.ţ
           În procesul de luare a deciziilor angaja ii contractuali au obliga ia sa ac ionezeţ ţ ţ
conform  prevederilor  legale  şi  sa  îşi  exercite  capacitatea  de  apreciere  în  mod
fundamentat şi impartial.
           Angaja ii contractuali au obliga ia de a nu promite luarea unei decizii de c treţ ţ ă
autoritatea  sau  institu ia  publica,  de  c tre  al i  func ionari  publici,  precum  şiţ ă ţ ţ
îndeplinirea atribu iilor în mod privilegiat.ţ
            În  exercitarea  atribu iilor  specifice  func iilor  de  conducere,  angaja iiţ ţ ţ
contractuali  au obliga ia  sa asigure egalitatea de sanse şi  tratament cu privire  laţ
dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.
             Personalul contractual de conducere are obliga ia sa examineze şi sa apliceţ
cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul
din subordine, atunci când propune ori aproba avansari, promovari, transferuri, numiri
sau eliberari din func ii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzândţ
orice forma de favoritism ori discriminare.
             Personalul contractual de conducere are obliga ia de a nu favoriza sauţ
defavoriza accesul ori promovarea în func iile contractuale pe criterii discriminatorii,ţ
de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prev zute la art. 3.ă
            Personalul contractual are obliga ia de a nu folosi atribu iile func iei de inuteţ ţ ţ ţ
în alte scopuri decât cele prev zute de lege.ă
            Prin activitatea de luare a deciziilor,  de consiliere, de evaluare sau de
participare la anchete ori ac iuni de control, personalul contractual nu poate urm riţ ă
ob inerea de foloase sau avantaje  în  interes personal  ori  producerea de prejudiciiţ
materiale sau morale altor persoane.
           Angaja ii contractuali au obliga ia de a nu interveni sau influenta vreo anchetaţ ţ
de orice natura, din cadrul institu iei sau din afar  acesteia, în considerarea func ieiţ ă ţ
pe care o de in.ţ
            Angaja ii contractuali au obliga ia de a nu impune altor angaja i contractualiţ ţ ţ
sau func ionari publici sa se înscrie în organiza ii sau asocia ii, indiferent de naturaţ ţ ţ
acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje
materiale sau profesionale.
          Personalul contractual este obligat sa asigure ocrotirea propriet ii publice şiăţ
private a statului şi a unit ilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oric ruiăţ ă
prejudiciu, actionand în orice situa ie ca un bun proprietar.ţ
          Personalul contractual are obliga ia sa foloseasc  timpul de lucru, precum şiţ ă
bunurile  apar inând  autorit ii  sau  institu iei  publice  numai  pentru  desf şurareaţ ăţ ţ ă
activit ilor aferente func iei de inute.ăţ ţ ţ
          Personalul contractual trebuie sa propun  şi sa asigure, potrivit atribu iilor careă ţ
îi  revin,  folosirea utila  şi  eficienta a banilor  publici,  în conformitate cu prevederile
legale.
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          Personalului  contractual  care desf şoar  activit i  publicistice  în  interesă ă ăţ
personal  sau  activit i  didactice  îi  este  interzis  sa  foloseasc  timpul  de  lucru  oriăţ ă
logistica autorit ii sau a institu iei publice pentru realizarea acestora.ăţ ţ
          Orice angajat contractual poate achizitiona un bun aflat în proprietatea privată
a statului sau a unit ilor administrativ-teritoriale, supus vânz rii în condi iile legii, cuăţ ă ţ
excep ia urm toarelor cazuri:ţ ă

a) când a  luat  cunostinta,  în  cursul  sau  ca  urmare  a  îndeplinirii  atribu iilor  deţ
serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaz  sa fie vândute;ă

b) când a participat, în exercitarea atribu iilor de serviciu, la organizarea vânz riiţ ă
bunului respectiv;

c) când poate influenta opera iunile de vânzare sau când a ob inut informa ii laţ ţ ţ
care persoanele interesate de cump rarea bunului nu au avut acces.ă

