Anexă la Dispoziţia nr. 3 / 2021
REGULAMENT INTERN
al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara
Prezentul regulament intern este întocmit de către angajator, cu consultarea reprezentanților
funcționarilor publici și a reprezentanților personalului contractual din aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Hunedoara, în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
 OUG nr.57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului Eurpean și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul General privind Protecţia Datelor-RGPD);

 Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
 Legea nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și
din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
 Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările
ulterioare și ale HG nr.1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitații și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările și
completările ulterioare;
 OUG nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările și
completările ulterioare și ale HG nr.537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor OUG nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă,
cu modificările și completările ulterioare;
 HG nr.833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și
încheierea acordurilor colective, cu modificările și completările ulterioare;
 HG nr.1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu
cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de
Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea
corupției, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 OG nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 HG nr. 250/1992 privind concediul de odihna şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia
publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
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DEFINIȚII
In intregul text al prezentului Regulament, urmatorii termeni au urmatoarele înțelesuri:
Actiuni pozitive –acele actiuni speciale care sunt intreprinse temporar pentru a accelera realizarea in
fapt a egalității de sanse intre femei și bărbați și care nu sunt considerate acțiuni de discriminare;
CIM - contractul individual de muncă încheiat între Consiliul Județean Hunedoara și un Salariat;
Concediul postnatal obligatoriu – este concediul de 42 de zile pe care salariata mamă are obligația
să îl efectueze după naștere, în cadrul concediului pentru sarcină și lăuzie cu durata totală de 126 de
zile, de care beneficiază salariatele în condițiile legii;
Concediul de risc maternal – este concediul de care beneficiază salariatele gravide, care au născut
recent sau care alăptează, pentru protecția sănătății și securității lor și/sau a fătului ori a copilului lor.
Consimțământul persoanei vizate – inseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică,
informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau
printr-o acțiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă
(„persoana vizată”); o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct
sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de
identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice,
proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Destinatar – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism
căreia (căruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.
Cu toate acestea, autoritatile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul
unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate
destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritățile publice respective respectă normele
aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
DPO – responsabilul cu protecția datelor (data protection officer);
Discriminare – orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate,
etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală
cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt
criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în
condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de
lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice;
Discriminare directă – situația în care o persoană este tratată mai putin favorabil, pe criterii de sex,
decât este, a fost sau ar fi tratată altă persoană într-o situație comparabilă;
Discriminare indirectă – situația în care o dispoziție, un criteriu sau o practică, aparent neutră, ar
dezavantaja în special persoanele de un anumit sex în raport cu persoanele de alt sex, cu excepția
cazului în care această dispoziție, acest criteriu sau această practică este justificată obiectiv de un
scop legitim, iar mijloacele de atingere a acestui scop sunt corespunzatoare și necesare;
Discriminare bazată pe criteriul de sex – discriminarea directă și discriminarea indirectă, hărțuirea
și hărțuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau in alt loc in care
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aceasta iși desfasoară activitatea; Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice
comportament nedorit, definit drept hărțuire sau hărțuire sexuală, având ca scop sau efect: de a crea
la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectata
ori de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesională,
remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfecționarea profesională, în
cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ține de viața sexuală;
Dispensa pentru consultații prenatale – reprezintă un număr de ore libere plătite salariatei de către
angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultațiilor și examenelor
prenatale pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist;
Evaluarea salariaților – procesul prin care se apreciaza nivelul de dezvoltare profesionala a
acestora.
Gen– desemnam ansamblul format din rolurile, comportamentele, trasaturile si activitatile pe care
societatea le considera potrivite pentru femei si, respectiv, pentru barbati;"
Hărțuire – situația în care se manifestă un comportament nedorit, pe criteriu de rasă, naţionalitate,
etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenenţă la o categorie
defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu având ca obiect sau
ca efect lezarea demnității persoanei în cauză și crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant,
umilitor sau jignitor;
Hărțuire sexuală – situația în care se manifestă un comportament nedorit cu conotatie sexuală,
exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnității unei persoane și,
în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;
Hărțuire psihologică – se înțelege orice comportament necorespunzător care are loc într-o perioadă,
este repetitiv sau sistematic și implică un comportament fizic, limbaj oral sau scris, gesturi sau alte
acte intenționate și care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau integritatea fizică ori
psihologică a unei persoane;
Încălcarea securității datelor cu caracter personal – înseamnă o încălcare a securității care duce,
în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a
datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul
neautorizat la acestea;
Locul de muncă – este zona delimitată în spatiu, în funcție de specificul muncii, înzestrată cu
mijloacele și cu materialele necesare muncii, în vederea realizării unei operații, lucrări sau pentru
îndeplinirea unei activități de către unul ori mai mulți executanți, cu pregătirea și îndemânarea lor, în
condiții tehnice, organizatorice și de protecție a muncii corespunzătoare, din care se obține un venit în
baza unui raport de muncă ori de serviciu cu un angajator;
Munca de valoare egală – activitatea remunerată care, în urma comparării, pe baza acelorași
indicatori și a acelorași unități de măsură, cu o altă activitate, reflectă folosirea unor cunoștințe și
deprinderi profesionale similare sau egale și depunerea unei cantități egale ori similare de efort
intelectual și/sau fizic;
Operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care,
singur sau împreuna cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter
personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul
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intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute în dreptul Uniunii
sau în dreptul intern;
Parte terță – înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul
decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa
autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date
cu caracter personal;
Persoana imputernicită de operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică,
agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
Politicile și procedurile interne – înseamnă politicile și procedurile adoptate și implementate în
Consiliul Județean Hunedoara, precum și orice alte politici și proceduri care vor fi adoptate și
comunicate salariaților de Consiliul Județean Hunedoara în viitor; toate politicile și procedurile interne
vor fi afișate/comunicate pentru informarea salariaților și vor avea caracter obligatoriu pentru salariați
din momentul în care au fost comunicate/afișate.
Prelucrare date cu caracter personal – înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate
asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără
utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea,
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea,
ștergerea sau distrugerea;
Protecția maternității – este protecția sănătății și/sau securității salariatelor gravide și/sau mame la
locurile lor de muncă;
Regulament GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului Eurpean si al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
General privind Protecţia Datelor-RGPD, în limba engleză General Data Protection Regulation);
Rude – fără ca enumerarea să fie limitativă: copiii, părinții, bunicii, frații/surorile, unchii/mătușile, verii
primari, nepoții, soțul/soția, copiii adoptați, mama/tatăl/sora/fratele vitreg, precum și afinii prin
căsătorie (respectiv părinții, bunicii, frații/surorile, unchii/mătușile, verii primari, nepoții, copiii adoptați,
mama/tatăl/sora/fratele vitreg);
Salariat – orice persoană care intra în raporturi de muncă cu Consiliul Județean Hunedoara,
indiferent de funcția sau postul său;
Salariata gravidă – este femeia care anunță în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de
graviditate și anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist
care să îi ateste această stare;
Salariata care a nascut recent – este femeia care și-a reluat activitatea după efectuarea concediului
de lăuzie și solicită angajatorului în scris măsurile de protecție prevazute de lege, anexând un
document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data la care a
născut;
Sisteme Informatice – înseamnă tot ceea ce se referă la Internet, Intranet, posta electronică (e-mail),
aplicații instalate local pe calculatoare, sisteme de stocare a informațiilor, retea de date;
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Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE
Art.1. (1) Prezentul Regulament intern concretizează regulile privind protecția, igiena și
securitatea în muncă, drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților, procedura de soluționare
a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariatilor, regulile privind disciplina muncii în instituție,
abaterile disciplinare, sancțiunile aplicabile și modalitățile de aplicare a dispozițiilor legale sau
contractuale specifice.
(2) Regulamentul se aplică tuturor salariațior Consiliului Județean Hunedoara, indiferent de
durata raportului de muncă / raportului de serviciu, de atribuțiile pe care le îndeplinesc și de funcția pe
care o ocupă, precum și celor care lucrează în cadrul unității pe baza de delegare sau detașare.
Salariatii detașati sunt obligati sa respecte, pe lânga disciplina muncii din unitatea care i-a detașat și
regulile de disciplină specifice locului de muncă unde iși desfășoară activitatea pe timpul detașării.
(3) Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualității și al bunei-credințe.
(4) Drepturile și obligațiile privind relațiile de muncă dintre angajator și salariat se stabilesc
potrivit legii.
(5) Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege.
(6) Orice tranzacție prin care se urmarește renunțarea la drepturile recunoscute de lege
salariaților sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.
Art.2. Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice sunt:
a) principiul legalităţii;
b) principiul competenţei;
c) principiul performanţei;
d) principiul eficienţei şi eficacităţii;
e) principiul imparţialităţii şi obiectivităţii;
f) principiul transparenţei;
g) principiul responsabilităţii, în conformitate cu prevederile legale;
h) principiul orientării către cetăţean;
i) principiul stabilităţii în exercitarea funcţiei publice;
j) principiul bunei-credinţe, în sensul respectării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor reciproce;
k) principiul subordonării ierarhice.
Art.3. (1) Recrutarea și numirea funcționarilor publici, precum și angajarea personalului
contractual pe perioadă determinată sau nedeterminată în cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Hunedoara se face prin concurs sau examen, în funcție de nevoile concrete de
personal și în limita numărului maxim de posturi impus prin reglementările în vigoare.
(2) Raporturile de serviciu se nasc şi se exercită pe baza actului administrativ de numire,
emis în condiţiile legii.
Art.4. În raporturile de serviciu și în raporturile de muncă, orice discriminare directă sau
indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice,
vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială,
handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală este interzisă.
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Capitolul II. REGULI PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
Art.5. (1) Consiliul Județean Hunedoara, prin conducerea executivă, are obligația să ia
toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății funcționarilor publici și a personalului
contractual, să asigure securitatea și sănătatea acestora în toate aspectele legate de muncă, să ia
măsurile pentru eliminarea riscurilor de accidentare a salariaților și de contractare a bolilor
profesionale sau transmisibile, să contribuie la constituirea în instituție a comitetului pentru
sănătatea și securitatea în muncă, să asigure evaluarea factorilor de risc la locurile de muncă, să
asigure cadrul organizatoric și mijloacele necesare securității și sănătății în muncă.
(2) Pentru asigurarea protecției corespunzătoare funcționarilor publici și personalului
contractual în procesul muncii, Serviciul administrativ, are obligația de a urmări:
a) verificarea periodică a instalațiilor electrice;
b) efectuarea instructajelor periodice de protecția muncii;
c) verificarea periodică a instalaților de gaze naturale și a centralei termice;
d) asigurarea echipamentul ui de protecția muncii necesar conform legii;
e) asigurarea condițiilor de mediu (iluminat, microclimat, temperatura, aerisire etc.) menite să
asigure confortul fizic al personalului în orice anotimp;
f) asigurarea de apa minerală sau apă plată pe perioada sezonului cald conform legii;
g) asigurarea controlului medical periodic și , după caz, controlul psihologic periodic, la
angajare și ulterior angajarii;
h) asigurarea adecvata a curateniei la locurile de munca in care personalul isi desfasoara
activitatea;
i) intretinerea si controlul curateniei corespunzatoare a grupurilor sanitare.
Art.6. Atât funcționarii publici numiți în funcție, cât și salariații încadrați cu contract individual
de muncă au urmatoarele obligații:
a) să cunoască și să respecte regulile și instrucțiunile de protecția, igiena și securitatea în
muncă în cadrul instituției;
b) să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, astfel încât să nu se
expună la pericole de accident sau să deranjeze activitatea colegilor;
c) să utilizeze mijloacele de protecție și igienă aflate în dotare, corespunzător scopului pentru
care au fost acordate și să le întretină într-o perfectă stare de utilizare;
d) să anunțe in cel mai scurt timp șeful ierarhic superior când observă o defecțiune la
instalația electrică, gaze sau orice alte defecțuni sau cauze care ar putea duce la accidente sau
incendii.
Art.7. Personalul din aparatul de specialitate are obligația, la solicitarea persoanei
responsabile cu securitatea și sănatatea în muncă din cadrul Serviciului Administrativ, de a
efectua periodic controlul medical impus de prevederile legale în materie.
Art.8. (1) Conducerea instituției ia măsuri pentru preîntâmpinarea incendiilor și pentru
evacuarea salariaților în situații speciale și în caz de pericol iminent, asigurând totodată și
condițiile acordării primului ajutor în cazul accidentelor de muncă.
(2) Fumatul în cadrul Consiliul Județean Hunedoara este interzis în toate spațiile închise.
(3) Pentru păstrarea și îmbunătățirea condițiilor de lucru, conducerea Consiliului Județean
Hunedoara va lua urmatoarele măsuri:
a) asigurarea amenajării ergonomice a locurilor de muncă (prioritar scaune ergonomice);
b) asigurarea microclimatului propice din punct de vedere al luminii, nivelului de zgomot,
temperaturii ambientale, ventilației, umidității.
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Art.9. Conducerea instituției ia măsuri pentru prevenirea și raspandirea SARS-CoV-2
după cum urmează:
- Să asigure, zilnic, masurarea temperaturii fiecarei persoane care intra in instituție, prin
ffolosirea unui termometru digital cu infrarosu sau a unui termoscanner. Persoanele care au o
temperatura mai mare de 37,3 grade Celsius nu vor avea acces in instutuție. De asemenea, se va
contacta medicul de familie pentru informatii medicale;
- Să interzica intrarea in instutuție a persoanelor care nu poarta masca si, eventual, manusi de
unica folosinta;
- Să asigure recipiente cu solutie dezinfectanta in locurile accesibile angajatilor, la intrarea in
cladire, la locul de luat masa si in grupurile sanitare;
- Să asigure curatarea si igienizarea periodica a spatiilor de lucru (de exemplu, birourile), a
clantelor, tastaturilor si echipamentelor periferice;
- Să asigure stergerea periodica a pardoselii cu solutii dezinfectante. De asemenea, este
recomandata curatarea si dezinfectarea mochetei, acolo unde exista, cu un aspirator special;
- Să asigure aerisirea periodica a spatiilor si verificarea instalatiilor de climatizare. In mod ideal,
la fiecare 2-3 ore, spatiul trebuie eliberat, pentru a se aerisi timp de 10-15 minute;
- Să asigure igienizarea grupurilor sanitare;
- Să permita lucru de acasa, pentru a avea cat mai putini oameni, fizic, la locul de munca;
- Să asigure suficient spatiu (1,5-2 metri) intre angajati;
- Să evite comunicarea directa, fata in fata. Ca alternativa, pot fi folosite telefoanele, emailurile,
apelurile video;
- Să implementeze distantarea persoanelor care lucreaza intr-un spatiu de 15-50 mp;
- Să isi dezinfecteze mainile la intrarea in instutuție;
- Să vina la locul de munca purtand masca de protectie in mod corect; aceasta trebuie sa
acopere complet nasul si gura; Sa poarte masca pe fata in timpul desfasurarii activitatii si mai ales
atunci cand se deplaseaza la grupul sanitar sau in alte birouri;
- Să poarte masca cel mult 3-4 ore. Dupa acest interval, isi pierde din eficienta si trebuie
schimbata. De asemenea, pielea aflata sub masca, pe fondul transpiratiei si al respiratiei, se poate
irita si chiar poate creste riscul de aparitie al bacteriilor;
- Să foloseasca o masca (de unica folosinta) doar o singura data. La scoaterea de pe fata,
aceasta trebuie aruncata la cosul de gunoi;
- Să scoata manusile din interior spre exterior (daca este necesară purtarea manusilor). In plus,
daca se atinge zona exterioara a manusilor, angajatii trebuie sa isi dezinfecteze mainile dupa
aruncarea acestora;
- Să dezinfecteze mainile si sa evite atingerea nasului, a ochilor sau a gurii daca nu pot lucra cu
manusi;
- Să lase pe birou doar computerul/laptopul pentru ca personalul administrativ sa poata realiza
in mod corespunzator igienizarea;
- Să se deplaseze doar daca este necesar (venit/plecat de la/spre locul de munca, grupul
sanitar);
- Să contacteze urgent, folosind tehnologia, seful direct, daca i se face rau, dupa care sa anunte
medicul de familie;
- Să evite intrarea in sediul firmei daca prezinta stare de rau si are simptome de COVID-19;
- Să evite, daca este posibil, mijlocul de transport in comun si sa opteze pentru masina
personală, bicicleta etc.
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Protecția, igiena și securitatea în muncă a salariatelor gravide și/sau mame, lăuze
sau care alăptează
Art.10. În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate
îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la
reducerea cu o pătrime a duratei de muncă, cu menținerea veniturilor salariale.
Art.11. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, la propunerea șefului ierarhic
superior al salariatei gravide, acordă dispensă pentru consultații prenatale în limita a maximum
16 ore pe lună, pentru efectuarea consultațiilor și examenelor prenatale, în cazul în care acestea
se pot efectua numai în timpul programului normal de muncă, fără diminuarea drepturilor salariale.
Art.12. Pentru protecția sănătății lor și a copil ului, salariatele care au născut sunt
obligate de a efectua în întregime concediul postnatal având durata de minim 42 de zile.
Art.13. (1) La cerere, salariatele care alăptează vor beneficia de două pauze din timpul
normal de lucru de câte o oră fiecare sau de reducerea timpului normal de lucru cu două ore zilnic,
cu menținerea drepturilor salariale.
(2) De dreptul prevăzut la alin.1 pot beneficia salariatele până la implinirea de către copil a
vârstei de un an. În aceste pauze se include și timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care
se gasește copilul.
Art.14. (1) Președintele Consiliului Județean Hunedoara nu poate dispune încetarea
raporturilor de serviciu sau a raporturilor de muncă în cazul:
a) salariatei gravide / care a născut recent / care alăptează, din motive care au legătură
directă cu starea sa;
b) salariatei care se află în concediul de risc maternal;
c) salariatei care se află în concediul de maternitate;
d) salariatei/salariatului care se află în concediul pentru creșterea copilului î n vârstă de
până la doi ani sau, în cazul copilului cu handicap de până la 3 ani;
e) salariatei care se află în concediul pentru ingrijirea copilului bolnav în vârstă de până
la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani.
(2) Prevederile alin.1 lit.d și lit.e se aplică în mod corespunzător și salariaților bărbați aflați
în situațiile respective.
(3) De drepturile prevăzute mai sus și în legislația specială incidentă, beneficiază
salariatele care au îndeplinit obligația informării în scris asupra stării lor.
Art.15. Părțile se obligă să depună orice efort ce va fi necesar pentru instituirea unui sistem
organizat, având drept scop îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă.
Art.16. Dispozițiile prezentului regulament se completează de drept cu dispoziții și legi
speciale incidente, precum și cu normele și normativele privind securitatea și sănătatea în muncă.
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Capitolul III. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ȘI AL
ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂȚII
Art.17. (1) În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de
toți salariații.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex,
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență natională, rasă, culoare, etnie, religie,
opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori
activitate sindicală, este interzisă.
(3) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau
preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la alin.(2), care au ca scop sau
ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor
prevăzute în legislația muncii.
(4) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii
decât cele prevazute la alin.(2), dar care produc efectele unei discriminări directe.
Art.18.(1) În cadrul Consiliului Județean Hunedoara relațiile de muncă se desfășoară cu
respectarea principiului egalității de tratament față de întreg personalul, nediscriminării, precum și al
egalității de șanse între femei și bărbați.
(2) Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualității și al bunei credințe.
(3) Personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara
beneficiază de respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nici o discriminare.
Art.19. Este interzisă orice formă de discriminare, având ca scop sau efect:
a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de
descurajare pentru persoana afectată;
b) de a influența negativ situația persoanei angajate în ceea ce privește promovarea
profesională, remunerația sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea și perfecționarea
profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ține de viața
sexuală.
Art.20.(1) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care
dezavantajează orice persoană, în legatură cu relațiile de muncă, referitoare la:
a) anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru ocuparea
posturilor vacante;
b) încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului de muncă ori de serviciu;
c) stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului;
d) stabilirea remunerației;
e) beneficii, altele decât cele de natură salarială și măsuri de protecție și asigurări sociale;
f) informare si consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare
și recalificare profesională;
g) evaluarea performanțelor profesionale individuale;
h) promovarea profesională;
i) aplicarea măsurilor disciplinare;
j) dreptul de aderare la sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta;
k) orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației în vigoare.
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin.(1) lit. a) locurile de muncă în care, datorită
naturii sau condițiilor particulare de prestare a muncii, prevazute de lege, particularitățile de sex sunt
determinante.
Art. 21 Este interzisă condiţionarea ocupării unui post de apartenenţa la o rasă, naţionalitate,
etnie, religie, categorie socială sau categorie defavorizată, de vârstă, de sexul sau orientarea sexuală,
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respectiv de convingerile candidaţilor.
Art. 22. Nu constituie o încălcare a prezentului regulament refuzul de a angaja o persoană
care nu corespunde cerințelor postului și standardelor profesionale, atât timp cât aceasta nu
constituie act de discriminare
Art. 23.(1) Angajații au obligația să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de
muncă în unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de muncă, a codului etic, a
prezentului regulament intern, precum și a drepturilor și intereselor tuturor salariaților.
(2) Pentru crearea și menținerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea
demnității fiecărei persoane, pot fi derulate proceduri de soluționare pe cale amiabilă a plângerilor
individuale ale salariaților, inclusiv a celor privind cazurile de violență, limbaj vulgar, injurii sau hărțuire
sexuală, în completarea celor prevazute de lege.
Art. 24 Este interzis din partea salariaţilor orice comportament având caracter de
propagandă naţionalist - şovină, de instigare la ură rasială sau naţională ori acel comportament care
are ca scop sau vizează atingerea demnităţii sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile,
degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat impotriva unei persoane, unui grup de persoane
sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa acesteia/acestuia la o rasă, naţionalitate, etnie, religie,
categorie socială sau categorie defavorizată, ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a
acesteia/acestuia.

