
0 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIA NR. 668 din 01.09.2014 

privind aprobarea Regulamentului intern pentru Aparatul  de specialitate și Aparatul  permanent de lucru ale 

Consiliului Judeţean Gorj 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, 

 Având în vedere: 

-  Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(r2), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  Prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 

-  Prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice; 

- Prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din 

alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1425/2006 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

prevederilor legii sănătăţii şi securităţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice; 

- Propunerea Comisiei paritare din  cadrul Consiliului Județean Gorj privind modificarea programului de lucru 

al funcționarilor publici din Consiliul Județean Gorj, înregistrată sub nr. 10871/2014; 

- Propunerea Sindicatului liber al funcționarilor publici din Consiliul Județean Gorj privind modificarea 

programului de lucru al salariaților din Consiliul Județean Gorj, înregistrată sub nr. 10872/2014; 

- Referatul Direcției tehnico-economice, dezvoltare regională și relații externe și Direcției juridice și 

dezvoltarea capacității administrative nr. 11255/2014 

În baza art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

  

DISPUNE: 

 

 

 Art. 1.  Se aprobă Regulamentul intern pentru Aparatul  de specialitate și Aparatul  permanent de lucru ale 

Consiliului Judeţean Gorj, conform Anexei, parte integrantă a prezentei dispoziţii.  

Art. 2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea Dispoziția Președintelui 

Consiliului Judeţean Gorj nr. 374/2008 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară pentru Aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Gorj. 

 Art. 3. Regulamentul intern prevăzut la art. 1 va fi adus la cunoștința salariaților din Aparatul  de specialitate 

și Aparatul  permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, prin  afișare la sediul autorității și publicare pe site-ul 

propriu - www.cjgorj.ro, iar fiecare salariat va fi informat de către superiorul ierarhic cu privire la conținutul acestui 

regulament. 

Art. 4. Compartimentele de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

                    Dată azi: 01.09.2014 
 

 

 PREŞEDINTE,                                                                          Avizat pentru legalitate, 

ION CĂLINOIU                                                                           Secretar al județului, 

                                                                                         Cristina -Elena Rădulea - Zamfirescu 

http://www.cjgorj.ro/
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Anexa  

                                                                                                          la Dispoziția nr.668 /01.09.2014 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

REGULAMENT INTERN 

PENTRU APARATUL  DE SPECIALITATE ȘI APARATUL  PERMANENT DE LUCRU ALE 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ 

 

 

 

Prezentul Regulament intern are în vedere asigurarea desfăşurării în condiţii corespunzătoare a 

activităţii instituției şi respectarea disciplinei muncii, ţinând cont de specificul şi complexitatea atribuțiilor 

stabilite prin actele normative aplicabile și Regulamentul de organizare şi funcţionare al Aparatului de 

specialitate și  Aparatului permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj. 

  

CAPITOLUL I  - Dispoziţii generale 

 

Art. 1. Regulamentul intern se aplică tuturor salariaţilor - funcţionari publici şi personal contractual 

- din Aparatul de specialitate și Aparatului permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj. 

Art. 2. Obiectivele prezentului regulament urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, 

o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la eliminarea birocraţiei şi a 

faptelor de corupţie din administraţia publică prin: 

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi 

profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt al prestigiului instituţiei, funcţiei publice şi 

funcţionarilor publici, precum și al personalului contractual; 

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din 

partea personalului instituției în exercitarea atribuțiilor de serviciu; 

c) avertizarea în interes public, cu bună credinţă, a oricărei fapte ce presupune o încălcare a legii, a 

deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi 

transparenţei; 

d) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul instituției, pe de o 

parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte. 

 

 

CAPITOLUL II 

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI 

NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE 

ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII 

 

 
Art. 3. (1) Libertatea muncii este garantată prin Constituţie, dreptul la muncă neputând fi  îngrădit. 

Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau activităţii pe care 

urmează să o presteze. Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc, ori 

într-o anumită profesie. Orice contract de muncă sau raport de serviciu ce încalcă aceste principii este nul de 

drept. În cadrul raporturilor de muncă sau de serviciu funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de 

toţi salariaţii. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat bazată pe criterii de sex, 

caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, 

handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă sau activitate sindicală, este interzisă. 

(2) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, 

întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (1) care au ca scop sau ca efect 

neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în 

legislaţia muncii. 

 (3) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât 

cele prevăzute la alin. (1), dar care produc efectele unei discriminări directe. 
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(4) Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept 

hărţuire sau hărţuire sexuală, având ca scop sau ca efect: 

a) faptul de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru 

persoana afectată; 

b) faptul de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea 

profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea 

profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală. 

Art. 4. Orice funcţionar public sau personal contractual care prestează o muncă beneficiază de 

condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, 

precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale fără nici o discriminare. Tuturor funcţionarilor 

publici şi personalului contractual care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală, precum 

şi dreptul la protecţia datelor cu caracter personal. 

Art. 5. Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe. Pentru buna 

desfăşurare a relaţiilor de muncă participanţii la raporturile de muncă sau de serviciu se vor informa şi se vor 

consulta reciproc, în condiţiile legii. 

