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REGULAMENT INTERN 

 
al 

 

ADMINISTRATIEI SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE  

PLOIESTI 
 

 
Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti este serviciu public de subordonare 

locala,  cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiesti. Aceasta a 

luat fiinta prin Hotararea Consiliului Local nr. 307/2002, prin reorganizarea in principal a serviciului 

public Cantina de Ajutor Social  si a Directiei de Protectie Sociala. 

In vederea realizarii in bune conditii a obligatiilor si drepturilor pe care le are Administratia 

Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, in raporturile cu personalul angajat, in temeiul art. 241 din 

Codul Muncii se emite prezentul Regulament Intern s-a elaborat prezentul Regulament Intern intocmit 

in baza prevederilor: 

Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicata,  

Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare,  

Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici,  

Legii 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si 

institutiile publice,  

Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata;  

Legii nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si 

din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii;  

OG nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu 

modificarile si completarile ulterioare, republicata;  

Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de 

Integritate, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;  

HG nr. 1344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina;  

  

CAPITOLUL  I -  DISPOZITII GENERALE 
 

Art. 1 - Prezentul Regulament Intern se aplica tuturor salariatilor din cadrul A.S.S.C.- Ploiesti, 

inclusiv asistentilor personali ai persoanelor cu handicap si ingrijitorilor la domiciliu, carora le sunt 

aplicabile si prevederile legilor speciale (Legea nr. 448/2006 si Legea nr. 17/2000), precum si celor 

care lucreaza in aceasta institutie ca detasati. 

Art. 2 - Prezentul regulament intern, cuprinde: 

a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;   
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de 

incalcare a demnitatii;   
c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;   
d) procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor;  

e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;   
f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;  

g) reguli referitoare la procedura disciplinara;   
h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;  

i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.  
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Art. 3 - Modul de organizare si atributiile de serviciu ale fiecarei structuri din cadrul 

Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti sunt prevazute in Regulamentul de Organizare 

si Functionare. 

S-a rezervat cate un capitol special referitor la Centrul Social de Urgenta pentru persoane fara 

adapost si Cabinetelor medicale scolare M.G. si stomatologie. 

Art. 4 - Principiile care guverneaza conduita profesionala a salariatilor din cadrul ASSC sunt 

urmatoarele: 

a) suprematia Constitutiei si a legii, principiu conform caruia personalul are indatorirea de a 

respecta Constitutia si legile tarii; 

b) prioritatea interesului public, principiu conform caruia personalul are indatorirea de a 

considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea functiei; 

c) asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice, 

principiu conform caruia personalul are indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in situatii 

identice sau similare; 

d) profesionalismul, principiu conform caruia personalul are obligatia de a indeplini atributiile de 

serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate; 

e) impartialitatea si independenta, principiu conform caruia personalul este obligat sa aiba o 

atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in 

exercitarea functiei publice; 

f) integritatea morala, principiu conform caruia personalului ii este interzis sa solicite sau sa 

accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu in considerarea 

functiei publice pe care o detin, sau sa abuzeze in vreun fel de aceasta functie; 

g) libertatea gandirii si a exprimarii, principiu conform caruia personalul poate sa-si exprime si 

sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri; 

h) cinstea si corectitudinea, principiu conform caruia in exercitarea functiei publice si in 

indeplinirea atributiilor de serviciu functionarii publici si personalul contractual trebuie sa fie 

de buna-credinta; 

i) deschiderea si transparenta, principiu conform caruia activitatile desfasurate de functionarii 

publici si de catre personalul contractual in exercitarea functiei lor sunt publice si pot fi supuse 

monitorizarii cetatenilor. 

Art. 5 - Relatiile de munca in cadrul A.S.S.C. se bazeaza pe principiul consensualitatii si al 

bunei-credinte, scop in care salariatii au indatorirea sa se informeze si sa se consulte reciproc, in 

conditiile legii si ale contractului individual de munca/raportului de serviciu. 

Art. 6 - Sefii de structura sunt obligati sa aduca la cunostinta salariatilor din subordinea lor, 

prevederile prezentului regulament si sa ia masuri permanente de indrumare, control si sanctionare, in 

caz de abateri. De asemenea, Regulamentul Intern va fi afisat la sediul Administratiei Serviciilor 

Sociale Comunitare Ploiesti, str. Gh.Gr. Cantacuzino nr. 46 si va fi facut public in reteaua proprie de 

calculatoare. 