Capitolul IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI ȘI ALE SALARIAȚILOR
ART. 25. (1) Personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Hunedoara are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la opinie;
b) dreptul la tratament egal;
c) dreptul de a fi informat;
d) dreptul de asociere sindicală;
e) dreptul la grevă;
f) dreptul la salarizare pentru activitatea desfășurată și alte drepturi conexe, în condițiile legii;
g) durata normală a timpului de lucru;
h) dreptul la concediu de odihnă anual, la concedii medicale și la alte concedii, în condițiile legii;
i) dreptul la un mediu sănătos la locul de muncă;
j) dreptul la asistență medicală, proteze și medicamente;
k) dreptul la recunoaşterea vechimii în muncă, în specialitate şi în grad profesional;
l) dreptul la pensie şi la alte drepturi de asigurări sociale de stat;
m) dreptul la protecţia legii;
n) dreptul de a fi despăgubit pentru prejudiciile materiale suferite din culpa instituţiei publice;
o) dreptul de a desfăşura activităţi remunerate în sectorul public şi în sectorul privat, cu
respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese;
p) alte drepturi prevăzute de lege.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

(2) Salariaților le revin, în principal, următoarele îndatoriri:
respectarea Constituției și a legilor;
obligația de a-și indeplini cu profesionalism, impartialitate și în conformitate cu legea,
îndatoririle de serviciu și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii
persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcționarilor publici;
în exercitarea dreptului la liberă exprimare, funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce
atingere demnităţii, imaginii, precum şi vieţii intime, familiale şi private a oricărei persoane;
obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor;
obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea,
precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau
intereselor legale ale acesteia;
obligaţia de a informa, în scris, autoritatea sau instituţia publică cu privire la situaţia personală
generatoare de acte juridice;
obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțină de la exprimarea sau manifestarea
publică a convingerilor și preferințelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo
organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice;
în exercitarea funcţiei deținute, angajaților le este interzis:
să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a organizaţiilor cărora
le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, a fundaţiilor sau asociaţiilor care
funcţionează pe lângă partidele politice, precum şi pentru activitatea candidaţilor independenţi;
- să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
- să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte inscripţionate cu
sigla şi/sau denumirea partidelor politice, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim
juridic ca şi partidelor politice, ale fundaţiilor sau asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele
politice, ale candidaţilor acestora, precum şi ale candidaţilor independenţi;
- să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor de serviciu pentru aşi exprima sau manifesta convingerile politice;
- să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.
obligaţia de a răspunde, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcția pe care o
dețin (conform fişei postului), precum și a atribuțiilor ce le sunt delegate;
obligația de a-și imbunătăți în mod continuu abilitățile și pregătirea profesională;
obligaţia de a respecta secretul de serviciu precum și confidențialitatea în legătură cu faptele,
informațiile sau documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției publice, în
condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;
obligația de a rezolva cu responsabilitate, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici,
lucrările repartizate;
obligația de a respecta întocmai regimul juridic al conflictului de interese și al
incompatibilităților, stabilite potrivit legii;
este interzisă solicitarea sau acceptarea, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, în
considerarea funcței ocupate, de daruri sau alte avantaje;
obligația de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile
legii, transparența administrativă;
obligația personalului de conducere sau de execuție de a manifesta un comportament civilizat
și demn în relațiile cu superiorii, subordonații și colegii;
obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în prezentul regulament intern, codul etic și, după
caz, în contractul individual de muncă, precum și alte obligaţii prevăzute de lege.

