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CAPITOLUL I 
DISPOZITII GENERALE 

Art.I. - Regulamentul de Ordine Interioară, stabileşte dispoziţii referitoare la organizarea si disciplina 

muncii în cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector I, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 

- Codul Muncii, cu modificările şi completarile ulterioare şi cele ale legislaţiei în domeniu. 

Art.2. - Salariaţii Administraţiei Domeniului Public Sector 1 au obligaţia să respecte regulile generale 

privind organizarea muncii, disciplina si toate celelalte dispoziţii ale prezentului regulament. 

Art.3. - (1) Regulamentul se aplică tuturor salariaţilor angajaţi cu contract de muncă, precum s1 

persoanelor detaşate sau care efectuează stagii de practică în cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 

1. 

(2) Regulile de disciplină, protecţia muncii stabilite prin prezentul R.O.1 se aplică deasemenea şi 

persoanelor care prestează muncă în folosul comunităţii precum şi persoanelor condamnate care au obligaţia 

de a presta o activitate neremunerată în cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector I. 

Art.4. - Prezentul Regulament cuprinde cel puţin norme referitoare la: 

1. Organizarea muncii, drepturile si obligaţiile personalului; 

2. Norme de protecţie, igienă si de securitate a muncii; 

3. Disciplina muncii si răspunderea disciplinară; 

4. Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicate; 

5. Reguli privitoare la utilizarea sistemului informatic; 

6. Norme privind respectarea principiului nediscriminării şi al inlăturării oricăror forme de încălcare 

a demnităţii; 

7. Procedura de soluţionare a cererilor şi reclamaţiilor individuale ale salariaţilor; 

8. Modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; 

9. Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor; 

1 O. Protectia datelor cu caracter personal. 

Art.5. - Dispoziţiile prezentului Regulament pot fi completate prin decizii privitoare la organizarea si 

disciplina muncii, emise de Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector l . 
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CAPITOLUL II 
DREPTURI SI OBLIGATU ALE PĂRTILOR 

11.1. ORGANIZAREA MUNCII 

Art.6. - Durata timpului de lucru este de 8 ore efectiv pe zi si 40 ore pe săptămână. 

Art.7. (1) Programul zilnic de lucru începe la ora 8°0 si se termină la ora I 6°0, in zilele de luni-vineri 

pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la sediul Administraţiei Domeniului Public Sector 1. 

(2) Programul zilnic de lucru începe la ora 7°0 şi se termină la ora 15°0
, în zilele de luni-vineri pentru 

personalul care îşi desfăşoară activitatea la punctele teritoriale de lucru ale Administraţiei Domeniului Public 

Sector 1. 

(3) Conducerea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 are dreptul, respectând legislaţia în 

vigoare, să modifice programul de lucru în funcţie de necesităţile instituţiei. 

Art.8. - Orele suplimentare pot fi efectuate de personalul instituţiei, în cazurile şi condiţiile prevăzute de 

legislaţia în vigoare. 

Art.8 1 
- Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 90 zile calendaristice 

dupa efectuarea acesteia ( O.U.G. nr. 117/2021) 

Art.9. ( 1) Accesul salariaţilor în sediul ADPS I se face prin locuri special amenajate pe baza cardurilor 

de acces înrolate în sistemul de gestionare acces. Angajaţii ADPS I au obligaţia validării cardului de acces la 

cititoarele de proximitate instalate la intrările şi ieşirile din perimetrele monitorizate, la începerea şi la 

terminarea programului de lucru, prin apropierea cardurilor de acces de cititoarele de proximitate instalate. 

Sistemul de control acces permite controlul intrărilor şi ieşirilor şi monitorizarea activităţilor 

desfăşurate într-un perimetru de către personal. Întocmirea evidenţei lunare centralizatoare a orelor de muncă 
prestate zilnic de angajaţi se va efectua pe baza datelor colectate de sistemul de acces. 

Art.9 1
• - (2) Salariaţii au obligaţia să semneze condica de prezenţă, din cadrul fiecarui serviciu, la 

începutul şi terminarea programului de lucru, cu evidentierea orelor de începere si de sfarsit a programului de 

lucru. Condica de prezenţă se depune după completarea integrală la Biroul Resurse Umane-Secretariat care 

are atribuţiile verificarii prezenţei salariaţilor la locul de muncă. 

(3) De corectitudinea datelor înscrise în condica de prezenţa şi de transmiterea corecta a prezentei către 

compartimentul resurse umane se fac responsabili cei care coordonează activitatea serviciului, biroului, 

compartimentului. 

( 4) În condica de prezenţă se vor nota, de către şefii de serviciu, birou, compartimente, întârzierile şi 
lipsurile de la program, cu specificarea dacă acestea sunt sau nu motivate. 

(5) În cazul în care întârzierea sau absenţa s-a datorat unei situaţii neprevăzute sau a unor motive 

independente de voinţa angajatului (boală, accident, etc.) salariatul are obligaţia de a informa, în următoarele 

24 de ore lucrătoare, pe superiorul ierarhic. 

Art.10. ( l) Situaţia prezentei la serviciu se întocmeşte pe fise colective de pontaj, pe baza condicii de 

prezentă şi a datelor colectate de sistemul de control acces, de către şefii de servicii, se avizează de directorul 
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care coordonează serviciul respectiv, se aprobă de catre Directorul General si se depune până la data de O 1 a 

fiecarei luni calendaristice pentru luna anterioară, la Biroul Resurse Umane-Secretariat. 

(2) După depunerea la Biroul Resurse Umane-Secretariat, situaţia prezentei poate fi modificată numai 

cu aprobarea directorului general la propunerea motivată a persoanei care a întocmit-o. 

(3) Înscrierile de date false în condica de prezentă, sau în foile colective de prezentă constituie o 

abatere disciplinară şi va fi sancţionată conform prevederilor prezentului regulament. 

Art.11. - Personalului Administraţiei Domeniului Public Sector 1 i se pot acorda ore de invoire, în 

interes personal, în urmatoarele situaţii: 

( l) efectuarea unor analize medicale; 

(2) citaţii în faţa organelor de cercetare penală sau judecătoreşti 

(3) alte situaţii când salariatul solicită şi activitatea instituţiei permite. 

Art.11 1 
- Timpul de învoire se consideră ca fiind timp liber plătit în compensarea orelor suplimentare 

efectuate de salariat sau ca timp fără plata drepturilor salariale, după caz. 

Art.12. - Salariaţii instituţiei beneficiază, potrivit legii, de concedii pentru studii şi fără plată la cererea 

celor interesaţi. 

Art.12 1
• - Salariaţii instituţiei beneficiază, la cerere, de câte o zi liberă plătită, care nu se include in 

durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin COVID-19 efectuata (art. 21 alin 1 din Legea 

221 /2021 ). Totodata, beneficiaza de o zi libera si unul dintre parinti sau reprezentantul legal al copilului cu 

varsta de pana la 18 ani, precum si al persoanei cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 ani, in ziua vaccinarii 

copilului, respectiv a persoanei cu dizabilitati. 

Art.13.- (I) Programarea concediilor de odihnă se face la sfârşitul fiecărui an pentru anul viitor pe baza 

propunerilor primite de la compartimente, birouri, servicii si directii astfel incat sa se asigure bunul mers al 

activitatii, cat si satisfacerea intereselor salariatilor. 

(2) Dreptul la concediul anual plătit este garantat salariaţilor, acesta nu poate forma obiectul vreunei 

cesiuni, renunţări sau limitări. 

(3) Durata concediului de odihnă este de 21-25 zile lucrătoare, în funcţie de vechimea în muncă a 

salariatului. Salariaţii care lucrează în condiţii vatămătoare de muncă vor beneficia de 5 zile suplimentare de 

concediu de odihnă anual. 

( 4) Concediul de odihnă se efectuează integral în cursul anului calendaristic. In cazul imposibităţii 

efectuării integrale a concediului de odihnă în cursul anului pentru care este acordat, acesta se poate efectua şi 

în cursul anului urmator, în condiţiile legii. 

(5) Concediul de odihnă poate fi efectuat fracţionat la solicitarea salariatului şi când interesele serviciului 

o permit, cu condiţia ca una din fracţiuni să fie de cel puţin I O zile lucratoare de concediu neîntrerupt. 

(6) Directorul general al instituţiei poate rechema salariaţii din concediu, ori de cate ori necesităţile 

serviciului o impun. 