          Angaja ilor contractuali le este interzis  furnizarea informa iilor referitoare laţ ă ţ
bunurile  proprietate  publica  sau  privat  a  statului  ori  a  unit ilor  administrativ-ă ăţ
teritoriale,  supuse  opera iunilor  de  vânzare,  concesionare  sau  închiriere,  în  alteţ
condi ii decât cele prev zute de lege.ţ ă

CAPITOLUL VII
REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMIN RII ŞI AĂ

ÎNL TUR RII ORIC REI FORME DE ÎNC LCARE A DEMNIT II Ă Ă Ă Ă ĂŢ

Art.34.
 (1) În cadrul rela iilor de munc  se aplic  principiul egalit ii de tratament fa  de to iţ ă ă ăţ ţă ţ
salaria ii. ţ
(2) Orice discriminare direct  sau indirect  fa  de un salariat, bazat  pe criterii deă ă ţă ă
sex,  orientare  sexual ,  caracteristici  genetice,  vârst ,  apartenen  na ional ,  ras ,ă ă ţă ţ ă ă
culoare,  etnie,  religie,  op iune  politic ,  origine  social ,  handicap,  situa ie  sauţ ă ă ţ
responsabilitate familial , apartenen  ori activitate sindical , este interzis . ă ţă ă ă
(3) Constituie discriminare direct  actele şi faptele de excludere, deosebire, restric ieă ţ
sau preferin , întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prev zute la alin.(2),ţă ă
care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înl turarea recunoaştereaă
folosin ei sau exercit rii drepturilor prev zute în legisla ia muncii. ţ ă ă ţ
(4) Constituie discriminare indirect  actele şi faptele întemeiate în mod aparent peă
alte criterii decât cele prev zute la alin.(2), dar care produc efectele unei discrimin riă ă
directe. 
(5)  Prin  h r uire  sexual  se în elege orice form  de comportament în  leg tur  cuă ţ ă ţ ă ă ă
sexul, despre care cel care se face vinovat ştie c  afecteaz  demnitatea persoanelor,ă ă
dac  acest comportament este refuzat şi reprezint  motiva ia pentru o decizie careă ă ţ
afecteaz  acele persoane; ă
(6)  Prin  m suri  de  stimulare  sau de discriminare  pozivit  se în eleg acele  m suriă ă ţ ă
speciale care sunt adoptate temporar pentru a accelera realizarea în fapt a egalit iiăţ
de şanse între femei şi b rba i şi care nu sunt considerate ac iuni de discriminare; ă ţ ţ
(7)  Prin  munca  de  valoare  se  în elege  activitatea  remunerat  care,  în  urmţ ă ă
compar rii,  pe baza aceloraşi indicatori  şi a aceloraşi unit i  de m sur , cu o altă ăţ ă ă ă
activitate,  reflect  folosirea unor cunoştin e şi  deprinderi  profesionale similare sauă ţ
egale şi depunerea unei cantit i egale ori similare de efort intelectual şi/sau fizic. ăţ
(8) Orice salariat care presteaz  o munc  beneficiaz  de condi ii de munc  adecvateă ă ă ţ ă
activit ii  desf şurate,  de  protec ie  social ,  de  securitate  şi  s n tate  în  munc ,ăţ ă ţ ă ă ă ă
precum şi de respectarea demnit ii şi a conştiin ei sale, f r  nici o discriminare. ăţ ţ ă ă
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Art.98. (1) Este interzis  discriminarea prin utilizarea de c tre Şcoala Na ional  deă ă ţ ă
Studii  Politice şi  Administrative a unor practici  care dezavantajeaz  persoanele,  înă
leg tur  cu rela iile de munc , referitoare la: ă ă ţ ă
a) anun area, organizarea concursurilor sau examenelor şi selec ia candida ilor pentruţ ţ ţ
ocuparea posturilor vacante; 
b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă
ori de serviciu; 