 

CAPITOLUL III 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE  ANGAJATORULUI ŞI ALE SALARIAŢILOR 

 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile privind raporturile de muncă sau de serviciu dintre angajator şi 

salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor/acordurilor colective de muncă, al 

contractelor individuale de muncă, precum și al raporturilor de serviciu. 

Art. 7. Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin 

care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este 

lovită de nulitate.  

Art. 8.  Salariații din Aparatul de specialitate și Aparatul permanent de lucru ale Consiliului Județean 

Gorj au în principal următoarele drepturi: 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

c) dreptul la concediu de odihnă anual; 

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

e) dreptul la demnitate în muncă; 

f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

g) dreptul la acces la formare profesională; 

h) dreptul la informare şi consultare; 

i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă; 

j) dreptul la protecţie în caz de concediere; 

k) dreptul la negociere colectivă şi individuală; 

l) dreptul de a participa la acţiuni colective; 

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 

n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 

 Art. 9.  Principalele obligaţii ce revin salariaților prevăzuți la art. 8 sunt: 

a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform 

fişei postului; 

b)  obligaţia de a respecta disciplina muncii; 

c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în actele normative, în regulamentul intern, în 

contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; 

d)  obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 

e)  obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 

f)  obligaţia de a respecta secretul de serviciu; 

g) obligația de informa de urgență angajatorul în cazul intervenirii unei situații de incapacitate 

temporară de muncă și de a depune certificatul de concediu medical care atestă incapacitatea temporară de 

muncă; 

i) obligația de a pune la dispoziția angajatorului datele de contact (adresa de domiciliu, e-mail, 

telefon) spre a putea fi convocat în cazul unor situații urgente, ce impun prezența salariatului la serviciu;  

j)  alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 
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Art. 10. Consiliului Județean Gorj, reprezentat prin președinte, are în principal următoarele drepturi: 

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea instituției; 

b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat în condiţiile legii; 

c) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

d) să emită dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; 

e) să constate şi să sesizeze săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, 

potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern; 

f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării 

acestora; 

g) alte drepturi prevăzute de lege. 

Art. 11. Consiliului Județean Gorj, reprezentat prin președinte, îi revin în principal, următoarele 

obligaţii:  
a) Să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea 

relaţiilor de muncă; 

b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de 

muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 

c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil 

şi din contractele individuale de muncă;  

d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia 

informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii.  

e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor 

susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;  

  f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze 

contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;  

g) să înfiinţeze Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de 

lege; 

h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 

i)  să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor; 

j) să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei profesionale pentru 

întreg personalul. 

 

 

CAPITOLUL IV   
REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL 

INSTITUŢIEI 

 
Art. 12. Consiliului Judeţean Gorj, reprezentat prin președinte, are obligaţia să asigure securitatea şi 

sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă. 

Art. 13. (1) În cadrul propriilor responsabilităţi angajatorul prevăzut la art. 12 va lua toate măsurile 

necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a 

riscurilor profesionale, de protejare a maternităţii la locurile de muncă, de informare şi instruire şi pentru 

asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare cu respectarea următoarelor principale generale de 

prevenire: 

a) evitarea riscurilor profesionale; 

b) evaluarea riscurilor profesionale care nu pot fi evitate; 

c) combaterea riscurilor la sursă; 

d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă, alegerea 

echipamentelor şi metodelor de muncă, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii monotone şi a muncii 

repetitive, precum şi a reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii; 

e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii; 

f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin 

periculos; 

g) planificarea prevenirii; 

h) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, 

condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă; 

i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare salariaţilor. 
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(2) Ţinând seama de natura activităţilor din instituţie, angajatorul are obligaţia: 

a) să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea salariaţilor, inclusiv la alegerea echipamentelor 

de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă; 

b) să ia în considerare capacităţile salariatului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, 

atunci când îi încredinţează sarcini; 

c) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie permis 

numai salariaţilor care au  primit şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate. 

Art. 14. (1) Angajatorul răspunde de organizarea activităţii de asigurare a sănătăţii şi securităţii în 

muncă.  

(2) În elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, angajatorul se consultă cu sindicatul, 

cu reprezentanţii salariaţilor, precum şi cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă. 

Art. 15. (1) Angajatorul are obligaţia să organizeze instruirea pentru risc de accidente de muncă, boli 

profesionale, în condiţiile legii. 

 (2) Instruirea se realizează periodic, prin modalităţi specifice stabilite de comun acord de către 

angajator împreună cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi cu sindicatul. 

 (3) Instruirea prevăzută la alin. (2) se realizează obligatoriu în cazul noilor angajaţi, al celor care îşi 

schimbă locul de muncă sau felul muncii şi al celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 

6 luni. În toate aceste cazuri, instruirea se efectuează înainte de începerea efectivă a activităţii. 

(4) Instruirea este obligatorie şi în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu. 

Art. 16. (1) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi 

sănătatea salariaţilor. 

(2) Angajatorul răspunde pentru asigurarea condiţiilor de acordare a primului ajutor în caz de 

accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi pentru evacuarea 

salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent. 