(7) Concediul de odihnă cuvenit salariaţilor detaşaţi se acordă de unităţile la care au fost detaşaţi. 

(8) În cazul unor evenimente familiale deosebite conducerea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 

acordă concedii plătite, la cererea salariatului, în condiţiile legii. 

(9) Pe durata concediilor de odihnă, de evenimente deosebite, fără plată, nu pot fi încadrate alte persoane. 
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( 1 O) Salariaţii au dreptul la concedii fără plată a caror durată nu pot depăşi 60 zile lucrătoare anual, 

pentru rezolvarea unor situaţii personale. 

( 11) In cazul concediilor medicale plata indemnizaţiei pe perioada în care salariatul se află în incapacitate 

temporară de muncă se face pe baza certificatului medical eliberat de unitatea sanitară, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare. 

( 12) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv 

de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual . 

( 13) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi 

cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului 
bolnav se consideră perioade de activitate prestată. 

(14) În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc 

maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă 

anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situaţia 
de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc. 

Art.14. - Biroul Resurse Umane-Secretariat ţine evidenţa învoirilor, a concediilor de boală, de studii şi 

fără plată şi separat, a concediilor de odihnă. 

Art.15. - Accesul în sediul Administraţiei Domeniului Public Sector 1, precum şi la punctele de lucru ale 

instituţiei, este permis: 

a) în orele de program: 

- salariaţilor instituţiei; 

- persoanelor din afara instituţiei în timpul programului cu publicul; 

Salariaţii Administraţiei Domeniului Public Sector 1 au obligaţia de a îndruma persoanele din afara 

instituţiei către serviciul competent să le soluţioneze problemele. 

b) în afara orelor de program: 

- salariaţilor instituţiei cu acordul conducerii Administraţiei Domeniului Public Sector 1; 

Art.16. -( 1) Activitatea de teren va fi evidenţiată într-un Registru Unic şi va cuprinde numele 

angajatului, locul deplasării ( instituţia/serviciu), ora plecării şi ora sosirii. 

(2) Pentru activitatea de teren salariaţii vor întocmi un raport care va cuprinde data şi locul deplasării 

(instituţia/serviciu), motivul deplasării, durata deplasării, constatări/observaţii. 

(3) Raportul va fi adus la cunostinta conducatorului compartimentului la prima oră în ziua următoare celei 

în care a avut loc deplasarea, va fi îndosariat şi ţinut la dispoziţia conducerii. 

Art.17.-(l)Programul de lucru cu publicul al conducerii Administraţiei Domeniului Public Sector 1 

este organizat în audienţe. 

(2) Înscrierile în audienţă se fac pe site-ul institutiei. 

Art.18. - Conducerea fiecărui compartiment va organiza controlul zilnic, la sfârşitul programului, a 

modului în care personalul respectă obligaţiile pe care le au în ceea ce priveşte închiderea ferestrelor, 

aparatelor de climatizare şi a calculatoarelor, încuierea birourilor, dulapurilor şi fişetelor, precum şi stingerea 
luminilor, etc. 
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11.2. MASURI DE PROTECTIE SOCIALA 

Art. 181 
- Salariatii institutiei beneficiaza de ajutoare in functie de urmatoarele evenimente: 

a) in cazul decesului salariatului, sotului/sotiei salariatului sau a unei rude de gradul I al acestuia, se 

acorda un ajutor egal cu un salariu de baza, avut in luna anterioara decesului, dovada facandu-se 

cu certificatul de deces. 

b) in cazul nasterii/adoptiei se acorda un ajutor egal cu un salariu de baza, avut in luna anterioara 

nasterii/adoptiei, dovada facandu-se cu certificatul de nastere/adoptie 

c) în cazul achizitionarii de dispozitive medicale se acorda un ajutor egal cu un salariu de baza. 

d) in cazul unor boli grave sau incurabile ale salariatului, sotului/sotiei/copilului salariatului se 

acorda un ajutor egal cu un salariu de baza. 

e) in cazul unor pierderi de produse in gospodarii le proprii ca urmare a unor calamitati naturale, se 

acorda un ajutor egal cu un salariu de baza. 

11.3. NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR DIN 
CADRUL ADMINISTRAŢIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1, BUCUREŞTI. 

Art. 19-( I) Personalul din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 are obligaţia de a asigura 

un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la 

transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa 

postului. 

(2) În exercitarea funcţiei personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament 

profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a 

menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea Administraţiei Domeniului Public 

Sector 1. 

Art. 20 Personalul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 are obligaţia ca, prin actele şi faptele 

lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în 

conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale. 

Art. 21 - (1) Personalul din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 are obligaţia de a apăra 

în mod loial prestigiul instituţiei, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii 

imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 

(2) Personalului contractual îi este interzis: 

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

cadrul institutiei, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau 

individual; 

b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare ş1 în care 

Administraţia Domeniului Public Sector 1 are calitatea de parte; 

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

nu sunt abilitaţi în acest sens; 
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d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei dacă această dezvăluire este de 

natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile Administraţiei Domeniului 

Public Sector 1 ori ale unor angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice; 

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

juridice ori de altă natură împotriva statului sau Administraţiei Domeniului Public Sector 1. 

t) să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor, precum şi să intervină pentru 

soluţionarea acestor cereri. 

(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 

2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 

( 4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin 

asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai 

cu acordul conducerii institutiei. 

(5) Prevederile prezentului subcapitol al Regulamentului de Ordine Interioara nu pot fi interpretate ca 

o derogare de la obligaţia legală a personalului contractual de a fumiza informaţii de interes public celor 

interesaţi, în condiţiile legii. 

Art.22 - ( 1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul din cadrul Administraţiei Domeniului 

Public Sector 1 are obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei, corelând libertatea dialogului cu promovarea 

intereselor instituţiei. 

(2) În activitatea sa, personalul din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 are obligaţia de a 

respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţat de considerente personale sau de popularitate. În 

exprimarea opiniilor anagajaţii contractuali trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea 

conflictelor datorate schimbului de păreri. 

Art. 23 - ( 1) Relaţia ADPS 1 cu mass-media se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de 

către Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, în condiţiile legii. 

(2) Personalul din cadrul instituţiei desemnat să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate 

oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de către Directorul General al 

Administraţiei Domeniului Public Sector 1. 

Art. 24. În exercitarea funcţiei personalului contractual îi este interzis: 

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

b) să fumizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică; 

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

sponsorizări partidelor politice; 

d) să afişeze, în cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1, însemne ori obiecte inscripţionate cu 

sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora. 

Art. 25 - În exercitarea funcţiei angajaţilor contractuali le este interzis să permită utilizarea numelui 

sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri 

electorale. 
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Art. 26 - (1) Personalul contractual care reprezintă instituţia în cadrul unor organizaţii internaţionale, 

instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să 

promoveze o imagine favorabilă ţării şi Administraţiei Domeniului Public Sector I Bucureşti. 

(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, acestora le este interzis să exprime opinii personale privind 

aspecte naţionale sau dispute internaţionale. 

(3) În deplasările externe, aceştia sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de 

protocol si le este interzisă încălcarea legilor si obiceiurilor tării gazdă. 

Art. 27 - Personalul Administraţiei Domeniului Public Sector I nu trebuie să solicite ori să accepte 

cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, 

prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa 

imparţialitatea în exercitarea funcţiilor deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu acestea. 

Art. 28- ( I )În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii Administraţiei 
Domeniului Public Sector 1 au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea 

carierei pentru personalul contractual din subordine . 

(2) Personalul de conducere al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 are obligaţia să examineze 

şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, 

atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de 

stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare. 

(3) Se interzice personalului contractual de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori 

promovarea în funcţie pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu 

următoarele principii: 

a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de 

a respecta Constituţia şi legile ţării; 

b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a 

considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei ; 

c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu 

conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau 
similare; 

d) profesionalismul, prmc1pm conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini 

atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; 

e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia personalul contractual este obligat să aibă 

o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea 

atribuţiilor funcţiei; 

f) integritatea morală, principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau 

să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe 

care o deţine, sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie; 

g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi 

exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri; 
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h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu personalul 

contractual trebuie să fie de bună-credinţă; 

i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de personalul 

contractual în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor. 

Art. 29 - ( 1) Personalul Administraţiei Domeniului Public Sector I este obligat să asigure ocrotirea 

proprietăţii publice şi private a statului şi a Sectorului I al Municipiului Bucureşti, să evite producerea oricărui 

prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar. 