ART. 26.(1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea instituției;
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;
c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
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d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit
legii;
(2) Angajatorului 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 şi din contractele individuale de muncă;
d) să se consulte cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze
substanţial drepturile şi interesele acestora;
e) 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;
f) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de
lege;
g) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
h) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.
(3) Pe durata suspendării raporturilor de serviciu/raporturilor de muncă, pot continua să existe
și alte drepturi şi obligaţii ale părţilor decât cele prevăzute la alin.(1) și alin.(2), dacă acestea sunt
prevăzute prin legi speciale sau prin contracte individuale de muncă.
Art.27.(1) Consiliul Județean Hunedoara este obligat să asigure protecția salariaților
împotriva amenințărilor, violențelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea
atribuțiilor sau în legatură cu acestea.Pentru garantarea acestui drept, președintele Consiliului
Județean Hunedoara va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii.
(2) Conducerea Consiliului Județean Hunedoara, constituită conform structurii funcționale
își asumă urmatoarele obligații:
a) să se consulte cu reprezentanții salariaților din aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Hunedoara în privința deciziilor susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele
acestora;
b) să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei
profesionale pentru întreg personalul angajat.
Art.28.(1) Orice salariat poate achiziționa un bun aflat în proprietatea privată a statului sau
a unităților administrativ-teritoriale, supus vânzării, în condițiile legii, cu excepția urmatoarelor
cazuri:
a) când a luat cunoștință, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu,
despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
b) când a participat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului
respectiv;
c) când poate influența operațiunile de vânzare sau când a obținut informații la care
persoanele interesate de cumpararea bunului nu au avut acces.
(2) Dispozițiile alin.1 se aplică în mod corespunzator și în cazul concesionării sau
închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităților administrativteritoriale.
(3) Salariaților le este interzisă furnizarea informațiilor referitoare la bunurile proprietate
publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, supuse operațiunilor de
vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiții decât cele prevăzute de lege.
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Art.29. Atât funcționarii publici cât și persoanele angajate pe bază de contract individual
de muncă în aparatul de specialitate, beneficiază de protecție, în condițiile legii, în cazul în care
sesizează sau reclamă încălcări ale legii în cadrul Consiliului Județean Hunedoara săvârșite de
persoane cu funcții de conducere sau de execuție din instituție.Dacă de cel reclamat este șef
ierarhic, direct sau indirect, sau îndeplinește atribuții de control, inspecție și evaluare a
avertizorului, identitatea acestuia nu va fi dezvaluită.
Art.30. În scopul realizării atribuțiilor conferite de legislația în vigoare, funcționarii publici
și personalul contractual care îndeplinesc funcții de conducere, au următoarele obligații:
a) organizează, coordonează și conduc activitățile subordonaților astfel încât să se asigure
îndeplinirea atribuțiilor legale ce revin compartimentului funcțional;
b) răspund de î ndeplinirea la termen și cu respectarea legalității a atribuțiilor specifice
compartimentului funcțional pe care-I conduc;
c) în procesul de luare a deciziilor persoanele care îndeplinesc funcții de conducere au
obligația de a acționa conform prevederilor legale și de a-și exercita capacitatea de
apreciere în mod fundamental și impartial;
d) să asigure aplicarea principiilor care guvernează exercitarea funcției;
e) să identifice activitățile ce trebuie desfășurate de fiecare structură funcțională condusă,
delimitarea lor în atribuții și stabilirea, pe baza acestora, a obiectivelor; repartizarea
echilibrată și echitabilă a atribuțiilor și obiectivelor în funcție de nivelul de pregătire al
salariatului;
f) să creeze o viziune realistă și să manifeste abilitate pentru transpunerea și susținerea ei în
practică;
g) să identifice nevoile de instruire ale personalului din subordine și să formuleze propuneri
privind tematica și formele concrete de realizare a instruirii;
h) să sprijine personalul în vederea stimulării dorinței permanente a acestora de
perfecționare profesională, de imbunătățire a activității curente, de dezvoltare a
aptitudinilor de a pune în practică cunoștințele și deprinderile dobândite;
i) să manifeste capacitate de coordonare și control în vederea armonizării deciziilor și
acțiunilor personalului și să asigure supravegherea modului de transformare a deciziilor în
soluții optime, concomitent cu depistarea deficiențelor cu luarea măsurilor necesare
corectării la timp a acestora;
j) să asigure motivarea și încurajarea dezvoltării performanțelor acestuia, prin manifestarea
abilității de a asculta și de a lua în considerare diverse opinii precum și oferirea sprijinului
pentru obținerea unor rezultate pozitive;
k) să ia hotărâri rapid, conform competențelor legale, cu privire la desfășurarea activității
structurii conduse;
l) să manifeste corectitudine și imparțialitate în evaluarea activității personalului din
subordine; în exercitarea atribuțiilor specifice persoanele care îndeplinesc funcții de
conducere au obligația de a asigura egalitatea de șanse și tratament cu privire la
dezvoltarea carierei personalului din subordine;
m) să realizeze planificarea concediilor de odihnă, după consultarea cu tot personalul din
structurile funcționale conduse și să asigure efectuarea acestora fără ca activitatea să
fie perturbată.
Art.31. Funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Hunedoara, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, mai au și următoarele
obligații specifice:
a) actele și faptele lor trebuie sa respecte Constituția, legile țării și să asigure punerea în
aplicare a dispozițiilor legale;
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b) în relațiile cu personalul din cadrul Consiliului Județean Hunedoara, precum și cu
persoanele fizice sau juridice, personalul este obligat să aibă un comportament bazat pe
respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate;
c) să manifeste disponibilitatea de a accepta și recunoaște erorile și greșelile proprii, de a
răspunde pentru acestea și de a depăși obstacolele sau dificultățile intervenite în activitatea
curentă prin identificarea soluțiilor adecvate de rezolvare și asumare a riscului;
d) au obligația de a apăra în mod loial prestigiul Consiliului Județean Hunedoara, precum și de
a se abține de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor
legale ale acesteia;
e) să se preocupe permanent de perfecționarea pregătirii profesionale, prin participarea la
cursurile organizate sau recomandate;
f) să acționeze pentru creșterea operativității în soluționarea problemelor și realizarea
obiectivelor prin crearea unor moduri alternative noi de rezolvare a problemelor curente
excluzând manifestarile de formalism și birocrație;
g) să manifeste un permanent interes pentru respectarea libertății opiniilor și să nu se lase
influențați de considerente personale sau de popularitate; în exprimarea opiniilor atât
funcționarii publici cât și personalul contractual trebuie să manifeste o atitudine conciliantă
și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri;
h) persoana sau persoanele desemnate să participe la activități sau dezbateri publice, în
calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de
președintele Consiliului Județean Hunedoara; de asemenea persoana sau persoanele
desemnate să reprezinte instituția publică în cadrul unor organizații internaționale, instituții
de învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter international au obligația să
promoveze o imagine favorabilă României și Consiliului Județean Hunedoara;
i) să rezolve numai petițiile / documentele repartizate, fiindu-le interzis să primească
documente direct de la petenți, să intervină sau să depună stăruință pentru soluționarea
acestora, în afara cadrului legal;
j) să respecte cu rigurozitate normele de disciplină, programul de activitate, normele etice în
îndeplinirea atribuțiilor și realizarea obiectivelor, în relațiile cu cetățenii, precum și cu
ceilalți beneficiari ai serviciilor prestate de aparatul de specialitate al Consiliului Județean
Hunedoara;
k) să utilizeze și să păstreze cu grijă bunurile încredințate spre folosință și să gestioneze în
mod legal, corect și eficient fondurile bănești de care răspund, fiind interzisă folosirea în
interes personal a autoturismelor, calculatoarelor, mașinilor de scris și de multiplicat, a
telefoanelor, energiei electrice, precum și a oricăror mijloace materiale și banești din
patrimoniul instituției publice;
l) să-și însușească și să respecte normele privind securitatea și sănătatea în muncă, de
apărare împotriva incendiilor, alte norme specifice locurilor de muncă și să contribuie la
preîntiimpinarea și înlăturarea oricăror situații care ar putea pune în pericol viața,
integritatea personală sau, după caz, sănătatea oamenilor, ori integritatea bunurilor
materiale.
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Capitolul V. PROCEDURA DE SOLUȚIONARE PE CALE AMIABILĂ A CONFLICTELOR
INDIVIDUALE DE MUNCĂ,
A CERERILOR SAU RECLAMAȚIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAȚILOR

Art. 32. (1) Accesul neîngrădit la justiţie este garantat de lege. În cazul unui conflict individual
de muncă, părţile vor acţiona cu bună-credinţă şi vor încerca soluţionarea amiabilă a acestuia.
(2) În vederea promovării soluţionării amiabile şi cu celeritate a conflictelor individuale de
muncă, la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot
cuprinde în contract o clauză prin care stabilesc că orice conflict individual de muncă se soluţionează
pe cale amiabilă, prin procedura concilierii.
(3) Prin conciliere, în sensul prezentei legi, se înţelege modalitatea de soluţionare amiabilă a
conflictelor individuale de muncă, cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, în
condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.
(4) Părţile au dreptul să îşi aleagă în mod liber consultantul extern.
(5) Oricare dintre părţi se poate adresa consultantului extern în vederea deschiderii procedurii
de conciliere a conflictului individual de muncă. Acesta va transmite celeilalte părţi invitaţia scrisă, prin
mijloacele de comunicare prevăzute în contractul individual de muncă.
(6) Data deschiderii procedurii de conciliere nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data
comunicării invitaţiei prevăzute la alin. (5). Termenul de contestare a conflictelor de muncă se
suspendă pe durata concilierii.
(7) În cazul în care, ca urmare a dezbaterilor, se ajunge la o soluţie, consultantul extern va
redacta un acord care va conţine înţelegerea părţilor şi modalitatea de stingere a conflictului. Acordul
va fi semnat de către părţi şi de către consultantul extern şi va produce efecte de la data semnării sau
de la data expres prevăzută în acesta.
(8) Procedura concilierii se închide prin întocmirea unui proces-verbal semnat de către părţi şi
de către consultantul extern, în următoarele situaţii:
a) prin încheierea unei înţelegeri între părţi în urma soluţionării conflictului;
b) prin constatarea de către consultantul extern a eşuării concilierii;
c) prin neprezentarea uneia dintre părţi la data stabilită în invitaţia prevăzută la alin. (6).
(9) În cazul în care părţile au încheiat numai o înţelegere parţială, precum şi în cazurile
prevăzute la alin. (8) lit. b) şi c), orice parte se poate adresa instanţei competente, în vederea
soluţionării în totalitate a conflictului individual de muncă.
Art. 33. (1) Salariații au dreptul să adreseze conducerii Consiliului Județean Hunedoara, în
scris, petiții individuale, în legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă și în activitatea
desfășurată și au obligația de a informa superiorul ierahic cu privire la aceste petiții
(2) Prin petiție se întelege orice cerere sau reclamație individuală pe care un salariat o
adresează conducerii în condițiile legii.
(3) Cererile sau reclamațiile se adresează conducătorului instituției și se înregistrează la
registratură.
(4) În cazul în care problemele sesizate în cerere sau în reclamație necesită o cercetare mai
amanunțită, președintele Consiliului Județean Hunedoara numește o persoană sau o comisie care să
verifice realitatea lor.
(5) În urma verificării, persoana sau comisia numită întocmește un referat cu constatări,
concluzii și propuneri și îl supune aprobării președintelui Consiliului Județean Hunedoara.
(6) Conducătorul instituției este obligat să comunice în scris salariatului răspunsul în termenul
legal.
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Art. 34. (1) Salariații nu pot formula două petiții privitoare la aceeași problemă.
(2) În cazul în care un salariat adresează în aceeași perioadă de timp două sau mai multe
petiții cu același obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur răspuns.
(3) Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție cu același conținut
sau care privește aceeași problemă, aceasta se clasează, făcându-se mențiune că s-a verificat și i sa dat deja un răspuns petiționarului, cu excepția petițiilor în care au intervenit elemente noi care pot
influența răspunsul la petiție.
Art. 35. (1) Salariații și conducerea instituției au obligația să soluționeze conflictele de muncă
prin buna înțelegere sau prin procedurile stabilite de dispozițiile legale în vigoare.
(2) Soluționarea conflictelor de muncă se realizează potrivit dispozițiilor Legii nr.62/2011 a
dialogului social, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul VI. REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN CADRUL
CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA
Art.36. (1) La numirea într-o funcție publică, precum și la încetarea raportului de serviciu,
funcționarii publici sunt obligați să depună, în condițiile legii, declarația de avere și declarația de
interese.
(2) Declarațiile de avere și de interese se depun în termen de 30 de zile de la data numirii
în funcția publică.
(3) Funcționarii publici au obligația să depună sau să actualizeze declarațiile de avere și de
interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.
(4) În termen de cel mult 30 de zile de la data încetării raportului de serviciu, funcționarii
publici au obligația să depună o nouă declarație de avere și declarație de interese.
(5) Declarațiile de avere și declarațiile de interese ale funcționarilor publici se depun la persoana
desemnată, din cadrul Serviciului resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice.
Art.37. Declarația de avere se face în scris, pe proprie răspundere, și cuprinde bunurile proprii,
bunurile comune și cele deținute în indiviziune, precum și cele ale copiilor aflați în întreținere .
Art.38. Declarația de interese se face, în scris, pe proprie răspundere și cuprinde funcțiile
și activitățile deținute în organele de conducere, administrare și control la societăți comerciale, regii
autonome, asociații profesionale și sindicale, calitatea de membru sau funcția deținută în organele
de conducere, administrare și control din cadrul partidelor politice precum ș i contractele obținute ori
aflate în derulare în timpul exercitării funcției, încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau
unde statul este acționar majoritar/minoritar.
Art.39. Evidența declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese se consemnează în
registre speciale, denumite ,,Registrul declarațiilor de avere" și ,,Registrul declarațiilor de interese", al
căror model este stabilit prin Hotărârea de Guvern nr.175/2008.
Art.40 Declarațiile de avere și declarațiile de interese se publică, prin grija Compartimentului
informatizare, pe pagina de internet a Consiliului Județean Hunedoara și se trimit Agenției
Naționale de Integritate copii certificate ale acestora.
Art.41.(1) Fapta persoanelor care, cu intenție, depun declarații de avere / declarație de
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interese, care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals în declarații și se
pedepsește potrivit Codului penal.
(2) Nedepunerea declarației de avere și a declarației de interese în termenele prevăzute
de lege precum și nedeclararea cuantumului venitului realizat sau declararea acestuia cu
trimitere la alte înscrisuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă potrivit legii.
(3) Constatarea și sancționarea contravențiilor se fac de catre persoanele imputernicite din
cadrul Agenției Naționale de Integritate.
(4) Prevederile prezentului Regulament intern se completează cu prevederile legislației în
vigoare privind regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilității.
Art.42. Consiliul Județean Hunedoara poate încheia anual acorduri cu reprezentanții
funcționarilor publici și reprezentanții personalului contractual din aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Hunedoara, în condițiile H.G.nr.833/2007 privind normele de organizare și
funcționare a comisiilor paritare și incheierea acordurilor colective, cu modificările și completările
ulterioare, care să cuprindă numai măsuri referitoare la:
a. constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă;
b. sănătatea și securitatea în muncă;
c. programul zilnic de lucru;
d. perfecționarea profesională;
e. alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecția celor aleși în
organele de conducere ale organizațiilor sindicale.

Regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice
Art.43. Funcţionarilor publici li se aplică regimul incompatibilităţilor în exercitarea funcţiilor
publice stabilit prin Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și
sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.
Art.44. Funcționarii publici pot desfășura activități remunerate în sectorul public și în sectorul
privat, atâta vreme cât respectă prevederile legale privind incompatibilitățile, respectiv:
a)
în cadrul autorităților sau instituțiilor publice, respectiv regiilor autonome, societăţilor
comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public dacă:
- este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte interesele
statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu
integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele normative în vigoare;
- este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în calitate de
reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de
conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;
- exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituţie
publică, în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare;
- este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din
fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate
sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile.
b)
-

în cadrul cabinetului demnitarului dacă:
este suspendat din funcția publică, în condițiile legii, pe durata numirii sale;
este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din
fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe
contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile.
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c) în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice;
d) în alte domenii de activitate din sectorul privat, dacă nu sunt în legătură directă sau
indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului:
Art.45. Potrivit legii, funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi
numit într-o funcţie de demnitate publică, cu condiția ca pe durata campaniei electorale, respectiv
până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică în cazul în care a fost ales
sau numit, acesta să se suspende din funcția publică deținută.
Art.46. (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii
publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică.
Starea de incompatibilitate intervine în momentul în care funcționarii publici deţin alte funcţii şi/sau
desfăşoară alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:
 în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;
 în cadrul cabinetului demnitarului;
 în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop
 lucrativ din sectorul public;
 în calitate de membru al unui grup de interes economic;
 în calitate de membru al echipei de proiect finanțat din fonduri comunitare
nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau
garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, dacă:
- exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul
echipei de proiect;
- activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de
conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă.
(2) Funcționarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite; acestora le este
interzis să fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice şi să exprime sau să apere
în mod public poziţiile unui partid politic.
(3) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici de
conducere sau demnitarii sunt soţi sau rude de gradul I. În aceste situații, legea prevede ca, în
termen de 60 de zile, să se opteze pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunţarea la
calitatea de demnitar.
(4) Funcționarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce privește efectuarea
unor acte în legătură cu funcția publică pe care o exercită.
(5) Procedura de evaluare a situațiilor de incompatibilitate este realizată de către inspectorii
de integritate din cadrul Agenției Naționale de Integritate, care pornind de la sesizarea din oficiu sau
la cererea oricărei persoane fizice sau juridice, analizează declarația de avere și de interese a
persoanei în cauză
Art.47. (1) Nerespectarea regimului juridic al incompatibilităților de către persoanele care
dețin funcții publice „constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile
demnităţii, funcţiei sau activităţii respective, în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de
la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni.” Astfel, persoanele
care dețin funcții publice sau deminități au obligația morală și legală de a analiza situațiile care pot
genera o situație de incompatibilitate și să acționeze pentru a preveni apariția acesteia, respectiv
pentru a o soluționa legal.
(2) Codul administrativ instituie obligația de a acționa, în termenul legal de 15 zile, potrivit
prevederilor legale, pentru încetarea stării de incompatibilitate.
(3) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate constituie temei
pentru eliberarea din funcţie ori, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit
reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective.
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Art.48. În situația intervenirii unei incompatibilități sau a unui conflict de interese, funcționarii
publici au obligația de a acționa conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilității sau a
conflictului de interese, în termen legal. De asemenea, funcționarii publici aleşi în organele de
conducere ale organizațiilor sindicale, în funcții nesalarizate, pot deține simultan funcția publică și
funcția în organele de conducere ale organizațiilor sindicale, cu obligația respectării regimului
incompatibilităților și al conflictelor de interese care le este aplicabil.
Art.49. (1) Funcţionarii publici și personalul contractual au obligaţia să respecte întocmai
regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor ,precum şi normele de conduită.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), funcţionarii publici și personalul contractual trebuie să
exercite un rol activ, având obligaţia de a evalua situaţiile care pot genera o situaţie de
incompatibilitate sau un conflict de interese şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau
soluţionarea legală a acestora.
(3) În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, funcţionarii publici
și personalul contractual au obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea
incompatibilităţii sau a conflictului de interese, în termen legal.
(4) La numirea într-o funcţie publică, la încetarea raportului de serviciu, precum şi în alte situaţii
prevăzute de lege, funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte, declaraţia de avere şi declaraţia de
interese. Declaraţia de avere şi declaraţia de interese se actualizează anual, potrivit legii.

Pantouflage (interdicția post angajare)
Art.50. (1) Consiliul Județean Hunedoara nu are dreptul de a angaja persoane fizice sau
juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanţare în cadrul
procedurii de selecţie pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la semnarea contractului de
finanţare.
(2) Funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de
monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ nu pot să-şi
desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţa de specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani
după ieşirea din corpul funcţionarilor publici.
(3) Angajații noi precum și funcționarii publici cărora le încetează raportul de serviciu dau
declarații pe proprie răspundere cu privire la respectarea prevederilor legale privind interdicția
postangajare.

Durata timpului de muncă și a concediilor
Art.51. (1) Durata normală a timpului de muncă pentru personalul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână.
(2) Programul normal de lucru pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Hunedoara este: de luni până vineri, de la ora 0800 până la ora 1600.
(3) Prezența la serviciu se consemnează în condicile de prezență pe baza cărora persoana
responsabilă din cadrul fiecărui compartiment întocmește foaia colectivă de prezență în 3
exemplare: un exemplar rămâne la compartimentul emitent, un exemplar se va transmite Serviciului
resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice, iar un exempar se va transmite Serviciului
buget, financiar contabilitate în primele 3 zile lucrătoare ale lunii pentru luna anterioară.
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(4) Sunt zile nelucrătoare, zilele de repaus săptămânal (sămbăta și duminica) și zilele de
sărbători legale și religioase stabilite conform legislației în vigoare. Acestea nu se includ în durata
concediului de odihnă anual.
(5) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea
salariatului în cauză.
(6) Pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de repaus
săptămânal, sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare, potrivit legii, funcţionarii publici au
dreptul la recuperare sau la plata majorată, în condiţiile legii.
Art.52.(1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor angajaţilor şi nu
poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Durata efectivă a concediului de odihnă
anual se stabileşte şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic, având o
durată minimă de zile 21 de zile în raport cu vechimea lor în muncă după cum urmează:
• 21 zile lucrătoare pentru salariații cu o vechime în muncă mai mică de 10 ani;
• 25 zile lucrătoare pentru salariații cu o vechime în muncă mai mare de 10 ani; de asemenea
beneficiază de 25 zile lucrătoare de concediu de odihnă și salariații care împlinesc 10 ani de vechime
totală în muncă în cursul anului calendaristic pentru care solicită efectuarea concediului de odihnă.
Art.53.(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
(2) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial,
concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul
persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o
perioadă de 18 luni începând cu anul urmator celui în care avea dreptul la concediul de odihnă
anual.
(3) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în
cazul încetării raporturilor de serviciu sau a contractului individual de muncă.
(4) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări, care se face la
sfârșitul anului calendaristic, în luna decembrie, pentru anul următor. Programarea se face cu
acordul șefului ierarhic superior și având semnătura angajatului, astfel încât să se asigure
permanent un număr adecvat de persoane în compartiment, pentru a nu influența în mod negativ
activitatea curentă.
(5) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.
(6) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau
pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. În acest caz angajatorul
are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea
revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a
întreruperii concediului de odihnă.
Art.54.(1) În afara concediului de odihnă salariații au dreptul, în condițiile legii, la zile
de concediu plătit în cazul următoarelor situații:
• căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;
• nașterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;
• decesul soţiei/soţului funcţionarului public sau al unei rude de până la gradul al III-lea a
funcţionarului public ori a soţului/soţiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucrătoare;
• decesul soțului/soției sau al unei rude de până la gradul II a persoanei angajate
cu contract individual de muncă, inclusiv - 3 zile lucrătoare;
• control medical anual -o zi lucrătoare.
(2) Înainte de data plecării în concediul de odihnă, salariatul are obligația de a
înștiința șeful ierarhic superior și de a preda sarcinile de serviciu persoanei care îl înlocuiește
pe perioada concediului.
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(3) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual pentru toți salariații, perioadele de
incapacitate temporară de muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc
maternal și concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate
prestată.
(4) în situația în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate,
concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul
efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze
restul zilelor de concediu după ce a încetat situația de incapacitate temporară de muncă, de
maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil
urmează ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.
(5) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual și în situația în care incapacitatea
temporară de muncă se menține, în condițiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic,
angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 !luni începând
cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.
Art.55 (1) În cazul concediului medical, fiecare salariat are obligaţia să informeze şeful ierarhic
direct sau şeful ierarhic superior, precum şi Serviciul resurse umane, salarizare și gestiunea funcției
publice despre începerea şi durata unui concediu medical, în termen de 1 zi lucrătoare de la
începerea concediului medical.
(2) Fiecare salariat are obligaţia să depună şi să înregistreze certificatul de concediu medical
la instituţie până cel tarziu în data de 2 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul
medical.
Art.56. Personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara
beneficiază, pentru soluționarea unor probleme personale, de concedii fără plată, cu acordul
șefului ierarhic și cu aprobarea președintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, durata acestuia
stabilindu-se prin acordul părților.
Art.57. (1) Pentru munca prestată personalul din aparatul de specialitate al Consiliului
județean beneficiază de un salariu în lei conform legii.
(2) Salarizarea funcționarilor și a personalului contractual se realizează conform
reglementărilor în vigoare.
Art.58. Funcționarii publici și personalul contractual pot beneficia pe lângă salariul de
bază de sporuri, premii și alte drepturi, acordate în condițiile legii.
Art.59. Personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara i se
asigură stabilitate în muncă, raporturile de serviciu respectiv contractul individual de muncă nu
pot să înceteze sau să fie modificate, decât în cazurile prevăzute de lege.