Art. 17. (1) Fiecare salariat are obligaţia să asigure aplicarea şi respectarea măsurilor referitoare la 

securitatea muncii. 

 (2) În timpul programului de muncă salariaţii au obligaţia să aibă un comportament care să nu 

stânjenească ori să ofenseze superiorii, pe ceilalţi angajaţi şi colaboratori ai instituţiei; 

(3) Salariaţii au obligaţia de a respecta programul de muncă stabilit de angajator, precum şi de a 

participa la instructajele periodice efectuate de responsabilii instituţiei cu protecţia muncii P.S.I. 

 Art. 18. În cazul unor evenimente deosebite, de accident la locul de muncă, fiecare salariat are 

obligaţia de a informa de urgenţă conducerea instituţiei. 

 Art. 19. (1) La nivelul aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului 

Județean Gorj funcționează potrivit prevederilor legale în vigoare comitetul de securitate şi sănătate în 

muncă, care are rolul de a asigura implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul 

protecţiei muncii. 

 (2) Comitetului de sănătate şi securitate în muncă este organizat în următoarea componență: 

a) Preşedinte comitet - preşedintele consiliului judeţean sau persoana desemnată de acesta; 

b) 2 reprezentanţi ai lucrătorilor ;  

c) 2 reprezentanţi ai angajatorului; 

d) 1 medic medicina muncii; 

e) 1 secretar (care este şi lucrător desemnat cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă).  

Art. 20. Pentru asigurarea securităţii la locul de muncă salariaţii au următoarele obligaţii: 

a) să  respecte normele de igienă şi de securitate a muncii; 

b) să aducă la cunoştinţa conducerii instituţiei orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care 

constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, precum şi accidente de muncă 

suferite de persoana proprie sau de alţi salariaţi; 

c) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de 

îndată conducerea instituţiei; 

d) să respecte regulile privind fumatul în spațiile publice închise, astfel cum sunt prevăzute de lege; 

e) să nu consume în timpul programului de lucru băuturi alcoolice sau substanțe halucinogene și să 

nu se prezinte la locul de muncă sub influenţa acestora. 

Art. 21. (1) Angajatorul are obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicina 

muncii.  

 (2) Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului asupra sănătăţii lucrătorilor. 
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 Art. 22. (1) Angajatorul are obligaţia să asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor 

medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în nici un 

fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale. 

 (2) Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt: 

examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activităţii, supraveghere specială 

şi promovarea sănătăţii la locul de muncă. 

 (3) Aptitudinea în muncă reprezintă capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a 

desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical privind 

aptitudinea în muncă, până la reevaluarea  sănătăţii de către medicul de medicina muncii. 

(4) Angajaţii sunt obligaţi să se prezinte la examenele medicale profilactice. Refuzul angajatului de a 

se prezenta la aceste examene medicale reprezintă o încălcare a regulilor disciplinare. 

Art. 23.  În funcție de posibilitățile concrete de la nivelul fiecărui loc de muncă, angajatorul va 

urmări îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, prin următoarele măsuri: 

a)   asigurarea amenajării ergonomice a locurilor de muncă; 

b) asigurarea microclimatului propice din punct de vedere al luminii, nivelului de zgomot, 

temperaturii ambientale, ventilaţiei, umidităţii. 

Art. 24. Utilizarea echipamentelor de protecţie şi de lucru din dotare se va realiza cu respectarea 

următoarelor reguli: 

a) Fiecare salariat este obligat să utilizeze și să întrețină echipamentul tehnic de lucru şi de protecţie 

conform cerinţelor, fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri personale. Sunt considerate echipamente 

tehnice: echipamentele de calcul, birotică, autovehiculele, diverse aparate, în general toate echipamentele și 

dotările  încredinţate salariatului în vederea executării atribuţiilor sale de serviciu; 

b) Este interzisă intervenţia din proprie iniţiativă asupra echipamentului tehnic sau de protecţie, dacă 

întreţinerea acestuia este încredinţată unui specialist, salariatul fiind obligat să apeleze la serviciile acestuia; 

c) La sfârşitul programului fiecare salariat va respecta obligaţiile pe care le are în ceea ce priveşte 

închiderea ferestrelor, a aparatelor de climatizare, a calculatoarelor sau alte echipamente tehnice, încuierea 

dulapurilor/fişetelor, închiderea corespunzătoare a birourilor, stingerea luminilor, etc. 

Art. 25. (1) Pentru  asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a salariatelor gravide, mame lăuze sau 

care alăptează, angajatorul va informa salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot fi 

supuse la locurile de muncă, precum şi asupra drepturilor care le revin, potrivit legii şi prezentului 

regulament intern. 

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează în condițiile în care salariata va anunţa în scris 

angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate şi va anexa un document medical eliberat de medicul 

de familie sau de medicul specialist care să ateste această stare; 

(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunţat în scris de către o 

salariată că se află în una din situaţiile alin. (1), acesta are obligaţia să înştiinţeze medicul de medicina 

muncii, precum şi inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea. 