 

 

 

CAPITOLUL II -  REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI  

SECURITATEA IN MUNCA IN CADRUL INSTITUTIEI 
 

Sectiunea I  Protectia, igiena si securitatea in munca a salariatilor 
 

            Art. 7 - Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul institutiei : 

 (1) Angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii 

salariatilor; 

 (2) Angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele 

legate de munca. 
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 (3) Obligatiile salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu pot aduce atingere 

responsabilitatii angajatorului. 

 (4) Masurile privind securitatea si sanatatea in munca nu pot sa determine, in nici un caz, 

obligatii  financiare pentru salariati. 

 (5) Conducerea unitatii va lua masurile necesare pentru protejarea securitatii si sanatatii 

salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare si pregatire, 

precum si pentru punerea in aplicare a organizarii protectiei muncii si mijloacele necesare acesteia. 

 (6) Angajatorul va lua masuri pentru evitarea riscurilor, evaluarea riscurilor care nu pot fi 

evitate; adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea locurilor de munca si 

alegerea echipamentelor, in vederea atenuarii muncii monotone si a muncii repetitive, precum si a 

reducerii efectelor asupra sanatatii, luarea in considerare a evolutiei tehnicii, planificarea prevenirii etc. 

 (7) Angajatorul raspunde de organizarea activitatii de asigurare a sanatatii si securitatii in 

munca, asigurand instruirea si perfectionarea profesionala a angajatilor sai in domeniul sanatatii si 

securitatii in munca. Instruirea se realizeaza periodic. 

 (8) Locurile de munca trebuie sa fie organizate astfel incat sa garanteze sanatatea si securitatea 

salariatilor. 

 (9) Angajatorul raspunde pentru asigurarea conditiilor de acordare a primului ajutor in caz de 

accidente de munca, pentru crearea conditiilor de preintampinare a incendiilor, precum si pentru 

evacuarea salariatilor in situatii speciale si in caz de pericol iminent. 

 (10)  In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatilor la locurile 

de munca, ASSC isi asuma obligatia de a sustine cuprinderea si aprobarea in bugetul institutiei a 

fondurilor necesare, menite sa asigure: 

a) conditiile de mediu (iluminat, microclimat, temperatura, aerisire), pentru confortul fizic al 

salariatilor, in orice anotimp, in vederea elaborarii si finalizarii atributiilor de serviciu incredintate; 

b) dotarea birourilor cu aparatura necesara; 

c) amenajarea anexelor sociale a locurilor de munca (bai, grupuri sanitare, locuri pentru 

fumat); 

d) dotarea fiecarui salariat cu mijloace materiale suficiente in vederea desfasurarii activitatii la 

locul de munca, proprii fiecarui loc de munca, in raport cu specificatia postului ocupat; 

Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de conducatorul 

institutiei. 

(11) In scopul asigurarii masurilor de protectie si securitate in munca, precum si pentru 

elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul protectiei muncii s-a constituit Comisia Paritara a 

functionarilor publici.  

In acest sens comisia paritara formuleaza propuneri care privesc:   
a) organizarea eficienta a timpului de munca al salariatilor institutiei;  

b) formarea profesionala a salariatilor institutiei;   
c) masuri de protectie a muncii.  

Comisia paritara participa la stabilirea masurilor care privesc buna functionare a institutiei in 

care s-a organizat. In acest sens, aceasta, propune masuri concrete de eficientizare a activitatii 

institutiei 

(12) La nivelul A.S.S.C. protectia salariatilor prin servicii medicale este asigurata  prin 

serviciul medical de medicina muncii, care are ca sarcini principale: 

- Prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;  

- Supravegherea efectiva a conditiilor de igiena si sanatate in munca; 

- Asigurarea controlului medical al salariatilor, atat la angajarea in munca, cat si pe durata 

executarii contractului individual de munca sau in exercitiul functiei publice.   

(13) Controlului medical periodic la nivelul A.S.S.C. se realizeaza prin medicul cu competenta 

de medicina a muncii.   
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(14) (a) Directorul general, prin compartimentele specializate, are obligatia conform normelor 

de protectie a muncii in vigoare, sa asigure prin bugetul alocat sumele necesare pentru conditii optime 

de munca, dotari si echipamente de protectie a muncii. 