(2) Personalul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 are obligaţia să folosească timpul de lucru, 

precum şi bunurile aparţinând instituţiei numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute. 

(3) Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea 

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

( 4) Personalul contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi 

didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica Administraţiei Domeniului Public Sector 1 
pentru realizarea acestora. 

CAPITOLUL III 

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL 
ÎNLĂTURĂRII ORICĂROR FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII. 

Art. 30. - ( 1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă 
de toţi salariaţii. 

(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare 
sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune 
politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate 
sindicală, este interzisă. 

(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, 
întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect 
neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute 
în legislaţia muncii. 

( 4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât 
cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe. 

Art. 31. - (1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate 
activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de 
respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare. 

(2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru 
muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum 
şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale. 

Art. 32 - (1) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care 
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dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la: 

a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea 
posturilor vacante; 

b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; 

c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; 

d) stabilirea remuneraţiei; 

e) beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale; 

f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi 
recalificare profesională; 

g) evaluarea performanţelor profesionale individuale; 

h) promovarea profesională; 

i) aplicarea măsurilor disciplinare; 

j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; 

k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de muncă în care, datorită 
naturii sau condiţiilor particulare de prestare a muncii, prevăzute de lege, particularităţile de sex sunt 
determinante. 

Art. 33. - ( 1) Hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă 
este considerată discriminare după criteriul de sex şi este interzisă. 

(2) Hărţuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în contact fizic, 
cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitaţii compromiţătoare, 
cereri de favoruri sexuale sau orice altă conduită cu conotaţii sexuale, care afectează demnitatea, 
integritatea fizică şi psihică a persoanelor la locul de muncă. 

(3) Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărţuire sexuală, 
având ca scop: 

a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru 
persoana afectată; 

b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, 
remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în 
cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală. 

( 4) Toţi salariaţii trebuie să respecte regulile de conduită şi răspund în condiţiile legii pentru 
încălcarea acestora. 

(5) Angajatorul nu permite şi nu va tolera hărţuirea sexuală la locul de muncă şi face public faptul că 
încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărţuire sexuală, indiferent cine este ofensatorul, că 

angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi, prin orice manifestare confirmată de 
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hărţuire sexuală la locul de muncă, vor fi sancţionaţi disciplinar. 

(6) Hărţuirea sexuală constituie şi infracţiune. 

(7) Potrivit dispoziţiilor art. 223 alin. ( 1) din Codul penal, pretinderea în mod repetat de favoruri de 
natură sexuală în cadrul unei relaţii de muncă sau al unei relaţii similare, dacă prin aceasta victima a 
fost intimidată sau pusă într-o situaţie umilitoare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau 
cu amendă. 

Art. 34. - (1) Angajaţii au obligaţia să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal 
de muncă în unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de muncă, a 
regulamentului intern, precum şi a drepturilor şi intereselor tuturor salariaţilor. 

Art.35.( 4) Nu sunt considerate discriminări: 

a) măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia matemitătii, naşterii şi alăptării; 

b) acţiunile pozitive pentru protecţia anumitor categorii de femei sau bărbaţi; 

c) o diferenţă de tratament bazată pe o caracteristică de sex când, datorită naturii activităţilor 

profesionale specifice avute în vedere sau a cadrului în care acestea se desfăşoară, constituie o cerinţă 

profesională autentică şi determinantă atât timp cât obiectivul e legitim şi cerinta proporţională. 

111.1. MĂSURI DE PROTECŢIE SOCIALĂ REGLEMENTATE DE O.U.G Nr. 96/2003 

Art. 36. - (1) Salariatele gravide, lăuze sau care alăptează au obligaţia de a se prezenta la 
medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea. 

(2) În cazul în care salariatele nu se prezintă la medicul de familie ş1 nu informează în sens 
angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligaţiile sale. 

Art. 37. - Pentru toate activităţile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la 
agenţi, procedee şi condiţii de muncă, angajatorul este obligat să evalueze anual, precum şi la orice 
modificare a condiţiilor de muncă natura, gradul şi durata expunerii salariatelor în scopul 
determinării oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea lor şi oricărei repercusiuni asupra sarcinii 
ori alăptării. 

Art. 38. - Evaluările se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a medicului 
de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise. 

Art. 39. - (1) Angajatorii sunt obligaţi ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii 
raportului, să înmâneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor. 

(2) Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care 
pot fi supuse la locurile lor de muncă. 

(3) În cazul în care o salariată contestă o decizie a angajatorului, sarcina probei revine acestuia, el 
fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare. 

( 4) Inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea angajatorul în termen de 
7 zile de la data primirii deciziei, are obligaţia să emită aviz consultativ corespunzător situaţiei 
constatate. 
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( 5) Inspectoratul teritorial de muncă va transmite avizul angajatorului, angajatei, precum ş1 

sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor din unitate. 

Art. 40. - În termen de 1 O zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunţat în scris 
de către o salariată că se află în una dintre următoarele situaţii: gravidă, lăuză sau alăptează, acesta 
are obligaţia să înştiinţeze medicul de medicina muncii, precum şi inspectoratul teritorial de muncă 
pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea. 

Art. 41. - Angajatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a 
salariatei şi nu va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei 
desfăşurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă. 

Art. 42. - În cazul în care o salariată desfăşoară la locul de muncă o activitate care prezintă 
riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării, angajatorul 
este obligat să îi modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă ori, dacă nu este 
posibil, să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, conform 
recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor 
salariale. 

Art. 43. - În cazul în care angajatorul, din motive justificate nu le poate modifica locul de 
muncă salariatele au dreptul la concediu de risc maternal. 

Art. 44. - ( 1) Pentru protecţia sănătăţii lor şi a copil ului lor, după naştere, salariatele au 
obligaţia de a efectua minimum 42 de zile de concediu postnatal. 

(2) Angajatorii sunt obligaţi să acorde salariatelor care alăptează, în cursul programului de lucru, 
două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare, până la împlinirea vârstei de un an a copilului. În 
aceste pauze se include şi timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găseşte copilul. 

(3) La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului 
său de muncă cu două ore zilnic. 

( 4) Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare, se includ în 
timpul de muncă şi nu diminuează veniturile salariale şi sunt suportate integral din fondul de salarii al 
angajatorului. 

(5) În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unităţii încăperi speciale pentru alăptat, acestea vor 
îndeplini condiţiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare în vigoare. 

Art. 45. - ( 1) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de 
serviciu în cazul: 

- salariatei gravide, lăuze sau care alăptează din motive care au legătură directă cu starea sa; 

- salariatei care se află în concediu de risc maternal; 

- salariatei/salariatului care se află în concediu de maternal/paternal; 

- salariaţilor care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, în cazul 
copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani; 

- salariaţilor care se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, în 
cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani. 
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(2) Interdicţia concedierii salariatei care se află în concediu de risc maternal se extinde, o singură 
dată, cu până la 6 luni după revenirea salariatei în unitate. 

(3) Dispoziţiile de concediere menţionate nu se plică în cazul concedierii pentru motive economice ce 
intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului. 

( 4) Salariaţilor ale căror raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au încetat din motive pe care le 
consideră ca fiind legate de starea lor, au dreptul să conteste decizia angajatorului la instanţa 

judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, conform legii. 

111.2 OBLIGAŢIILE CONDUCERII ADMINISTRAŢIEI DOMENIULUI PUBLIC 
SECTOR 1 

Art.46. - Conducerea Administraţiei Domeniului Public Sector 1, are datoria să ia toate măsurile 

pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării activităţii instituţiei. 

Art.47. - (l) Conducerea instituţiei asigură buna organizare a întregii activităţi, în vederea realizării 

obiectivelor şi atribuţiilor stabilite conform actelor normative, având dreptul să stabilească normele de 

disciplina muncii, obligaţiile personalului precum şi răspunderea acestuia pentru încălcarea atribuţiilor de 

serviciu. 