(4) Angajatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi 

nu va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurări a procesului 

de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă. 

(5) În cazul în care o salariată se află în una dintre situaţiile prevăzute alin. (1) şi desfăşoară la locul 

de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra 

sarcinii şi alăptării, angajatorul este obligat să îi modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau 

orarul/timpul de muncă ori, dacă nu este posibil, să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru 

sănătatea sau securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de 

familie, cu menţinerea veniturilor salariale. 

(6) În situația în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să îndeplinească 

obligaţia prevăzută la alin. (5), salariatele au dreptul la concediu de risc maternal, potrivit legislaţiei în 

vigoare. 

 (7) Angajatorul este obligat să acorde salariatelor care alăptează, în cursul programului de lucru, două 

pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare, până la împlinirea vârstei de un an a copilului. În aceste pauze se 

include şi timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găseşte copilul. La cererea mamei, 

pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului său de muncă cu două ore 

zilnic. Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare, se includ în 

timpul de muncă şi nu diminuează veniturile salariale şi sunt suportate integral din fondul de salarii al 

angajatorului. 
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(8) Aceeaşi reducere a programului normal de lucru cu două ore pe zi se acordă şi angajatei care 

renunţă la concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, fără ca această 

măsură să îi afecteze salariul de bază sau vechimea în muncă. La cererea angajatei, se poate opta pentru 

modificarea programului de lucru, în sensul decalării orei de începere, dacă activitatea o permite. 

(9) Pentru salariatele gravide şi lăuze şi care îşi desfăşoară activitatea numai în poziţie ortostatică sau 

în poziţia aşezat, angajatorii au obligaţia de a le modifica locul de muncă respectiv, astfel încât să li se 

asigure, la intervale regulate de timp, pauze şi amenajări pentru repaus în poziţie şezândă sau, respectiv, 

pentru mişcare. 

(10) Angajatorul are obligaţia să adopte măsurile necesare, astfel încât: 

a) Să prevină expunerea salariatelor gravide, mame lăuze sau care alăptează la riscuri ce le pot  afecta 

sănătatea şi securitatea; 

b) Salariatele prevăzute la lit. a) să nu fie constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau 

stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz. 

Art. 26. Pentru nerespectarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate a muncii şi de apărare împotriva 

incendiilor, salariaţilor li se aplică sancţiunile prevăzute de Legea nr. 319/2006  a securităţii şi sănătăţii în 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

CAPITOLUL  V  

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE 

SALARIAŢILOR 

 

Art. 27. (1) Cererile, sesizările sau reclamațiile individuale ale salariaților vor fi adresate în scris 

conducătorului instituției, fiind datate și semnate, urmând a fi soluționate în termen de maximum 30 de 

zile de la data înregistrării lor. 

(2) Solicitările prevăzute la art. 1 vor fi repartizate, în vederea analizării și soluționării, 

compartimentelor de resort competente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

(3) În situația în care un salariat formulează mai multe solicitări având același obiect, se va formula 

un singur răspuns în care se va face referire la toate solicitările primite. 

(4) Cererile sesizările sau reclamațiile anonime sau cele care nu conțin datele de identificare ale 

salariatului nu se iau în considerare, fiind clasate potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

(5) În cazul în care, după primirea răspunsului, salariatul formulează o nouă solicitare având același 

obiect, aceasta se clasează, la numărul inițial de înregistrare făcându-se mențiunea corespunzătoare. 

(6) Răspunsurile vor fi semnate de conducătorul instituției, conducătorul compartimentului de 

specialitate căruia i-a fost repartizată solicitarea și persoana care le-a întocmit. 

Art. 28. (1) Prin excepție de la prevederile art. 27, cererile formulate pentru eliberarea 

adeverințelor pentru medic de familie/ambulatoriu integrat/spital sau alte situații temeinic justificate, vor fi 

eliberate în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării. 

(2) Pentru cazurile urgente se va face mențiunea în cerere, iar comunicarea răspunsului se va face 

în cel mai scurt timp posibil. 

Art. 29. Potrivit art. 6 din Legea nr. 571/2004, privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, cu modificările  și 

completările ulterioare, salariaţii pot sesiza încălcări ale legii sau a normelor deontologice şi profesionale, 

alternativ sau cumulativ: 

a)  şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale; 

b)  conducătorului instituţiei publice; 

c)  comisiei de disciplină din cadrul Consiliului Judeţean Gorj; 

d) organelor judiciare; 

e) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor; 

f)  comisiilor parlamentare; 

g)  mass-media; 

h) organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale; 

i)  organizaţiilor neguvernamentale. 

Art. 30. (1) În faţa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii de interes public, 

astfel cum sunt definiți de Legea nr. 571/2004, beneficiază de protecţie, după cum urmează: 
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a)  Avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de bună credinţă până la proba contrară, 

conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publică, instituţie publică sau în altă unitate 

bugetară, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a 

legii; 

b)  La cererea avertizorului cercetat disciplinar, ca urmare a unui act de avertizare, comisia de 

disciplină este obligată să invite presa şi un reprezentant al sindicatului. Anunţul se face prin comunicat pe                        

pagina de internet a instituţiei, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii 

raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate; 

(2)  În situaţia în care cel reclamat prin avertizare în interes public este şef ierarhic, direct sau 

indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisa de disciplină asigură 

protecţie avertizorului, ascunzându-i identitatea.   