c) stabilirea sau modificarea atribu iilor din fişa postului; ţ
d) stabilirea remunera iei; ţ
e) beneficii, altele decât cele de natur  salarial  şi m suri de protec ie şi asigur riă ă ă ţ ă
sociale; 
f) informare şi consiliere profesional , program de ini iere, calificare, perfec ionare,ă ţ ţ
specializare şi recalificare profesional ; ă
g) evaluarea performan elor profesionale individuale; ţ
h) promovarea profesional ; ă
i) aplicarea m surilor disciplinare; ă
j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilit ile acordate de acesta; ăţ
k)  orice  alte  condi ii  de  prestare  a  muncii,  potrivit  legisla iei  în  vigoare.  (2)  Suntţ ţ
exceptate de la aplicarea prevederilor alin.(1) lit.a) locurile de munc  în care, datorită ă
naturii  sau  condi iilor  particulare  de  prestare  a  muncii,  prev zute  de  lege,ţ ă
particularit ile de sex sunt determinante. ăţ

Art.35 
Constituie  discriminare  şi  este  interzis  modificarea  unilateral  de  c tre  SNSPA aă ă ă
rela iilor sau a condi iilor de munc , inclusiv concedierea persoanei angajate care aţ ţ ă
înaintat o sesizare ori o reclama ie la nivelul universit ii sau care a depus o plângereţ ăţ
la  instan ele  judec toreşti  competente,  în  vederea  respect rii  principiuluiţ ă ă
nediscrimin rii  şi  al  înl tur rii  oric rei  forme  de  înc lcare  a  demnit ii  (dup  ceă ă ă ă ă ăţ ă
sentin a judec toreasc  a r mas definitiv , cu excep ia unor motive întemeiate şi f rţ ă ă ă ă ţ ă ă
leg tur  cu cauza). ă ă

Art.36
 (1) În situa ia în care salaria ii SNSPA formuleaz  peti i având ca obiect înc lcareaţ ţ ă ţ ă
principiului nediscrimin rii, acestea vor fi solu ionate de c tre persoanele desemnateă ţ ă
de conducerea universit ii. ăţ
(2) Împotriva solu iilor date se va putea exercita plângere la instan e judec toreştiţ ţ ă
competente potrivit dreptului comun, în termen de cel mult un an de la data s vârşiriiă
faptei. 

Art.37
M surile  pentru  promovarea  egalit ii  de  şanse  directe  sau  indirecte  se  aplic  înă ăţ ă
domeniul  muncii,  educa iei,  s n t ii,  culturii  şi  inform rii,  particip rii  la  actul  deţ ă ă ăţ ă ă
decizie, precum şi în alte domenii, reglementate prin legi specifice. 

Art.38 
Prin egalitate de şanse şi tratament se în elege accesul nediscriminatoriu la: ţ
a) alegerea ori exercitarea liber  a unei profesii sau activit i; ă ăţ
b) angajare în toate posturile  sau locurile  de munc  vacante şi  la toate nivelurileă
ierarhiei profesionale; 
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c) venituri egale pentru munc  de valoare egal ; ă ă
d) informare şi consiliere profesional , programe de ini iere, calificare, perfec ionare,ă ţ ţ
specializare şi recalificare profesional ; ă

CAPITOLUL VIII
DISPOZI II FINALEŢ

Art. 39 
M SURI  PENTRU  APLICAREA  PREVEDERILOR  REGULAMENTULUI  DE  ORDINEĂ
INTERIOARĂ

a) Prezentul  Regulament  de  Ordine  Interioar  a  fost  aprobat  de  c treă ă
conducerea  Inspectoratului  Teritorial  de  Munc  şi  are  avizul  favorabil  ală
Comisiei paritare constituit  conform legii;ă

b) Acest regulament va fi adus la cunoştin , sub semn tur , fiec rui salariat;ţă ă ă ă
c) Persoanele numite sau nou angajate nu-şi pot începe activitatea decât după

ce au semnat c  au luat cunoştin  de con inutul acestui regulament, prină ţă ţ
grija Compartimentului Resurse Umane;

d) Prezentul  Regulament de Ordine Interioar  al  Inspectoratului  Teritorial  deă
Munc  intr  în vigoare la data de 06.04.2017, data de la care îşi încetează ă ă
aplicabilitatea  reglement rile  de  ordine  interioar  care  contravină ă
prevederilor acestui regulament.

INSPECTOR ŞEF,
PETCU MARIUS DANIEL
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