(2) Conducerea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 are următoarele obligaţii: 

a) asigurarea desfăşurării activităţii în cadrul institutiei în condiţii de securitate, sănătate si igienă, 

astfel încât să ocrotească sănătatea si integritatea fizică şi psihică a personalului; 

b) asigurarea spaţiului, dotărilor şi mijloacelor necesare desfăşurării activităţii pentru fiecare persoană 

în parte; 

c) asigurarea stabilităţii în muncă a personalului institutiei, raportul de muncă, neputând să înceteze 

decât în cazurile prevăzute de lege si respectând întocmai procedurile legale. 

d) să nu permită orice discriminare între personalul institutiei, pe criterii politice, sindicale, religioase, 

etnice, de sex, stare materială, origine socială sau orice altă natură; 

e) să organizeze timpul de muncă în raport de specific, de necesităţi, de asigurarea funcţionalităţii 

instituţiei si de respectarea duratei normale a timpului de lucru si de odihnă; 

f) să asigure respectarea reglementărilor legale cu privire la timpul de lucru si de odihnă precum si la 

orice alte drepturi legale cuvenite personalului; 

g) să asigure, cu prioritate, plata lunară a drepturilor băneşti cuvenite personalului, în cuantumurile, la 

termenele si în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; 

h) să asigure protecţia personalului împotriva ameninţărilor, violentelor, faptelor de ultraj, cărora le-ar 

putea fi victimă acesta în exercitarea atribuţiilor; 

i) să asigure condiţiile necesare perfecţionării pregătirii profesionale ale salariaţilor, promovarea lor în 

raport cu pregătirea si rezultatele obţinute; 

j) să elibereze la solicitarea salariatului un document care să ateste activitatea desfăşurată, vechimea în 

muncă etc; 
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k) să asigure supravegherea medicală a personalului conform prevederilor legislaţiei în vigoare; 

I) să asigure drepturile referitoare la protecţia maternităţii la locul de muncă în conformitate cu 

legislaţia specială; 

111.3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR 

Art. 48. - Personalul din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 are următoarele drepturi: 

a) să i se asigure stabilitate în muncă, raportul de serviciu sau de muncă, neputând să înceteze sau să 

fie modificat decât în cazurile prevăzute de lege; 

b) să beneficieze de condiţii corespunzătoare de muncă, de protecţia muncii, de indemnizaţie de 

asigurări sociale în cazul pierderii temporare a capacităţii de muncă, de pensie şi de alte drepturi de asigurări 

sociale prevăzute de lege; 

c) să primească pentru activitatea depusă drepturile salariale stabilite potrivit legii, în raport cu 

pregătirea profesională, activitatea depusă şi importanta acesteia; 

d) să-şi exercite în condiţiile legii, dreptul la grevă; 

e) să li se asigure repaus săptămânal şi concediu de odihnă anual plătit, în condiţiile legii; 

t) să beneficieze de concediu de studii sau fără plată, în condiţiile legii; 

g) să primească sprijin şi înlesniri pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale; 

h) să beneficieze de egalitate de şanse şi tratament conform legii; 

i) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. 

Art. 49. - (1) Personalul din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 are obligaţia de a 

respecta ordinea şi disciplina la locul de muncă, de a îndeplini toate sarcinile de serviciu ce îi revin potrivit 

fisei postului, contractului individual de muncă şi dispoziţiilor date de şefii ierarhici superiori; 

(2) Principalele obligaţii ale salariaţilor din cadrul institutiei sunt urmatoarele: 

a. să-şi îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de 

serviciu; 

b. să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii activităţii institutiei; 

c. să respecte normele de conduită profesională, etică şi civică prevăzute de lege şi de Codul de etică de 

la nivelul ADPS 1. 

d. să respecte programul de lucru stabilit şi să folosească cu eficienţă timpul de muncă. 

e. să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, să manifeste colegialitate şi tolerantă în relaţii cu 

colegii de serviciu; 

f. să execute întocmai şi la timp obligaţiile de serviciu ce le revin şi să cunoască bine lucrările ce le au de 

executat; 

g. să păstreze secretul de serviciu în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau 

cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

h. să se prezinte la serviciu în stare corespunzătoare îndeplinirii în bune condiţii a sarcinilor ce le revin; 
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să-şi perfecţioneze pregătirea profesională, să participe nemijlocit la şedinţele profesionale sau 

1. cursurile organizate de instituţie în acest scop; 

J. să respecte normele de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor sau a oricăror altor situaţii care 

ar putea pune în primejdie clădirile, viaţa şi integritatea corporală a sa sau a altor persoane; 

k. să furnizeze publicului, în cadrul serviciului informaţiile cerute şi îndrumările necesare rezolvării 

solicitărilor, să nu primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor, să nu intervină 

pentru rezolvarea acestor cereri ori să nu fie mandatarii unor persoane în ce priveşte efectuarea unor 

acte în legătură cu atribuţiile lor de serviciu; 

I. să respecte regulile de acces în instituţie, să ia măsuri de îndepărtare a oricăror persoane, dacă prezenta 

acestora ar putea provoca pericol pentru siguranţa sau funcţionarea normală a instituţiei; 

m. să înştiinţeze seful ierarhic superior de îndată ce au luat cunoştinţă de existenta unor probleme care pot 

pereclita desfăşurarea în condiţii optime a activităţii şi cu respectarea cadrului legal. 

n. să cunoască conţinutul actelor normative, regulamentelor si al oricăror altor dispoziţii cu caracter 

normativ în legătură cu atribuţiile si sarcinile de serviciu precum si a dispoziţiilor conducerii 

institutiei, referitoare la activitatea desfăşurată, conformându-se acestora întocmai; 

o. să se abţină în exercitarea atribuţiilor ce îi revin de la exprimarea sau manifestarea publică a 

convingerilor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic si să nu participe la activităţi politice în 

timpul programului de lucru; 

p. să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor stabilite de 

lege; 

q. să prezinte şi să îşi actualizeze declaraţia de avere potrivit legii; 

r. să rezolve în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate; 

s. să nu aibă interes material sau de orice altă natură cu angajatorii în exercitarea atribuţiilor; 

t. să nu introducă, distribuie şi să nu consume băuturi alcoolice sau substanţe halucinogene în institutie; 

u. să nu efectueze acte de comerţ în incinta institutiei; 

v. să respecte întocmai prevederile legale privind circuitul documentelor în instituţie 
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CAPITOLUL IV 
NORME DE IGIENĂ ŞI DE SECURITATEA MUNCII 

Art. 50. - (I) Fiecare salariat are obligaţia să asigure aplicarea măsurilor referitoare la securitatea 

si sănătatea sa în munca, precum si a celorlalţi salariaţi. 

(2) Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate si sănătate, personalul are următoarele 

obligaţii: 

a) să îşi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţia muncii şi măsurile de 

aplicare a acestora; 

b) să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 

profesională, atât persoana proprie cât şi a colegilor; 
c) să aducă la cunoştinţă conducătorilor orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un 

pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională; 

d) să utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea instituţiei; 

e) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate 

a echipamentelor tehnice; 
(3) Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate şi sănătate, conducerea are următoarele 

obligaţii: 

a) să asigure şi să controleze cunoaşterea si aplicarea de către toţi angajaţii a prevederilor legale în 

domeniul protecţiei muncii; 

b) să asigure cercetarea şi evidenta accidentelor de muncă si a accidentelor uşoare suferite de 

personalul inspectoratului; 

c) să asigure materialele igienico-sanitare specifice activităţii desfăşurate; 

Art. 51. - (I) În caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de muncă, fiecare salariat va 

informa de urgentă conducătorul compartimentului din care acesta face parte. 

(2) Toate accidentele survenite în timpul serviciului mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi 

imediat aduse la cunoştinţa conducerii. 

(3) Aceleaşi reguli vor fi respectate si în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc de 

muncă si invers. 

Art. 52. - (1) Pentru a asigura securitatea la locul de muncă, salariaţii din cadrul Administratiei 

Domeniului Public Sector I au următoarele obligaţii: 

a) salariaţii răspund pentru respectarea normelor de igienă şi de tehnica securităţii muncii; 

b) fumatul este permis numai în locurile special stabilite şi semnalizate corespunzător, de către 

serviciul administrativ, fără a fi afectată buna desfăşurare a activităţii institutiei; 

c) se interzice în incinta instituţiei păstrarea, distribuirea sau vânzarea de substanţe sau 

medicamente al căror efect pot produce dereglări comportamentale; 
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d) se interzice introducerea, distribuirea sau înlesnirea introducerii băuturilor alcoolice în 

instituţie; 

CAPITOLUL V 

DISCIPLINA MUNCII ŞI RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ (SANCŢIUNI) 

V.1. ABATERI DISCIPLINARE, SANCŢIUNI 

Art.53 - ( 1) Orice acţiune sau inacţiune, săvârşită cu vinovăţie de către personalul instituţiei, prin 

care au fost încălcate îndatoririle de serviciu, normele de conduită profesională si civică prevăzute de 

lege, regulamentul de ordine interioară, contractul individual de muncă sau dispoziţiile legale ale 

conducătorilor ierarhici, constituie abatere disciplinară si se sancţionează conform prevederilor 

prezentului regulament. 