(3) În termen de 30 zile de la înregistrarea cererii sau reclamaţiei individuale a salariatului, în baza 

raportului întocmit de comisie, se comunică în scris răspunsul către salariat sub semnătura  preşedintelui 

consiliului judeţean. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate. 

(4) Salariatul nemulţumit de răspunsul comisiei, are dreptul de a sesiza instanţa judecătorească 

competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării modului de soluţionare a reclamaţiei. 

(5) Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale salariatului nu se iau în 

considerare. 

 

 

CAPITOLUL VI  

 ABATERILE DISCIPLINARE, SANCŢIUNILE APLICABILE 

ŞI REGULILE REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

 

Art. 31. (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, 

sancţiuni disciplinare ori de câte ori constată că salariații încadrați în baza unui contract individual de muncă 

au săvârşit o abatere disciplinară. 

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca prestată şi care constă într-o acţiune sau 

inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul 

intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile 

legale ale conducătorilor ierarhici. 

(3) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: 

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;  

b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;  

c) absenţe nemotivate de la serviciu;  

d) nerespectarea în mod repetat a 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 îşi 

desfăşoară activitatea;  

h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;  

i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;  

j) încălcarea obligațiilor de serviciu, a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de 

lege sau a interdicţiilor stabilite prin lege sau prin reglementările interne. 

k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare de actele normative aplicabile personalului 

contractual.  

Art. 32. (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul 

contractual săvârşeşte o abatere disciplinară sunt: 

a) avertismentul scris; 

b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 

1-3 luni cu 5-10%; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
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(2) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu 

i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin 

decizie a angajatorului emisă în forma scrisă. 

Art. 33.  (1) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

(2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 

Art. 34. Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii 

disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 

b) gradul de vinovăţie a salariatului; 

c) consecinţele abaterii disciplinare; 

d) comportarea generală  în serviciu a salariatului; 

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

Art. 35. (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 32 alin. 

(1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.  

(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, va fi convocat în scris de persoana 

împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 

(2) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2), fără un motiv 

obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 

(3) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate 

apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea, toate probele şi motivaţiile 

pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al 

sindicatului al cărui membru este.  

(4) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o dispoziţie emisă în formă scrisă, în 

termen de 30 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu 

mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei, iar în decizie se cuprind în mod obligatoriu:  

   a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;  

   b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de 

muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;  

   c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost 

efectuată cercetarea;  

   d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;  

   e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;  

   f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.  

(5) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii 

şi produce efecte de la data comunicării; 

(6) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al 

primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta; 

(7) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în 

termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării. 

Art. 36. (1) Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage 

răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz. 

(2) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate 

adresa instanţei judecătoreşti, în condiţiile legii, împotriva autorităţii sau instituţiei publice care a emis actul 

sau care a refuzat să rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim; 

Art. 37. (1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare 

funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie 

abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.  

(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:  

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;  

    b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;  

            c) absenţe nemotivate de la serviciu;  

            d) nerespectarea în mod repetat a 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 îşi desfăşoară 

activitatea;  
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            h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;  

            i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;  

j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi 

interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;  

k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi 

funcţionarilor publici.  

(3) Sancţiunile disciplinare sunt:  

            a) mustrare scrisă;  

            b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;  

c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţia 

publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;  

            d) retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an;  

            e) destituirea din funcţia publică.  

(4) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii 

disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, 

comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public, precum şi de existenţa în antecedentele 

acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile prezentei legi.  

(5) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de 

disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii 

disciplinare.  

(6) În cazul în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară şi ca infracţiune, 

procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, 

scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau până la data la care instanţa judecătorească 

dispune achitarea sau încetarea procesului penal.  

(7) Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public care a săvârşit o 

abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, conducătorul instituţiei are obligaţia de a 

interzice accesul acestuia la documentele care pot influenţa cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea 

temporară a funcţionarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri a autorităţii ori instituţiei 

publice.  

Art. 38.  (1) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 37 alin. (3) lit. a) se poate aplica direct de către 

persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică.  

(2) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 37 alin. (3) lit. b) - e) se aplică de persoana care are 

competenţa legală de numire în funcţia publică, la propunerea comisiei de disciplină.  

(3) Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi 

după audierea funcţionarului public. Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub 

sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie 

privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal.  

Art. 39. (1) Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi propunerea sancţiunii 

disciplinare aplicabile funcţionarilor publici din instituţie se constituie comisii de disciplină.  

(2) Din comisia de disciplină face parte şi un reprezentant al organizaţiei sindicale reprezentative sau, 

după caz, un reprezentant desemnat prin votul majorităţii funcţionarilor publici pentru care este organizată 

comisia de disciplină, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt 

organizaţi în sindicat.  

(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.  