Capitolul VII. ABATERILE DISCIPLINARE ȘI SANCȚIUNILE APLICABILE
Abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile pentru funcționarii publici
Art.60.(1) Încălcarea cu vinovăție de către funcționarii publici a îndatoririlor
corespunzătoare funcției publice pe care o dețin și a normelor de conduită profesională și civică
prevăzute de lege constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acestora.
(2) Constituie abatere disciplinară săvârșită de funcționarii publici:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor;
c) absențe nemotivate de la serviciu;
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d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru, în alte condiții decât cu acceptul
superiorului ierahic;
e) intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidențialități lucrărilor cu acest caracter;
g) manifestări care aduc atingere prestigiului instituției publice în care se desfășoară
activitatea;
h) desfășurarea în timpul programului de lucru a unor activități cu caracter politic;
i) refuzul de a îndeplini atribuțiile de serviciu;
j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interese
interdicții stabilite prin lege pentru funcționarii publici;
k) alte fapte prevăzute de lege ca abateri disciplinare la actele normative din domeniul
funcției publice și funcționarilor publici.
(3) Sancțiunile disciplinare aplicabile funcționarilor publici sunt:
a) mustrare scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de până la trei luni;
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de
promovare în funcția publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
d) retrogradarea în funcția publică pe o perioadă de până la un an;
e) destituirea din funcția publică.
Art.61. (1) La individualizarea sancțiunii disciplinare se va ține seama de cauzele și
gravitatea abaterii disciplinare, î mprejurările în care a fost săvârșită, gradul de vinovație și
consecințele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcționarului public sau a
salariatului dupa caz, precum și de existența în antecedentele acestora a altor sancțiuni
disciplinare.
(2) Legat de antecedentele disciplinare ale funcționarilor publici comisia de disciplină va
analiza și cazierul administrativ al acestora.
(3) Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi propunerea sancţiunii
disciplinare aplicabile funcţionarilor publici din autorităţile sau instituţiile publice se constituie comisii
de disciplină.
(4) 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.
(5) 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.
(6) Comisia de disciplină pentru înalţii funcţionari publici este compusă din 5 înalţi funcţionari
publici, numiţi prin decizia primului-ministru, la propunerea ministrului internelor şi reformei
administrative.
(7) Modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi
componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(8) 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.62. (1) Pentru evidențierea situației disciplinare a funcționarilor publici, Serviciul resurse
umane va solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici eliberarea unui cazier administrativ,
conform bazei de date pe care o administrează.
(2) Cazierul administrativ este un act care cuprinde sancțiunile disciplinare aplicate
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funcționarilor publici și care nu au fost radiate în condițiile legii.
(3) Radierea sancțiunilor se constată prin dispoziția președintelui Consiliului Județean
Hunedoara.
Abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile pentru personalul contractual
Art.63. (1) În cazul săvârșirii de către personalul contractual a unei abateri disciplinare
care constă intr-o faptă în legatură cu munca desfășurată printr-o acțiune sau inacțiune săvârșită
cu vinovăție, prin care acesta a încălcat normele legale, prevederile prezentului regulament,
contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele si dispozițiile
legale ale conducătorilor ierarhici, se dă curs procedurii legale, iar sancțiunile disciplinare le
aplică președintele consiliului județean în calitate de angajator.
(2) În cazul în care se reține în sarcina salariatului săvârșirea unei abateri disciplinare,
sancțiunile aplicabile sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a
dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază si/sau, dupa caz, și a indemnizației de conducere pe o
perioadă de 1-3 !uni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(3) Aceste sancțiuni pot fi completate cu un alt regim sancționator în măsura în care
legea prevede.
(4) 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.

Capitolul VIII. REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ
Procedura disciplinară pentru funcționarii publici
Art.58 (1) Î n cadrul Consiliului J udețean Hunedoara este constituită, în condițiile HG
nr.1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările și
completările ulterioare, prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Hunedoara comisia de
disciplină, care are competența de a analiza faptele funcționarilor publici sesizate ca abateri
disciplinare și de a propune modul de soluționare, prin individualizarea sancțunii disciplinare aplicabile
sau clasarea sesizării, după caz.
(2) Activitatea comisiei de disciplină are la bază urmatoarele principii:
a) prezumția de nevinovăție, conform căruia funcționarul public este considerat nevinovat
pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară comisiei de disciplină atât timp cât vinovăția sa nu a
fost dovedită;
b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia funcționarul public are dreptul de a fi audiat,
de a prezenta dovezi în apărarea sa și de a fi asistat sau reprezentat pe parcursul procedurii de
cercetare administrativă;
c) contradictorialitatea, conform căreia comisia de disciplină are obligația de a asigura
persoanelor aflate pe poziții divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt
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care are legatură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată comisia de disciplină;
d) proporț ionalitatea, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea
abaterii disciplinare, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea disciplinară propusă să fie
aplicată;
e) legalitatea sancțiunii, conform căruia comisia de disciplină nu poate propune decât
sancțiunile disciplinare prevăzute de Iege;
f) unicitatea sancțiunii, conform căruia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica
decât o singură sancțiune disciplinară;
g) celeritatea procedurii, conform căruia comisia de disciplină are obligația de a proceda
fără întârziere Ia soluționarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate și a
procedurilor prevăzute de Iege;
h) obligativitatea opiniei, conform căruia fiecare membru al comisiei de disciplină are
obligația de a se pronunța pentru fiecare sesizare aflată pe rolul comisiei de disciplină.
Art.59. (1) Atribuțiile comisiei de disciplină sunt:
a) administrative;
b) funcționale.
(2) Comisia de disciplină îndeplinește următoarele atribuții administrative:
a) alege președintele comisiei de disciplină;
b) primește sesizările și toate documentele care îi sunt adresate, după ce au fost
înregistrate de secretarul comisiei de disciplină;
c) întocmește procese-verbale;
d) întocmește rapoarte;
e) întocmește orice alte înscrisuri, în condițiile HG nr.1344/2007 privind normele de
organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările
ulterioare
(3) Comisia de disciplină îndeplinește următoarele atribuții funcționale:
a) efectuează procedura de cercetare administrativă a faptei sesizate ca abatere
disciplinară;
b) propune sancțiunea disciplinară aplicabilă sau, dupa caz, propune clasarea sesizării, cu
votul majorității membrilor comisiei;
c) propune menținerea sau anularea sancțiunii disciplinare mustrare scrisă, în cazul în
care aceasta a fost contestată Ia conducătorul autorității sau instituției publice.
Art.60. (1) Sancțiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea administrativă
care constă în:
a) audierea persoanei care a formulat sesizarea și a funcționarului public a cărui faptă a
fost sesizată ca abatere disciplinară, a altor persoane care pot oferi informații cu privire la
soluționarea cazului sau a persoanelor desemnate să efectueze cercetarea disciplinară;
b) administrarea probelor propuse de părți, precum și, dacă este cazul, a celor solicitate
de comisia de disciplină;
c) dezbaterea cazului.
(2) Comisia de disciplină poate să propună, în urma dezbaterii cazului:
a) aplicarea uneia dintre sancțiunile disciplinare prevazute Ia art.77 alin. (3) lit. a)-e) din
Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare în cazul în care s-a
dovedit săvârșirea unei abateri disciplinare;
b) clasarea sesizării, atunci când nu se confirmă săvârșirea unei abateri disciplinare.
(3) La individualizarea sancțiunii disciplinare aplicabile funcționarului public comisia de
disciplină ține seama de:
a) cauzele care au determinat săvârșirea abaterii disciplinare;
b) împrejurările în care aceasta a fost săvârșită;
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c) gradul de vinovăție;
d) gravitatea și consecințele abaterii disciplinare;
e) conduita funcționarului public;
f) existența unor antecedente disciplinare ale funcționarului public, care nu au fost
radiate în condițiile prevăzute de lege.
(4) în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării procedurii cercetării
administrative, comisia de disciplină întocmște un raport cu privire la sesizarea în cauză.
(5) Raportul comisiei de disciplină se aduce la cunoștința persoanei care are
competența legală de aplicare a sancțiunii disciplinare, persoanei care a formulat sesizarea și
funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată.
Art.61. (1) În termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului comisiei de
disciplină, președintele Consiliului Județean Hunedoara va emite dispoziția de sancționare.
(2) În cazul în care președintele Consiliului Județean Hunedoara aplică o altă sancțiune
decât cea propusă de comisia de disciplină, are obligația de a motiva această decizie.
(3) Dispoziția de sancționare se comunică în termen de maximum 5 zile
calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la alin.(1):
a) Biroului resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;
b) comisiei de disciplină care a elaborat și transmis raportul;
c) funcționarului public a cărui fapta a fost sesizată ca abatere disciplinară;
d) persoanei care a formulat sesizarea.
Art.62. Funcționarul public nemulțumit de sancțiunea disciplinară aplicată o poate
contesta, în condițiile legii, la instanța de contencios administrativ competentă.
Art.63. În cazul în care sunt indicii că fapta savârșită de funcționarul public poate
angaja răspunderea civilă, contravenționaliă sau penală, comisia de disciplină are obligația de a
lua măsurile legale ce se impun în vederea sesizării organelor abilitate.
Procedura disciplinară pentru personalul contractual
Art.64 (1) La individualizarea sancțiunii disciplinare se va ține seama de cauzele și
gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârșită, gradul de vinovăție și
consecințele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului, precum și existența în
antecedentele acestuia a altor sancțiuni disciplinare.
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia avertismentului scris nu
poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(3) Pentru efectuarea cercetării disciplinare, angajatorul va desemna o persoană sau va
stabili o comisie ori va apela la serviciile unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, pe
care o/îl va împuternici în acest sens.
(4) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris
de persoana desemnată, de către preşedintele comisiei sau de către consultantul extern,
împuterniciţi, în acest sens.
(5) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv dă dreptul
angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
(6) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină
toate apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei sau persoanei împuternicite să realizeze
cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat,
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la cererea sa, de către un consultant extern specializat în legislaţia muncii sau de către un
reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
Art.65 (1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în
formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea
abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, 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 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.
(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data
emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
(4) 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.
(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente
în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