(2) Constituie abatere disciplinară următoarele fapte: 

- întârzierea în efectuarea lucrărilor; 

- neglijenţă în rezolvarea lucrărilor; 

- desfăşurarea altor activităţi decât cele stabilite prin fisa postului în timpul orelor de program sau 

efectuarea de intervenţii pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal sau care nu intră în 

competenţa de soluţionare; 

- refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu; 

- solicitarea sau primirea de cadouri în scopul îndeplinirii sau neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu, al 

furnizării unor informaţii sau facilitării unor servicii care să dăuneze activităţii instituţiei; 

- lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu; 

- părăsirea instituţiei în timpul orelor de program fără aprobarea şefilor ierarhici şi fără validarea cardului 

de acces la ieşirea din instituţie; 

- manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice din care face parte; 

- exprimarea sau desfăşurarea, în calitate de salariat, în timpul programului de lucru, a unor opinii sau 

activităţi publice cu caracter politic; 

- încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese ş1 

interdicţii stabilite prin lege; 

- introducerea şi/sau consumul de bauturi alcoolice în timpul programului de lucru, precum şi prezentarea 

la serviciu sub influenţa bauturilor alcoolice şi/sau a altor substante interzise de lege; 
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- comportamentul necorespunzător, agresarea verbală sau fizică a colegilor de serviciu, a şefilor ierarhici 

superiori sau a cetăţenilor din instituţie; 

- prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau oboseală înaintată, introducerea sau consumul de băuturi 

alcoolice, practicarea de activităţi care contravin atribuţiilor de serviciu sau care perturbă activitatea altor 

salariaţi; 

- nerespectarea programului de lucru, întârzierea sau absentarea nemotivată; 

- părăsirea locului de muncă în timpul programului de lucru fără aprobare sau pentru alte interese decât 
cele ale Angajatorului; 

- executarea în timpul programului a unor lucrări personale ori străine interesului Angajatorului; 

- scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricăror bunuri şi documente aparţinând acesteia, fără 

acordul scris al conducerii Angajatorului; 

- înstrăinarea oricăror bunuri date în folosinţă, păstrare sau de uz comun, precum şi deteriorarea 
funcţională şi calitativă sau descompletarea acestora, ca rezultat al unor utilizări ori manevrări 

necorespunzătoare; 

- folosirea în scopuri personale, aducerea la cunoştinţă pe orice cale sau copierea pentru alţii, fără 

aprobarea scrisă a conducerii, a unor documente sau informaţii privind activitatea Angajatorului sau a 
datelor specificate în fişele sau dosarele personale ale angajaţilor; 

- prestarea oricărei activităţi remunerate sau neremunerate, în timpul orelor de program sau în timpul liber 
- în beneficiul unui concurent direct sau indirect al Angajatorului; 

- efectuarea de menţiuni, ştersături, rectificări sau semnarea pentru alt salariat în condica de prezenţă; 

- atitudinea necorespunzătoare faţă de ceilalţi angajaţi, faţă de managementul unităţii sau faţă de clienţi 
( conduita necivilizată, insulta, calomnia, purtarea abuzivă, lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a 
sănătăţii); 

- comiterea de fapte care ar putea pune în pericol siguranţa Angajatorului, a propriei persoane sau a 
colegilor; 

- manifestări de natură a aduce atingere imaginii Angajatorului; 

- folosirea în scopuri personale a autovehiculelor Angajatorului, a oricăror materiale, mijloace fixe sau 
materii prime ale acestuia; 

- fumatul în spaţiile publice închise, conform Legii nr. 349/2002 modificată prin Legea nr. 15/2016. 
Fumatul este permis în spaţii special amenajate pentru fumat, cu respectarea următoarelor condiţii 
obligatorii: 

- să fie construite astfel încât să deservească doar fumatul şi să nu permită pătrunderea aerului 
viciat în spaţiile publice închise; 

- să fie ventilate corespunzător, astfel încât nivelul noxelor să fie sub nivelurile maxime admise. 

- organizarea de întruniri în perimetrul unităţii fără aprobarea prealabilă a conducerii; 

- introducerea, răspândirea sau afişarea în interiorul instituţiei a unor anunţuri, afişe, documente etc. fără 
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aprobarea conducerii Angajatorului; 

- propaganda partizană unui curent sau partid politic. 

- orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament sau lege specială. 

Art. 54. - În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sancţiunile disciplinare ce se aplică: 

(1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte 
o abatere disciplinară sunt: 

a) avertismentul scris - sancţiune pentru care nu este necesară cercetarea disciplinară prealabilă 
aşa cum prevede Legea 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare; 

b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

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

d) reducerea salariului de bază şi/sau , după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 
1 - 3 I uni cu 5 - 10%; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

(2) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

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

Art.55 Încălcarea interdicţiei de a fuma la locul de muncă consitutie abatere disciplinară gravă şi 
va fi sancţionată astfel: 

a)cu reducerea salariului de bază pe o durată de 3 luni cu 10% la prima abatere precum şi plata 
unor despăgubiri care să acopere prejudiciul cauzat prin încălcarea regulilor privind fumatul ; 

b )cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă la a doua abatere precum şi 

plata unor despăgubiri care să acopere prejudiciul cauzat prin încălcarea regulilor privind fumatul. 

În cadrul instituţiei noastre fumatul este permis numai în locurile special amenajate. 

V.2. REGULI PRIVITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

Art. 56 - Procedura se aplică în cazul săvârşirii unei abateri disciplinare de către salariat, iar în 

raport cu gravitatea abaterii disciplinare, angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară ce urmează a fi 

aplicată. 

Pentru aplicare unei sancţiuni disciplinare, cercetarea disciplinară prealabilă este obligatorie cu 

excepţia avertismentului scris. 

Art. 57. - Etapele procedurii disciplinare sunt urmatoarele: 

(1) -săvârsirea abaterii disciplinare. 
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Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune 

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

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

ale conducătorilor ierarhici. 

(2) -luarea la cunoştin/ă a angajatorului despre săvârşirea abaterii disciplinare. 

Angajatorul ia cunoştinţă de săvârşirea abaterii disciplinare prin referatul înaintat conducerii de 

către orice persoană care a constatat abaterea disciplinară. 

(3) -efectuarea cercetarii disciplinare prealabile. 

a) Pentru aplicarea unei sancţiuni disciplinare, cercetarea disciplinară prealabilă este obligatore. 

b) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de 

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

întrevederii. 

c) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la lit.b) fără un motiv 
obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 

d) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate 
apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi 

motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un 
reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 

e) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii 

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

- împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 

- gradul de vinovăţie a salariatului; 

- consecinţele abaterii disciplinare; 

- comportarea generală în serviciu a salariatului; 

- eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

(4) - emiterea deciziei de sancţionare 

a) 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. 

b) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: 

- descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

- precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă 

sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat; 
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- motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare 
prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea; 

- temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 

- termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 

- instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

(5) - comunicarea şi contestarea deciziei de sanctionare 

a) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data 
emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 

b) 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. 

c) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în 
termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicării 

Art.58. - Răspunderea materială, contravenţională si penală a personalului din cadrul 
Administraţiei Domeniului Public Sector 1, survine conform legislaţiei în vigoare. 

V.3. REGULI PRIVITOARE LA UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC 

Art. 59. - (I) Accesul la INTERNET se face numai în interes de serviciu, fiind interzise activităţi 

de comerţ electronic în interes privat, vizitarea site-urilor cu caracter obscen sau de propagandă, 

instigatoare la violenţă sau acte de terorism, de muzică, filme, jocuri, chat-ul etc.; 

(2) Se permit download-uri ( descărcari de pe Internet) exclusiv în cazul în care fişierele 

descărcate sunt necesare activităţii din cadrul institutiei; 

(3) Se interzice abonarea (subscrierea) utilizatorilor la diverse site-uri de pe Internet, abonare ce 
implică primirea permanentă a unui volum mare de scrisori prin poşta electronica; 

( 4) Răspunderea pentru aceasta revine utilizatorului, istoricul paginilor vizitate, timpul de acces, 

informaţia descărcată şi adresa de IP fiind monitorizate; 

Art.6 O. - Publicarea pe INTERNET a datelor, imaginilor şi informaţiilor referitoare la activitatea 
A.D.P. Sector 1 se va face numai cu aprobarea scrisă a conducerii . 