 (4) Modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, 

atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora este stabilită prin lege.  

Art. 40.  Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de 

contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispoziţiei de 

sancţionare.  

Art. 41. (1) Sancţiunile disciplinare se radiază de drept, după cum urmează:  

a) în termen de 6 luni de la aplicare, sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 37 alin. (3) lit. a);  

            b) în termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sancţiunile disciplinare 

prevăzute la art. 37 alin. (3) lit. b) - d);  

            c) în termen de 7 ani de la aplicare, sancţiunea prevăzută la art. 37 alin. (3) lit. e).  
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(2) Radierea sancţiunilor disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se constată prin act 

administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.  

 

 

 

 

CAPITOLUL VII 

REGLEMENTĂRI  PRIVIND NORMELE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ ALE 

FUNCŢIONARILOR PUBLICI  ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL 
 

Art. 42. (1) Prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, 

republicată şi  Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici se aplică corespunzător 

funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Consiliului Judeţean Gorj. 

(2) Obiectivele codului de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună 

administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la eliminarea birocraţiei şi a faptelor de 

corupţie din administraţia publică prin: 

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi 

profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului Consiliului Judeţean Gorj, a 

funcţionarilor publici şi a personalului contractual; 

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din 

partea funcţionarilor publici şi a personalului contractual în exercitarea funcţiei; 

c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici şi 

personalul contractual, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte. 

Art. 43. În exercitarea funcţiei, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Gorj au obligaţia: 

a) de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea 

deciziilor  şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării obiectivelor Consiliului Judeţean; 

b) de a avea 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 Consiliului Judeţean; 

c) ca prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în 

aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale; 

d) să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată 

naturii funcţiilor deţinute; 

e) de a apăra în mod loial prestigiul Consiliului Judeţean, precum şi de a se abţine de la orice act ori 

fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia; 

f) de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor 

Consiliului Judeţean; 

g) de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de 

popularitate;  

h) de a avea, în exprimarea opiniilor, o atitudine conciliantă şi de a evita generarea conflictelor 

datorate schimbului de păreri; 

i) ca în relaţiile cu angajaţii din cadrul aparatului de specialitate, precum şi cu persoanele fizice sau 

juridice, să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate; 

j) de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul aparatului de 

specialitate, precum şi persoanelor care intră în legătură în exercitarea funcţiei  prin: folosirea unor expresii 

jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase; 

k) de a adopta o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor 

cetăţenilor; 

l) de a respecta principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin: promovarea 

unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt, eliminarea oricărei forme 

de discriminare privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, 

sexul sau alte aspecte; 

m) de a promova o imagine favorabilă ţării şi Consiliului Judeţean Gorj; 

n) de a avea o conduită corespunzătoare regulilor de protocol în deplasările efectuate în interesul 

serviciului, în ţară şi în străinătate; 
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o) de a folosi timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii numai pentru desfăşurarea 

activităţilor aferente funcţiei deţinute. 

Art. 44. (1) Funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean trebuie să propună măsuri cu nevoi reale şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea 

legală şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale. 

(2) Orice funcţionar public sau personalul contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea  

privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţiile 

prevăzute de lege. 

(3) Prevederile de mai sus se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii 

unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. 

Art. 45. În exercitarea atribuţiilor specifice, funcţionarii şi personalul contractual cu atribuţii de 

conducere din cadrul aparatului  de specialitate a Consiliului Judeţean au obligaţia: 

a) să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi 

personalului contractual  din subordine; 

b) să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a performanţelor profesionale pentru personalul din 

subordine şi să aibă în vedere aceste evaluări, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferări, 

numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de 

favoritism ori discriminare. 

Art. 46. (1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici 

desemnaţi în acest sens de conducătorul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, în condiţiile 

legii. 

(2) Funcţionarilor publici şi personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes 

personal sau activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica aparatului propriu 

de specialitate pentru realizarea acestora.                                                  

Art. 47. În exercitarea funcţiei, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj le este interzis: 

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Consiliului 

Judeţean Gorj, cu politicile şi strategiile acestuia 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 Consiliul 

Judeţean Gorj are calitatea de parte; 

c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; 

d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de 

natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile Consiliului Judeţean Gorj ori 

ale unor funcţionari publici sau personal contractual, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice; 

e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni 

juridice ori de altă natură împotriva statului sau a Consiliului Judeţean Gorj; 

Prevederile de mai sus sunt obligatorii şi se aplică şi după încetarea raportului de serviciu/raporturilor 

de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 

f)  să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 

g ) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii alese de demnitate publică; 

h) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori 

sponsorizări partidelor politice; 

i) să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla 

sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora; 

j) să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei 

activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale; 

k) să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale; 

l) să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alte foloase sau avantaje, 

pentru sine sau pentru altul de natură a le influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor deţinute ori ca o 

recompensă; 

m) să promită influenţarea în luarea unei decizii precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat; 

            n) să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţie pe criterii discriminatorii, de 

rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme;  

o) să folosească prerogativele funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege; 
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p) să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea 

funcţiei, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite 

măsuri; 

q) să impună altor funcţionari publici sau personal contractual să se înscrie în organizaţii sau 

asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le drept recompensă 

acordarea unor avantaje materiale sau profesionale; 

r) să furnizeze informaţii referitoare la bunurile proprietate publică sau privată supuse operaţiunilor 

de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege. 