Capitolul IX. MODALITATILE DE APLICARE A ALTOR DISPOZIȚII LEGALE SAU
CONTRACTUALE SPECIFICE
Funcționarii publici - norme specifice
Art.66 (1) Numirea funcționarilor publici debutanți admiși în Corpul funcționarilor publici
de carieră, se face în condițiile legii, prin dispoziție emisă de Președintele Consiliului Județean
Hunedoara.
(2) Funcționarii publici debutanți pot fi definitivați numai după parcurgerea unei perioade
de stagiu care este obligatorie și efectivă.
(3) Perioada de stagiu se desfășoară pe baza unui program aprobat de președintele
c onsiliului județean, la propunerea conducătorului compartimentului în care urmează să desfășoare
activitatea funcționarul public debutant și a Serviciului resurse umane, salarizare și gestiunea
funcției publice.
(4) Prin dispoziție a președintelui consiliului județean, la terminarea perioadei de stagiu,
pe baza rezultatului evaluării realizate, funcționarul public debutant va fi:
a) numit funcționar public de execuție definitiv, în clasa corespunzătoare studiilor
absolvite, în gradul profesional asistent.
b) eliberat din funcția publică, în cazul în care a obținut la evaluarea activității
calificativul ,,necorespunzător".
(5) în cazul prevăzut la alin.4 lit.b perioada de stagiu nu constituie vechime necesară
pentru ocuparea unei funcții publice.
Art.67 (1) Numirea în funcțiile publice pentru care se organizează concurs se face prin
dispoziția președintelui consiliului județean.
(2) Dispoziția de numire trebuie să în mod obligatoriu elementele prevăzute de Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare..
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(3) Fișa postului aferentă funcției publice se anexează la dispoziția de numire, iar o
copie a acesteia se înmânează funcționarului public.
Art.68 (1) La intrarea în corpul funcționarilor publici, funcționarul public depune
jurământul de credință în termen de trei zile de la emiterea dispoziției de numire în funcția
publică definitivă. Jurământul are urmatoarea formulă: ,,Jur să respect Constituția, drepturile și
libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fărăi părtinire legile țării, să
îndeplinesc conștiincios î ndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să
păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesionaliă și civică. Așa să
îmi ajute Dumnezeu". Formula religioasă de incheiere va respecta libertatea convingerilor
religioase.
(2) Refuzul depunerii juramantului prevăzut la alin. 1 se consemnează în scris și atrage
revocarea dispoziției de numire în funcția publică.
Art.69 (1) Serviciul resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice întocmește
dosarul profesional pentru fiecare funcționar public și răspunde de actualizarea acestuia, potrivit
prevederilor legale în vigoare.
(2) În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor de serviciu, Serviciul resurse
umane, salarizare și gestiunea funcției publice pastrează o copie a dosarului profesional și
înaintează originalul funcționarului public, pe bază de semnatură.
(3) Persoanele care au acces la datele cuprinse în evidența funcțiilor publice și a
funcționarilor, precum și la dosarul profesional al funcționarului public au obligația de a păstra
confidențialitatea datelor cu caracter personal, în condițiile legii.
Art.70 (1) Modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici are loc prin:
a) delegare;
b) detaşare;
c) transfer;
d) mutarea definitivă în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără
personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile prezentului cod;
e) mutarea temporară în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără
personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile prezentului cod;
f) exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere sau din categoria înalţilor
funcţionari publici;
g) promovare;
h) mobilitatea în cadrul categoriei înalţilor funcţionari publici.
(2) În cazul funcţionarilor publici numiţi pe durată determinată modificarea temporară a
raporturilor de serviciu se poate face pe o perioadă mai mică sau egală cu perioada pentru care au
fost numiţi.
(3) Funcţionarilor publici numiţi într-o funcţie publică de grad profesional debutant li se pot aplica
numai modalităţile de modificare temporară a raporturilor de serviciu prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi
e).
(4) Funcţionarii publici numiţi pe durată determinată, precum şi funcţionarii publici debutanţi pot fi
promovaţi în condiţiile legii.
(5) Funcţionarilor publici care exercită funcţia publică în temeiul unui raport de serviciu cu timp
parţial nu le sunt aplicabile modalităţile de modificare temporară a raporturilor de serviciu prevăzute la
alin. (1) lit. a), b), e) şi f).
(6) Modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici se dispune prin act administrativ
al persoanei care are competenţa de numire.
(7) Perioada în care funcţionarul public de execuţie a avut raporturile de serviciu modificate
temporar pe o funcţie publică de acelaşi nivel sau de nivel inferior, în condiţiile prezentului cod,
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constituie vechime în gradul profesional al funcţiei publice de execuţie pe care funcţionarul public o
deţine.
Personal contractual - norme specifice
Art.71 (1) Pentru posturile prevăzute a fi înfiinţate în vederea ocupării cu personal contractual
se menţionează în mod distinct în actul de înfiinţare:
a) denumirea completă a funcţiei;
b) caracterul determinat sau nedeterminat al perioadei pentru care a fost înfiinţat postul, precum
şi, dacă este cazul, data până la care acesta urmează a se regăsi în statul de funcţii;
c) posibilitatea ocupării postului inclusiv prin executarea unui contract individual de muncă cu
timp parţial, caz în care trebuie specificată fracţiunea de normă;
d) posibilitatea ocupării postului inclusiv prin executarea unui contract individual de muncă la
domiciliu.

Capitolul X. CRITERIILE ȘI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIAȚILOR
•

pentru funcționarii publici

Art.72 (1) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor
profesionale individuale. Perioada de evaluare este cuprinsă între 1-31 martie a fiecărui an; perioada
evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie – 31 decembrie a anului anterior celui în care se face
evaluarea. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se realizează
prin raportarea criteriilor de performanță la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevăzute
pentru perioada evaluată.
(2) În urma evaluării performanțelor profesionale individuale, funcționarului public i se
acordă unul dintre urmatoarele calificative: ,,foarte bine"/,,bine"/,,satisfăcător"/,,nesatisfăcător" .
(3) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarului public de
execuție se realizează de catre conducatorul compartimentului în care acesta își desfășoară
activitatea.
(4) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarului public de
conducere se realizează de către funcționarul public ierarhic superior sau după caz, de catre
președinte / vicepreședinte / administrator public, potrivit delegărilor încredințate.
Art.73. Procedura de evaluare se realizeaza în urmatoarele etape:
a) completarea raportului de evaluare de către evaluator;
b) interviul;
c) contrasemnarea raportului de evaluare;
d) Aprobarea raportului de evaluare.
Art.74 (1) Raportul de evaluare semnat de evaluator, se înaintează contrasemnatarului. Are
calitatea de contrasemnatar:
- funcţionarul public ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autorităţii
sau instituţiei publice, pentru funcţionarii publici de conducere aflaţi în subordine sau în coordonarea
directă şi pentru funcţionarii publici de execuţie pentru care calitatea de evaluator aparţine
funcţionarului public de conducere direct subordonat contrasemnatarului;
- persoana care ocupă funcţia de conducere imediat inferioară celei de conducător al autorităţii
sau instituţiei publice, pentru funcţionarii publici aflaţi în coordonarea sau în subordinea directă.
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(2) În situaţia în care, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, nu
există o persoană care să aibă calitatea de contrasemnatar potrivit alin. (1), raportul de evaluare nu
se contrasemnează.
(3) Raportul de evaluare semnat de contrasemnatar se aprobă astfel:
a) de către superiorul ierarhic al contrasemnatarului pentru funcţiile publice de execuţie;
b) de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarii publici de conducere
pentru care nu are calitatea de evaluator, respectiv pentru funcţionarii publici de execuţie, în situaţia
în care nu există un superior ierarhic în condiţiile lit. a).
(4) Calitatea de evaluator a performanțelor profesionale individuale a secretarului general al
județului este exercitată de către membrii comisiei constituite prin dispoziția presedintelui consiliului
județean, pe baza propunerii/nominalizării Consiliului Județean Hunedoara. Raportul de evaluare a
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului nu se contrasemnează.
Art.75 (1) Raportul de evaluare rezultat în urma interviului se înaintează contrasemnatarului,
care semnează raportul aşa cum a fost completat de evaluator sau, după caz, îl modifică, cu obligaţia
de motivare şi de înştiinţare a funcţionarului public evaluat. În acest caz, funcţionarul public evaluat
semnează raportul de evaluare modificat de contrasemnatar, cu posibilitatea consemnării observaţiilor
sale, dacă este cazul.
(2) Contrasemnatarul transmite raportul de evaluare, spre aprobare, persoanei desemnate în
acest sens.
(3) Persoana prevăzută la art. 74 alin. (3) din prezenta anexă aprobă raportul, după caz, îl
modifică, cu obligaţia de motivare şi de înştiinţare a funcţionarului public. În acest caz, funcţionarul
public semnează raportul de evaluare modificat, cu posibilitatea consemnării observaţiilor sale, dacă
este cazul.
(4) La finalizarea evaluării, o copie a raportului de evaluare se comunică funcţionarului public
evaluat.
Art.76 (1) Funcţionarii publici nemulţumiţi de evaluarea comunicată, o pot contesta, în cadrul
procedurii de evaluare, la președintele consiliului județean, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea
la cunoştinţă.
(2) Președintele consiliului județean soluţionează contestaţia pe baza raportului de evaluare şi a
referatelor întocmite de către funcţionarul public evaluat, de către evaluator şi de către
contrasemnatar, în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a
contestaţiei.
(3) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), președintele consiliului județean respinge
motivat contestaţia sau o admite, caz în care modifică raportul de evaluare în mod corespunzător.
Rezultatul contestaţiei se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile calendaristice de la
soluţionarea acesteia.
(4) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), în condiţiile în care funcţionarul public nu a
contestat rezultatul evaluării, respectiv la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), o copie a
raportului de evaluare, certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana cu atribuţii
privind evidenţa personalului din cadrul compartimentului de resurse umane, se comunică
funcţionarului public.
(5) Funcţionarul public nemulţumit de rezultatul evaluării performanţelor profesionale individuale
se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
•