Art. 61. Este interzis accesul neautorizat în spaţiile digitale, altele decât cele locale sau cele 

publice din reţea, folosirea altor conturi decât cele care au fost stabilite, furtul sau folosirea neautorizată a 

fişierelor din reţea. 

Art. 62. - (I) Este obligatorie respectarea măsurilor de securitate privitoare la contul de acces, 
parolă, drepturi partajate în sistem de acces la resurse şi la INTERNET. 

(2) Modificarea acestora se face cu aprobarea Directorului General. 

Art. 63. - Este interzisă difuzarea, divulgarea sau transmiterea parolelor de acces, precum şi a 

altor date cu caracter intern, privind organizarea, accesul si protocoalele de funcţionare a reţelei de 

calculatoare sau a poştei electronice. 

Art. 64.- Comunicarea prin adresa electronică, oficial, tip notă internă, se face cu acordul scris al 
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persoanelor cu funcţii de conducere, ca şi în cazul suportului de hârtie, urma păstrându-se la emitent. 

Art. 65. - ( 1) Este interzisă intervenţia utilizatorului asupra tehnicii de calcul, prin demontarea 

acesteia, asupra fisierelor sistem sau asupra modulelor din aplicaţiile informatice, fiind interzisă 

modificarea fişierelor sursă, ştergerea lor, intervenţia asupra bazelor de date, altfel decât prin programele 

implementate. 

(2) Pentru orice incident informatic se solicită intervenţia persoanelor abilitate de catre conducere 

în acest sens, care analizează şi adoptă măsuri de remediere. 

Art. 66. - (1) Este interzisă instalarea şi utilizarea oricăror programe (aici fiind incluse şi jocurile) 

pentru care nu există achizitionate licenţe. 

(2) Fiecare utilizator va semna un inventar al soft-urilor instalate pe calculatorul său şi va 

raspunde personal, din punct de vedere juridic, pentru orice modificare apărută ulterior pe calculator. 

(3) Utilizarea softurilor fără licenţe se află sub incidenta Legii nr. 8/1996, cu modificările şi 

completarile ulterioare, privind drepturile de autor. 

Art. 67. - Fiecare utilizator din instituţie răspunde pentru modul în care îşi foloseşte calculatorul 

din dotare, pentru modul în care foloseşte reţeaua internă a institutiei precum şi Internetul şi poşta 

electronică (unde este cazul). 

Art. 68. - (1) Sistemele de calcul se vor folosi numai pentru şi în interesul serviciului, atât în 

timpul orelor de program cât şi în afara acestuia. 

(2) Este cu desăvârşire interzisă instalarea sau copierea, de catre utilizator, a altor programe decât 

cele care au fost instalate iniţial pe sistemele de calcul din patrimoniul A.D.P. Sector 1. 

(3) Orice instalare sau copiere de programe se va face de catre persoanele abilitate, de catre 

conducerea institutiei, în acest sens. 

Art.69. - Este obligatorie respectarea normelor de protecţia muncii la folosirea tehnicii sub 

tensiune, folosirea cablurilor izolate, a mufelor originale, fără improvizaţii. 

CAPITOLUL VI 
PROTECŢIA PERSONALULUI DIN CADRUL ADMINISTRATIEI DOMENIULUI 

PUBLIC SECTOR 1- REFERITOARE LA ÎNCĂLCAREA UNOR LEGI 

Art. 70. - Personalul din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 poate avertiza în 
interes public printr-o sesizare făcută cu bună credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare 
a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, 

economicităţii şi transparenţei. 

Art. 71. - Avertizarea în interes public priveşte: 

a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătura 
directa cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătura cu 
serviciul; 

b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene; 
c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor din cadrul 

A.D.P. Sector 1. 
d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese; 
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e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; 
f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese sau 

numite politic; 
g) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale; 
h) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile; 
i) incompetenta sau neglijenţa în serviciu; 
j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, 

retrogradare şi eliberare din funcţie; 
k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea 

legii; 
1) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau 

clientelare; 
m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al autorităţilor 

publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi prevăzute la lit.c; 
n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel 

al ocrotirii interesului public. 
Art. 72. - Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt următoarele: 

a) principiul legalităţii, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi celelalte 
unităţi prevăzute mai sus au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele 
procedurale, libera concurenta şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii; 

b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, în înţelesul prezentei legi, ordinea 
de drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienta autorităţilor publice şi instituţiilor publice, precum şi a 
celorlalte unităţi mai sus enumerate sunt ocrotite şi promovate de lege; 

c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoana care semnalează încălcări ale legii 
este datoare sa susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită; 

d) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care 
reclama ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile şi 
mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele 
deontologice sau profesionale de natura sa împiedice avertizarea în interes public; 

e) principiul bunei administrări, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi 

celelalte unităţi prevăzute mai sus sunt datoare sa îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului 
general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienta, eficacitate şi economicitate a 
folosirii resurselor; 

f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în 
interes public cu privire la aspectele de integritate publica şi buna administrare, cu scopul de a spori 
capacitatea administrativă şi prestigiul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi 
prevăzute mai sus; 

g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile 
prezentei legi pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o fapta a sa mai grava; 

h) principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrata într-o autoritate 
publica, instituţie publica sau în alta unitate bugetară dintre cele prevăzute, care a făcut o sesizare, 
convinsa fiind de realitatea stării de fapt sau ca fapta constituie o încălcare a legii. 
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Art. 73. - Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale, poate fi 
făcuta, alternativ sau cumulative de către: 

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

b) Directorului General al ADPS 1 conducătorului instituţiei publice sau al compartimentului 
din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale, sau în care se semnalează practica ilegala, 
chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul; 

c) comisiilor de disciplina sau altor organisme similare din cadrul ADPS 1, compartimentul din 
care face parte persoana care a încălcat legea; 

d) organelor judiciare; 

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

f) coordonatorului programului de implementarea a Strategiei Naţionale Anticorupţir 

consilierului de integritate. 

g) mass-media; 

h) organizaţiilor profesionale, sindicale; 

i) organizaţiilor neguvernamentale. 

Art. 74. - În fata comisiei de disciplina sau a altor organe similare, ce1 care formulează o 
avertizare în interes public beneficiază de protecţie după cum urmează: 

a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de buna-credinţa, până la proba 
contrară; 

b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de 
disciplina sau alte organisme similare din cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau al altor 
unităţi au obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale. 
Anunţul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autorităţii publice, instituţiei publice sau a unităţii 
bugetare, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii 
disciplinare aplicate. 

Art. 75. - În situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct 
sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplina sau alt 
organism similar va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea. 

Art. 76. - În cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art. 52 lit. a) şi b ), se vor aplica din 
oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, cu 
modificarile şi completările ulterioare. 
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CAPITOLUL VII 
PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR 

SAU A RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIATILOR 

Art. 77. - Salariaţii Administraţiei Domeniului Public Sector 1 pot adresa conducerii instituţiei 
cereri sau reclamaţii individuale privind încălcarea drepturilor lor prevăzute de către legislaţia aflată în 
vigoare. 

Art. 78. - Inregistrarea şi soluţionarea cererii sau a reclamaţiei salariatului se va desfăşura după 
urmatoarele etape: 

a) salariatul va depune cererea sau reclamaţia la registratura instituţiei , aceasta fiind înregistrată în 
Registrul general de intrări- ieşiri. 

b) directorul general al Administratiei Domeniului Public Sector 1 va repartiza cererea respectivă 
spre soluţionare, ori persoanei care are competenţa necesară, ori dacă complexitatea aspectelor sesizate o 
necesită angajatorul va numi o comisie pentru soluţionare temeinică şi legală. 

c) în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii sau reclamaţiei , răspunsul va fi comunicat 
salariatului ce a formulat sesizarea în urmatoarele modalităţi: 

- personal, sub semnatură de primire, cu specificarea datei primirii . 

- prin postă, în situaţia când salariatului nu i s-a putut înmâna personal răspunsul , sub regim de 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 

Art.79. - Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale salariatului , 
necesare în vederea comunicării răspunsului , nu se iau în considerare. 