Art. 48. Instruirea profesională a personalului din cadrul Aparatului de specialitate și Aparatului 

permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj se realizează în condițiile legii. 

Art. 49. (1) Funcţionarii publici şi personalul contractual vor îndeplini şi alte sarcini decât cele 

prevăzute în prezentul regulament, stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Gorj, în condiţiile legii. 

  (2) În scopul aplicării normelor de conduită, funcţionarii publici şi personalul contractual beneficiază 

de consultanţă şi asistenţă din partea funcţionarului pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării 

normelor de conduită, stabilit prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj. 

 

 

CAPITOLUL VIII   

 ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU 

 

Art. 50.   Organizarea  timpului de lucru și de repaus la nivelul instituției și stabilirea programului 

de lucru se realizează cu respectarea următoarelor reguli: 

a) Durata normală a timpului de lucru este de 40 de ore pe săptămână, repartizarea timpului de muncă 

în cadrul săptămânii realizându-se, de regulă, astfel: 

- Luni – joi, între orele 8,00-16,30; 

- Vineri, între orele 8,00-14,00 

- Sâmbătă - duminică – zile de repaus. 

b) Pentru personalul de deservire a centralei termice, pentru lunile ianuarie, februarie şi decembrie, 

durata zilnică a timpului de muncă este de 12 ore, urmată de perioada de repaus de 24 de ore; 

c) Diminuarea timpului de muncă  şi programul de lucru pentru anumite categorii de personal 

prevăzute de actele normative în vigoare se stabilesc prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Gorj; 

d) Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj poate stabili, prin dispoziţie, programe individualizate de 

muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, cu respectarea timpului de muncă zilnic; 

e) Durata timpului de muncă, precum şi programul de lucru, vor fi stabilite cu respectarea duratei 

maxime legale a timpului de muncă, inclusiv orele suplimentare; 

f) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal este considerată muncă 

suplimentară şi se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

g) Prezenţa salariaţilor la serviciu se stabileşte pe baza verificării condicilor de prezenţă, care se 

semnează la venirea şi la plecarea din instituţie; 

h) Evidenţa timpului efectiv lucrat în condiţii normale,  precum şi a celui efectiv lucrat în condiţii 

periculoase sau vătămătoare se consemnează în foile colective de prezenţă, de către personalul desemnat în 

acest sens; 

i) Potrivit legislaţiei în vigoare, se întocmeşte programarea concediilor de odihnă şi se ţine evidenţa 

acestora, a concediilor fără plată, de maternitate, de studii sau altor concedii, după caz; 

j) Se asigură de către personalul din Aparatul de specialitate și Aparatul permanent de lucru serviciul 

la Cabinetul Preşedintelui, în zilele de sâmbătă şi duminică, conform programării, orele astfel prestate 

urmând a fi compensate cu timp liber corespunzător (ore libere plătite), în condițiile legii; 

k) Circulaţia persoanelor din afara instituţiei se realizează, pe perioada programului de lucru, prin 

înregistrarea prealabilă a acestora în registrul de evidenţă, de către personalul de pază; 

l) Modificarea timpului de muncă și a programului de lucru se aprobă prin Dispoziție a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Gorj. 

Art. 51 (1) Salariaţii au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de 

zile lucrătoare anual, pentru rezolvarea următoarelor situaţii personale:  

a) Susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de învăţământ 

superior, curs seral sau fără frecvenţă, a examenelor de an universitar, cât şi a examenului de diplomă, pentru 

salariaţii care urmează o formă de învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă;  
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b) Susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, în 

cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de doctorat;  

c) Prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate.  

(2) Salariaţii au dreptul la concedii fără plată, fără limita prevăzută la alin. (1), în următoarele situaţii:  

a) Îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul medical; de 

acest drept beneficiază atât mama salariată, cât şi tatăl salariat, dacă mama copilului nu beneficiază, pentru 

aceleaşi motive, de concediu fără plată;  

b) Tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în cauză nu are 

dreptul, potrivit legii, la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea 

soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, soră, părinte, pe timpul cât aceştia se 

află la tratament în străinătate , în ambele situaţii, cu avizul obligatoriu al Ministerului Sănătăţii.  

(3) Concedii fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, altele decât cele prevăzute la alin. 

(1) şi (2), pe durate stabilite prin acordul părţilor.  

Art. 52. (1) Concediile de maternitate, concediile pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani 

și concediile parentale se acordă în condițiile legii. 