pentru personalul contractual

Art.77 (1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale se bazează pe aprecierea în
mod sistematic și obiectiv a randamentului, a calității muncii, a comportamentului, a inițiativei, a
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eficienței și creativității, pentru fiecare salariat.
(2) Evaluarea performanțelor profesionale individuale trebuie făcută cu probitate, deontologie
profesională, realism și obiectivitate de către conducătorul ierarhic superior al persoanei evaluate.
Art.78 (1) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor
profesionale individuale, de către conducătorul instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic, prin
acordare de calificative: "foarte bine", "bine", "satisfăcător" sau "nesatisfăcător".
(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1-31 ianuarie a fiecărui an;
(3) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie – 31 decembrie a anului anterior celui în
care se face evaluarea.
(4) După aducerea la cunoștință persoanei evaluate a consemnarilor făcute de evaluator în
Fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual, aceasta se
semnează și se datează de către evaluator și persoană evaluată.
(5) În cazul in care intre persoana evaluata si evaluator exista diferente de opinie asupra
consemnarilor facute, comentariile persoanei evaluate se consemneaza in Fisa de evaluare a
performantelor profesionale individuale ale personalului contractual.
(6) Fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual se
inainteaza contrasemnatarului. In situatia in care calitatea de evaluator o are Preşedintele CJ
Hunedoara, Fişa de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual nu
se contrasemneaza. Calitatea de contrasemnatar o are superiorul ierarhic al evaluatorului.
(7) Fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual
poate fi modificata conform deciziei contrasemnatarului, in urmatoarele cazuri:
a) aprecierile consemnate nu corespund realitatii;
b) intre evaluator si persoana evaluata exista diferente de opinie care nu au putut fi solutionate de
comun acord;
(8) Fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual
modificata se aduce la cunostinta persoanei evaluate.
Angajatii nemultumiti de rezultatul evaluarii pot sa il conteste la Preşedintele CJ Hunedoara.
Acesta solutionează contestatia pe baza Fişei de evaluare a performantelor profesionale
individuale ale personalului contractual, a referatului intocmit de catre persoana evaluata si a celui
intocmit de evaluator si avizat de catre contrasemnatar.
Rezultatul contestatiei se comunica persoanei evaluate.
Angajatii nemultumiti de modul de solutionare a contestatiei formulate se pot adresa instantei
competente, in conditiile legii.
Angajatii evaluati direct de catre director-manager, care sunt nemultumiti de rezultatul
evaluarii, se pot adresa instantei competente, în conditiile legii.
Daca la evaluare angajatul primeste calificativul “nesatisfacator”, se considera ca acesta nu
corespunde cerintelor postului si se procedeaza in conformitate cu prevederile legislatiei muncii in
vigoare.

Capitolul XI. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Art.79 Consiliul Județean Hunedoara prelucrează datele cu caracter personal ale salariaților
în următoarele scopuri prevazute de dispoziții legale și/sau necesare pentru respectarea dispozițiilor
legale:
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- respectarea clauzelor contractului de muncă, inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite prin lege
sau prin acorduri colective;
- gestionarea, planificarea și organizarea muncii;
- asigurarea egalității și diversității la locul de muncă;
- asigurarea sanătății și securității la locul de muncă;
- evaluarea capacității de muncă a salariaților;
- valorificarea drepturilor de asistență socială;
- exercitarea drepturilor legate de ocuparea unui loc de muncă;
- organizarea încetării raporturilor de muncă.
Art.80 Regulile privind protecția datelor cu caracter personal furnizate în alte scopuri decât
cele menționate, inclusiv în scop de marketing, sunt cele menționate în documentele și operațiunile
care conservă dovada consimțământului salariaților pentru prelucrare.
Art.81 Salariații care solicită acordarea facilităților care decurg din calitatea de salariat al
instituției își exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale în scopul acordării
facilităților respective în condițiile prevăzute în acordul de acordare a facilităților.
Art.82 Toți salariații au obligația de a se adresa superiorului ierarhic sau responsabilului cu
protecția datelor cu caracter personal pentru a obține informații și clarificări în legatură cu protecția
datelor cu caracter personal.
Art.83 Toți salariații au obligația de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic
sau responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în legatura cu orice nelămurire, suspiciune
sau observație cu privire la protecția datelor cu caracter personal, în legatură cu orice divulgare a
datelor cu caracter personal și în legatură cu orice incident de natură să ducă la divulgarea datelor cu
caracter personal de care iau cunostință, în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare,
prin orice mijloace.
Art.84 Dacă pericolul cu privire la datele cu caracter personal este iminent, informarea se va
face telefonic și în scris. Având în vedere importanța specială pe care societatea o acordă protecției
datelor cu caracter personal, încălcarea acestei obligații de informare constituie o abatere disciplinară
gravă, care poate atrage cea mai aspră sancțiune disciplinară încă de la prima abatere de acest fel.
Art.85 Salariații care prelucrează date cu caracter personal au obligația să nu întreprindă
nimic de natură să aducă atingere protecției necesare a datelor cu caracter personal. Prelucrarea
datelor cu caracter personal de care iau cunostința cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu în afara
regulilor interne cu privire la utilizarea acestor date este interzisă.
Art.86 Utilizarea datelor cu caracter personal se referă, dar nu exclusiv, la orice operațiune
sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu
caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea,
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau
combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Art.87 Avand în vedere importanța specială pe care societatea o acorda protecției datelor cu
caracter personal, încălcarea obligației de respectare a regulilor privind protecția datelor constituie o
abatere disciplinară gravă, care poate atrage cea mai aspră sancțiune disciplinară încă de la prima
abatere de acest fel.
32

Capitolul XII. DISPOZITII FINALE
Art.88. (1) Prezentul Regulament intern are la bază prevederile legislației în vigoare.
(2) Dispozițiile prezentului regulament se completează cu dispozițiile cuprinse în Legea
nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile
OUG nr.57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii
nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice,
a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și
completările ulterioare, precum și cu alte prevederi legale în vigoare cuprinse în actele normative
care reglementează activitatea funcționarilor publici și a personalului contractual din sectorul
bugetar.
Art.89. Cunoașterea și respectarea Regulamentului intern este obligatorie pentru toate
categoriile de personal din cadrul Consiliului Județean Hunedoara. Nerespectarea dispozițiilor
Regulamentului intern atrage după sine răspunderea administrativă, contravențională și/sau civilă.
Art.90.(1) Prezentul regulament intern se afișează la avizierul Consiliului Județean
Hunedoara și se aduce la cunoştinţa fiecărui salariat, sub semnătură, prin grija directorilor executivi,
arhitectului șef și a șefilor de serviciu / birou / compartiment independent. Regulamentul intern va fi
însușit de către fiecare salariat, sub semnatură și îşi va produce efectele faţă de salariaţi din
momentul încunoştinţării acestora.
(2) Tabelele nominale întocmite ca urmare a aducerii la cunoștință a prevederilor
Regulamentului intern se vor preda, în cel mai scurt timp, Serviciului resurse umane, salarizare și
gestiunea funcției publice.
Art. 91. (1) Regulamentul intern va putea fi modificat atunci când apar acte normative noi
privitoare la organizarea și disciplina muncii, precum și ori de cate ori interesele Consiliului Județean
Hunedoara o impun.
(2) Propunerile de modificare și completare vor fi prezentate reprezentanților funcționarilor
publici și reprezentanților personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean
Hunedoara.
(3) Dacă modificările sunt substanțiale, Regulamentul intern va fi revizuit, dându-se textelor o
nouă numerotare.
PREŞEDINTE,
NISTOR LAURENȚIU

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
DAN DANIEL

Serviciul resurse umane, salarizare
şi gestiunea funcţiei publice
șef serviciu Dănilă Simona
întocmit, consilier Hărăguș Diana

33