CAPITOLUL VIII 
CRITERIILE SI PROCEDURILE DE 

EVALUARE PROFESIONALA A SALARA TIILOR 

Art. 80. - Activitatea profesională a personalului contractual din cadrul Administraţiei 

Domeniului Public Sector 1, se apreciază anual conform legislaţiei în vigoare. 

Art.81. - ( 1) Prezentele criterii de evaluare stabilesc cadrul general pentru asigurarea 
concordanţei dintre cerinţele postului , calităţile angajatului si rezultatele muncii acestuia la un moment 
dat. 

(2) Pentru atingerea obiectivului mentionat la alineatul (1 ), prezentele criterii de evaluare privind 
evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor în raport cu cerinţele posturilor. 

Art. 82. - (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă 
a activităţii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de evaluare 
stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv. 

(2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează pentru: 
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a) exprimarea şi dimensionarea corectă a obiectivelor 

b) determinarea direcţiilor şi modalităţilor de perfecţionare profesională a salariţilorşi de creştere 
a performanţelor lor. 

c) stabilirea abaterilor faţă de obiectivele adoptate şi efectuarea corectiilor. 

d) micşorarea riscurilor provocate de promovarea unor persoane incompetente. 

Art.83. - ( 1) Evaluatorul este persoana din cadrul institutiei, cu atribuţii de conducere a 
compartimentului, biroului, serviciului în cadrul căruia îşi desfasoară activitatea angajatul evaluat, care 
coordonează activitatea respectivului angajat. 

(2) In sensul prezentelor criterii de evaluare, are calitate de evaluator: 

a) persoana aflată în funcţia de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi 
desfaşoară activitatea salariatul aflat într-o funcţie de execuţie. 

b) persoana aflată în funcţia de conducere ierarhic superioară, potrivit structurii organizatorice a 
instituţiei, pentru salariatul aflat într-o funcţie de conducere. 

Art. 84. - Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale va avea ca elemente de 
referinţă: 

fisa postului; 
fişa de evaluare a performanţelor profesionale; 
criteriile de evaluare a performanţei profesionale individuale care au urmatoarele ponderi în 

stabilirea calificativului final: 

a) rezultatele obţinute= 55%; 
b) asumarea responsabilitatii = 20%; 
c) adaptarea la complexitatea muncii , initiativă şi creativitate= 15%; 
d) capacitatea relatională şi disciplina muncii = 10%. 
Art.85. - Procedura de evaluare se realizează în 3 etape, dupa cum urmează: 

a) completarea raportului de evaluare de către evaluator; 
b) interviul; 
c) contrasemnarea raportului de evaluare. 
Art.86.- Completarea raportului de evaluare se realizează prin: 

- acordarea notelor de la 1 la 5 pentru fiecare din componentele criteriului de evaluare, unde nota 
1- reprezinta nivel minim, iar nota 5- reprezintă nivel maxim; 

- calcularea punctajului pentru fiecare criteriu de evaluare, ca medie aritmetică a punctajelor 
acordate pentru fiecare dintre componente; 

- calcularea valorii ponderate a criteriului de evaluare prin înmultirea punctajului acordat 
criteriului cu ponderea stabilită pentru fiecare criteriu de evaluare; 

- stabilirea notei finale prin însumarea valorilor ponderate ale celor 4 criterii de evaluare. 

Art.87. Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează: 

a) între 1.00- 2.00 - nesatisfacător; 
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b) între 2.01- 3 .50 - satisfacător; 

c) între 3.51- 4.50- bun; 
d) între 4.51- 5.00 - foarte bun. 
Art.88. - (1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care 

are loc între evaluator şi salariat. 

(2) În această etapă se aduce la cunoştinţa salariatului evaluat notările evaluatorului, se semnează 
şi se datează raportul de evaluare, se încearcă ajungerea la un punct de vedere comun între evaluator şi 
salariatul evaluat. 

Art.89. - ( 1) Contrasemnarea raportului de evaluare se face de către superiorul ierarhic 
evaluatorului. 

(2) Raportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului dacă: 

a) aprecierile consemnate nu corespund realităţii; 

b) între evaluator şi salariatul evaluat există diferenţe de opinie care nu au putu fi soluţionate de 
comun acord. 

Art.90. - Salariaţii nemulţumiti de rezultatul evaluării pot să-l conteste la conducătorul instituţiei, 
care soluţionează contestaţia pe baza referatelor întocmite de evaluator, salariatul evaluat, contrasemnatar. 

Art.91. - Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la data luării la 
cunoştinţă de către salariatul evaluat a calificativului acordat şi se solutionează în termen de 1 O zile 
calendaristice de la data depunerii contestaţiei. 

Art.92. - (1) Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa 
instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. 

(2) Salariaţii evaluaţi direct de catre conducătorul instituţiei publice, se pot adresa direct instanţei 
de contencios administrativ, în condiţiile legii. 

CAPITOLUL IX 
MODALITATI DE APLICARE A ALTOR 

DISPOZITII LEGALE SAU CONTRACTUALE SPECIFICE 

Art. 93. - Conducerea instituţiei şi şefii de servicii şi birouri, compartimente, răspund pentru 
gospodărirea eficientă a bunurilor, asigurarea îndeplinirii sarcinilor stabilite, introducerea progresului 
tehnic şi ridicarea calităţii prestaţiilor, reducerea consumurilor de materii prime şi materiale, combustibili 
şi energie, sporirea gradului de utilizare a materialelor refolosibile, asigurarea aprovizionării şi a 
rentabilităţii. 

În acest scop se vor asigura următoarele : 

a) luarea tuturor măsurilor pentru buna desfăşurare a proceselor de lucru în condiţii de disciplină 
şi siguranţă, respectarea tehnologiilor şi a tuturor normelor de exploatare, întreţinere, reparaţii, 

organizarea controlului sistematic al îndeplinirii îndatoririlor de către fiecare salariat, tragerea la 
răspundere a celor care încalcă obligaţiile de serviciu ce le revin; 
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b) punerea la dispoziţia salariaţilor, potnv1t specificului muncii lor, a dotărilor tehnice 
corespunzătoare, a materialelor, documentelor şi echipamentului de protecţie şi de lucru, precum şi 

adoptarea măsurilor pentru asigurarea stării lor corespunzătoare, în vederea utilizării depline a 
capacităţilor de producţie şi a folosirii complete şi eficiente a timpului de lucru. 

c) stabilirea instrucţiunilor pentru folosirea şi exploatarea instalaţiilor tehnice de lucru, a normelor 
de manipulare şi folosire a materiilor prime şi a materialelor, stabilirea instrucţiunilor proprii de protecţie 
a muncii şi a celorlalte norme specifice activităţii instituţiei; 

d) luarea tuturor măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, pentru asigurarea 
condiţiilor de protecţie a muncii şi de respectare a normelor tehnico-sanitare şi pentru asigurarea instruirii 
salariaţilor în acest domeniu; 

e) aprovizionarea la timp şi în bune condiţii a tuturor serviciilor/birourilor şi compartimentelor de 
lucru , cu resursele necesare pentru buna desfăşurare a activităţii, cu respectarea consumurilor normate; 

t) repartizarea şi utilizarea eficientă a mijloacelor de transport, a utilajelor şi a forţei de muncă, 
dimensionarea, conform normativelor, a personalului, organizarea orientării profesionale, încadrarea în 
muncă şi promovarea personalului, potrivit cerinţelor pentru fiecare loc de muncă; 

g) analizarea tuturor sesizărilor, sugestiilor şi propunerilor făcute de salariaţi, în vederea 
îmbunătăţirii activităţii în toate compartimentele, precum şi aplicarea soluţiilor viabile şi rentabile din 
punct de vedere economic; 

h) eliberarea de legitimaţii tuturor salariaţilor, cu indicarea locului de muncă al fiecăruia; 
i) întocmirea aprecierilor privind activitatea profesională a salariaţilor şi aducerea lor la 

cunoştinţa celor în cauză. 

Art. 94. - Salariaţii instituţiei care conduc sectoare de producţie, servicii, birouri, echipe, procese 
tehnologice, etc., vor întocmi, ori de câte ori este cazul, sau vor reactualiza fişa postului, astfel încât 
aceasta să oglindească cât mai fidel atribuţiunile, sarcinile, responsabilităţile şi limitele de competenţă 
pentru fiecare salariat al A.D.P. Sector I. 