(b) Pentru protectia si securitatea salariatilor in procesul muncii se va constitui Comitetul 

pentru securitate si sanatate in munca. Reprezentantii salariatilor vor fi alesi de catre acestia prin vot 

secret, pe o perioada de doi ani, din randul salariatilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si 

sanatatii lucratorilor. Comitetul se va intruni cel putin o data pe trimestru sau de cate ori este necesar. 

Timpul alocat reprezentantilor salariatilor membri in comitetul de securitate si sanatate in 

munca in vederea exercitarii atributiilor specifice este de 8 ore pe luna si se considera timp efectiv 

lucrat, fiind salarizat corespunzator. Membrii comitetului de securitate si sanatate in munca se 

nominalizeaza prin Decizia Directorului general, iar componenta comitetului va fi dusa la cunostinta 

tuturor salariatilor. 

Atributiile si modul de functionare a comitetului de securitate si sanatate in munca sunt 

prevazute de lege. 

(c) ASSC are obligatia sa asigure salariatilor conditii normale de munca si igiena, de natura sa 

le ocroteasca sanatatea si integritatea fizica, dupa cum urmeaza: 

- instructiunile prevazute in prezentul Regulament intern, impun fiecarei persoane sa vegheze, 

atat la securitatea si sanatatea sa, cat si a celorlalti salariati din institutie; 

- salariatii beneficiaza de grupuri sanitare curate si dotate cu materiale de stricta necesitate, in 

vederea crearii unui confort necesar respectarii intimitatii fiecaruia, precum si pentru preintampinarea 

imbolnavirilor; 

- efectuarea curateniei in birouri, grupuri sanitare, holuri se va face numai cu aparate 

electrocasnice si materiale speciale. 

(d) Salariatii ASSC  au urmatoarele obligatii: 

- sa cunoasca si sa respecte regulile si instructiunile de protectie, igiena si securitate in munca 

specifice activitatii prestate; 

- atunci cand se prezinta la serviciu cat si in timpul serviciului, sa fie in deplina capacitate de 

munca, astfel incat sa nu se expuna la pericole de accidente sau sa deranjeze activitatea colegilor; 

- sa anunte in cel mai scurt timp Serviciul Administrativ si intretinere patrimoniu cand observa 

o defectiune la instalatiile de utilitati sau orice alte defectiuni sau cauze care ar putea duce la accidente 

sau incendii; 

- sa utilizeze (pentru fumatori) locurile special amenajate pentru fumat; 

- pentru preintampinarea si inlaturarea incendiilor, calamitatilor sau altor cazuri de forta 

majora, precum si in situatii care pericliteaza viata sau sanatatea functionarilor publici, a salariatilor 

sau a altor cetateni, fiecare functionar public, respectiv personalul contractual are obligatia de a 

participa, indiferent de functia pe care o detine, la actiuni de interventie in masura nevoilor institutiei; 

- salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale anuale; 

- in cazul in care dispozitiile legale prevad examinari medicale la termene mai scurte 

determinate de conditii deosebite la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi. 

(15) Conducerea executiva a institutiei ia masuri pentru preintampinarea incendiilor si pentru 

evacuarea salariatilor in situatii speciale si in caz de pericol iminent, asigurand totodata si conditiile 

acordarii primului ajutor in cazul accidentelor de munca. 

 

Sectiunea II  Masuri privind igiena, protectia sanatatii si securitatea 

in munca a salariatelor gravide si/sau mame, lauze sau care alapteaza 
 

Art. 8 - (1) Femeile au dreptul, conform legislatiei interne si conventiilor internationale la 

tratament egal cu barbatii in situatii egale si compatibile, fiind interzisa orice discriminare. 

(2) Criteriul sexului nu poate fi o piedica pentru incadrare si promovare. 

(3) Femeile gravide incepand cu luna a 5-a nu vor fi trimise in deplasare in alte localitati. 
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(4) Femeile care au in ingrijire copii de varsta prescolara nu pot fi trimise in alte localitati, 

pentru o durata mai mare de 1 zi, decat cu acordul lor, cu exceptia cursurilor de perfectionare 

profesionala. 

Art. 9 - Salariatii pot beneficia optional de urmatoarele drepturi: 

a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, respectiv 3 ani in cazul 

copilului cu handicap; 

b) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani. 

Art. 10 - (1) Dupa implinirea de catre copil a varstei de un an, cu exceptia copilului cu 

handicap, persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului au dreptul la 

concediu fara plata pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani. 