 

 

CAPITOLUL IX 

CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR 

 

Art. 53. (1)  Evaluarea personalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate şi Aparatului 

permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj se realizează, în condițiile legii, în perioada cuprinsă între 

1 ianuarie şi 30 aprilie din anul următor perioadei evaluate, pe baza următoarelor criterii de evaluare:  

a) cunoştinţe şi experienţă; 

b) complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor; 

c) judecata şi impactul deciziilor; 

d) influenţă, coordonare şi supervizare; 

e) contacte şi comunicare; 

f) condiţii de muncă; 

g) incompatibilităţi şi regimuri speciale; 

h) capacitatea de evitare a stărilor conflictuale şi respectarea relaţiilor ierarhice; 

i) adaptabilitatea la situaţii neprevăzute; 

j) asumarea responsabilităţii. 

(2) La evaluarea personalului contractual se întocmeşte fişa de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale, în care sunt menţionate criteriile de evaluare, pentru fiecare criteriu fiind acordate 

note de la – 1 la 3.  

 

(3) Punctajul total acordat angajatului este cuprins între un punctaj total minim egal cu – 10 şi un 

punctaj total maxim egal cu 30.  

(4) Calificativul final al evaluării se stabileşte în funcţie de suma notelor acordate fiecărui criteriu.  

Art. 54. Sunt exceptaţi de la evaluarea anuală salariaţii care ocupă funcţia de debutant şi care sunt 

evaluaţi la sfârşitul perioadei de debut. 

Art. 55. În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale se face şi în cursul 

perioadei evaluate în următoarele cazuri: 

a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de muncă al salariatului 

încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz, salariatul  va fi evaluat pentru 

perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea contractului individual de muncă. La obţinerea 

calificativului anual va fi avut în vedere, în funcţie de specificul atribuţiilor prevăzute în fişa postului, şi 

calificativul obţinut înainte de suspendarea sau modificarea contractului individual de muncă; 

b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate, contractul individual de muncă al evaluatorului 

încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz evaluatorul are obligaţia ca, înainte de 

încetarea, suspendarea sau modificarea contractului de muncă ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 

zile de la încetarea, suspendarea sau modificarea contractului individual de muncă, să realizeze evaluarea 

performanţelor profesionale ale salariaţilor din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la 

evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale acestora; 

c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate, salariatul dobândeşte o diplomă de studii de nivel 

superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-un post corespunzător studiilor absolvite; 
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d) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul este promovat în grad sau treaptă 

profesională. 

Art. 56. Prin excepţie de la art. 54, evaluarea salariaţilor nu va fi făcută în următoarele situaţii: 

a) delegarea salariatului; 

b) suspendarea contractului individual de muncă în condiţiile art. 50 lit. c) şi h) din Legea nr. 

53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) încetarea contractului individual de muncă în condiţiile art. 55 lit. a) şi b) din Legea nr. 53/2003-

Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 57. (1) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale, se aduce la cunoştinţă 

fiecărui salariat.  

    (2) Salariatul nemulţumit de rezultatul evaluării performanţelor profesionale individuale se poate 

adresa instanţei judecătoreşti competente, în condiţiile legii.  

  Art. 58. (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face 

anual.  

(2) În urma evaluării performanţelor profesionale individuale, funcţionarului public i se acordă unul 

dintre următoarele calificative: ,,foarte bine", ,,bine", ,,satisfăcător", ,,nesatisfăcător".  

 (3) În cadrul procesului de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici se 

stabilesc cerinţele de formare profesională a funcţionarilor publici.  

(4) Evaluarea anuală a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici se realizează potrivit 

dispozițiilor legale aplicabile fiecărei categorii de funcționari publici, în perioada 1 - 31 ianuarie din anul 

următor perioadei evaluate.  

(5) În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale se face şi în cursul 

perioadei evaluate în cazurile prevăzute de lege. 

 
 

CAPITOLUL X 

RECOMPENSE 

 

 

Art. 59. (1) În exercitarea calității de ordonator de credite, Președintele Consiliului Județean poate 

acorda, în cursul anului, premii pentru  salariaţii care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor 

rezultate deosebite în activitatea instituţiei.  

(2) Premiile vor fi acordate potrivit dispozițiilor legale aplicabile la data acordării lor, cu încadrarea 

în fondurile aprobate prin buget. 

Art. 60. Pentru stimularea salariaților care au participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite, 

pot fi utilizate și alte modalități de motivare, constând în acordarea unor diplome, aprobarea participării la 

seminarii sau conferințe în domenii de interes pentru activitatea instituției. 

 

 

CAPITOLUL XI 

DISPOZIŢII FINALE 

 

 

Art. 61. Prezentul Regulament  se completează cu alte prevederile legale în vigoare cuprinse în actele 

normative ce reglementează activitatea funcţionarilor publici şi a personalului contractual din sectorul 

bugetar. 

Art. 62.  Prezentul Regulament  va fi adus la cunoștința tuturor salariaților, prin  afișare la sediul 

autorității și publicare pe site-ul propriu - www.cjgorj.ro, iar fiecare salariat va fi informat de către superiorul 

ierarhic cu privire la conținutul acestui regulament.  

 

 

PREŞEDINTE,                                                                          Avizat pentru legalitate, 

           ION CĂLINOIU                                                                           Secretar al județului, 

                                                                                         Cristina - Elena Rădulea - Zamfirescu 

http://www.cjgorj.ro/