Art. 95. - Salariaţii A.D.P. Sector 1 care sunt numiţi să cerceteze, să rezolve şi să răspundă la 
cereri, reclamaţii şi sesizări, au obligaţia să îndeplinească aceasta în termenul prevăzut de dispoziţiile 
legale aflate în vigoare. 

Art.96. - În cazul în care instituţia va fi obligată să plătească daune datorate nerezolvării unor 
reclamaţii/cereri/ sesizări, acele daune vor fi suportate de salariaţii care se fac vinovaţi de nerezolvarea în 
termen a lucrărilor respective, de emiterea unor acte administrative care au lezat pe beneficiari în 
drepturile lor sau care au dat dovadă de neglijenţă în serviciu. 

Art.97. - ( 1) Salariaţii A.D.P. Sector I, care prin natura muncii lor vin în contact direct cu 
publicul, trebuie să aibă o comportare demnă, serioasă, atentă şi politicoasă, să dovedească solicitudine şi 
promtitudine în rezolvarea problemelor pentru care au fost contactaţi. 

(2) Nerespectarea prevederilor alineatului precedent atrage răspunderea disciplinară a salariatului, 
în cazuri grave, sancţiunea mergând până la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

29 



CAPITOLUL X 
PROTECTIA DA TELOR CU CARACTER PERSONAL 

Art.98. - Instituţia prelucrează datele cu caracter personal ale salariatilor în urmatoarele scopuri 
prevazute de dispozitii legale şi/sau necesare pentru respectarea dispozitiilor legale: 

-respectarea clauzelor contractului de munca, inclusiv descarcarea de obligaţiile stabilite prin lege 
sau prin acorduri colective; 

-gestionarea, planificarea şi organizarea muncii; 

-asigurarea egalităţii şi diversitătii la locul de muncă; 

-asigurarea sanătăţii şi securitatii la locul de muncă; 

-evaluarea capacitătii de munca a salariaţilor; 

-valorificarea drepturilor de asistentă socială; 

-exercitarea drepturilor legale de ocuparea unui loc de muncă; 

-organizarea încetarii raporturilor de muncă. 

Art.99. - Instituţia prelucrează datele cu caracter personal ale candidaţilor înscrişi pentru 
concursurile organizate în vederea ocupării posturilor vacante. 

Candidaţii înscrişi la oncursurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante îşi vor 
da consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul organizării şi 

desfăşurări concursului şi pentru arhivare, cu respectarea tuturor prevederilor legale. 
"Prelucrare" în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice 

în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date, înseamnă „orice operaţiune sau set de operaţiuni 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 dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau 
distrugerea." 

Art.100. - Regulile privind protectia datelor cu caracter personal fumizate în alte scopuri decât 
cele menţionate, inclusiv în scop de marketing, sunt cele mentionate în documentele şi operaţiunile care 
conservă dovada consimţămantului salariaţilor pentru prelucrare. 

Art. 101- (1) În vederea asigurării securităţii prelucrării datelor cu caracter personal şi a 
prevenirii prelucrărilor care încalcă prevederile legale, salariaţii au următoarele obligaţii: 

a) De a cunoaşte legislaţia şi a prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu 
Regulamentul nr. 679/2016 şi legislatia în vigoare şi în limitele de autorizare stabilite în 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi procedurile interne; 

b) De a prelucra datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplini re a atribuţiilor 
de serviciu prevăzute în fişa postului. De a cunoaste activităţile din fişa sa de post ce presupun 
prelucrări de date cu caracter personal; 
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c) De a cunoaşte şi respecta temei ul legal al prelucrarilor de date cu caracter personal , 
respectiv: 
- temeiul legislativ; 

- prelucrare cu consimţământul persoanei vizate; 

- prelucrare necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau face 
demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; 

- prelucrare necesara îndeplinirii unei obligaţii legale ce îi revine operatorului; 

- prelucrare necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei 
persoane fizice; 

- prelucrare necesară pentru îndeplinirea unei sarcini ce serveşte unui interes public sau care 
rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este investit operatorul ; 

d) De a cunoaşte şi respecta drepturile persoanelor vizate în privinţa prelucrării datelor cu 
caracter personal; 

e) De a cunoaşte destinatarii legali ai datelor cu caracter personal şi de a asigura 

transmiterea lor (a datelor cu caracter personal) într-un mod securizat (conform procedurilor şi 

măsurilor organizatorice şi tehnice aprobate); 

f) Să îşi însuşească şi să respecte toate măsurile tehnice ş1 organizatorice procedurate 

pentru securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal (implementate de instituţie), 

respectiv:- de a executa prelucrări de date cu caracter personal într-un mod care asigură 

securitatea adecvată a datelor cu caracter personal , inclusiv protecţia împotriva prelucrării 

neautorizate sau ilegale şi împotriva modificării , pierderii , distrugerii sau deteriorării 

accidentale, a dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă 

comportă transmisii de date în cadrul unor reţele , precum şi împotriva oricărei forme de 

prelucrare ilegală prin respectarea măsurilor tehnice sau organizatorice corespunzătoare 

activităţii ("integritate şi confidenţialitate"). 

g) Se interzice prelucrarea de date cu caracter personal care dezvăluie originea rasiala sau 

etnică, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenţa la 

sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei 

persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viaţa sexuala sau orientarea 

sexuala ale unei persoane fizice, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege; 

h) De a respecta principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal: prelucrări legale, 

echitabile, transparente faţă de persoana vizată, în scopuri determinate, explicite şi legitime, 

adecvate, relevante şi limitate la necesar, exacte şi actualizate, integre şi disponibile (păstrate 

într-o formă ce permite identificarea persoanelor vizate). 
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i) De a informa în cel mai scurt timp posibil (timp real) angajatorul (operatorul) şi responsabilul 

cu protecţia datelor cu caracter personal: 

✓ Daca se schimbă cadrul legislativ şi/sau fluxurile de activitate în vederea actualizării 

registrului prelucrărilor de date cu caracter personal; 

✓ Dacă apar alerte de securitate sau încălcări ale măsurilor de protecţie organizatorice 

sau tehnice, situaţii de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează 

( orice formă de incident de securitate); 

✓ În cazul în care primesc sau sesizează solicitări de divulgare de date; 

✓ Dacă apar ameninţări, vulnerabilităţi, riscuri noi în prelucrarea de date cu caracter 

personal; 

✓ Să consulte responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal în redactarea 

documentelor cadrul în relaţia cu terţii, relaţie ce presupune accesul sau trimiterea de 

documente ce conţin date cu caracter personal, pentru stabilirea de protocoale cadru 

de responsabilitate; 

j) De a folosi doar adresele de e-mail de serviciu în corespondenţa electronică avizată cu terţii; 

k) De a păstra confidenţialitatea datelor şi informaţiilor stocate în bazele de date şi a 

codurilor de acces la acestea. Se interzice folosirea de către salariaţi a altor programe informatice 

decât cele cu licenţă puse la dispoziţie de către personalul autorizat de conducerea instituţiei; 

(2) "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizica 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 număr de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai 

multe elemente specifice proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, 

culturale sau sociale; 

(3) "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu 

caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de 

mij Joace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, 

adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 

diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, 

ştergerea sau distrugerea; 

(4) "încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securităţii 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. 
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(5) Salariatul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor personale pe care le prelucrează 

pe toată durata contractului individual de muncă/raportului de serviciu şi după încetarea acestuia, 

pe termen nelimitat; 

(6) Nerespectarea de către salariaţi a acestor obligaţii constituie abatere disciplinară şi atrage 

raspunderea disciplinară a salariatului vinovat. 
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CAPITOLUL XI 
DISPOZITil FINALE 

Art.102. - (1) Regulamentul de Ordine Interioară intră în vigoare începând cu data înregistrări. 

(2) Exemplarele de bază se vor păstra la Biroul Resurse Umane-Secretariat. 

(3) Regulamentul intern se aduce la cunoştinţă salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi produce 
efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora. 

Art.103. - (I) Biroul Resurse Umane-Secretariat va difuza prezentul Regulament de Ordine 
Interioară tuturor compartimentelor sub semnătură de primire. Şefii acestora vor asigura prelucrarea 
R.O.l. sub semnătură cu întregul personal din subordine. 

(2) Orice modificare sau completare ce intervine în conţinutul regulamentului intern, este supusă 
procedurilor de informare. 

Art.104. - (1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile 

regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său. 

(2) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa instanţelor 
judecătoreşti , care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a 
modului de soluţionare a sesizării formulate potrivit alin. (I). 
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