(2) Cererea pentru acordarea concediului fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se 

depune si se inregistreaza la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al 

copilului. 

Art. 11 - Dreptul la concediul pentru cresterea copilului se acorda pe baza netransferabila, in 

situatia in care ambele persoane din familia respectiva indeplinesc conditiile de acordare a acestuia, 

dupa cum urmeaza: 

a) cel putin o luna din perioada totala a concediului de crestere a copilului este alocata uneia 

dintre persoanele care nu a solicitat acest drept; 

b) in situatia in care persoana prevazuta la lit. a) nu solicita dreptul la concediul care ii revine, 

celalalt parinte nu poate beneficia de dreptul la concediu in locul acestuia. 

Art. 12 - (1) Directorul general are obligatia de a aproba concediul pentru cresterea copilului, 

precum si concediul fara plata. Perioada de acordare se stabileste de comun acord cu angajatul. 

(2) Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in 

cazul: 

a) salariatei/salariatului care se afla, dupa caz, in concediu pentru cresterea copilului in varsta 

de pana la un an sau de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap; 

b) salariatei/salariatului care se afla in plata stimulentului de insertie. 

(3) Interdictia prevazuta la alin. (2) se extinde, o singura data, cu pana la 6 luni dupa revenirea 

definitiva a salariatei/salariatului in unitate. 

(4) Prevederile alin. (2) si (3) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca 

urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii. 

(5) Concediul pentru cresterea copilului, prevazut la alin. (1), se acorda pe baza de cerere, de 

catre angajator. 

Art. 13 - (1) Oricare dintre parintii firesti sau persoanele care au in intretinere un copil cu 

dizabilitate poate beneficia, dupa caz, de program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre parinti sau 

pentru persoana care se ocupa efectiv de ingrijirea copilului cu dizabilitate (grava sau accentuata), pana 

la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, la solicitarea parintelui, in conditiile prevazute de lege; 

Art. 14 - Angajatorul are obligatia sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate a 

salariatei si nu va anunta alti salariati decat cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei 

desfasurari a procesului de munca, cand starea de graviditate nu este vizibila. 

Art. 15 - (1) Angajatorul este obligat sa ii modifice in mod corespunzator conditiile si/sau 

orarul de munca sau, daca nu este posibil, sa o repartizeze la alt loc de munca fara riscuri pentru 

sanatatea sau securitatea sa, conform recomandarilor medicului de medicina a muncii sau a medicului 

de familie, cu mentinerea drepturilor salariale. 

(2) In cazul in care angajatorul, din motive justificate in mod obiectiv, nu poate sa 

indeplineasca obligatia de mai sus, au dreptul la concediu pentru risc maternal, dupa cum urmeaza: 

- inainte de data solicitarii concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementarilor legale; 

- dupa data revenirii din concediu postnatal obligatoriu, in cazul in care nu solicita concediul 

pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 1 sau 2 ani sau, in cazul copilului 

cu handicap, pana la 3 ani. 
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(3) Concediu pentru risc maternal se poate acorda, in intregime sau fractionat, pe o perioada ce 

nu poate depasi 120 zile, de catre medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un 

certificat medical in acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii. 

(4) Eliberarea certificatului medical se va face in conditiile in care salariata s-a prezentat la 

consultatii prenatale si postnatale, conform normelor Ministerului Sanatatii. 

Art. 16 - (1) Pentru salariatele gravide care anunta in scris angajatorul asupra starii sale 

fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de 

medicul specialist care sa ateste aceasta stare, precum si pentru salariatele care au nascut recent si si-au 

reluat activitatea dupa efectuarea concediului de lauzie si solicita angajatorului in scris masurile de 

protectie prevazute de lege, anexand un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai 

tarziu de 6 luni de la data de cand a nascut, si isi desfasoara activitatea numai in pozitie ortostatica sau 

in pozitia asezat, angajatorii au obligatia de a le modifica locul de munca respectiv, astfel incat sa li se 

asigure, la intervale regulate de timp, pauze. 

(2) Medicul de medicina a muncii stabileste intervalele de timp la care este necesara 

schimbarea pozitiei de lucru, perioadele de activitate, precum si durata perioadelor pentru repaus sau 

miscare. 

(3) Daca amenajarea conditiilor de munca si/sau a programului de munca nu este din punct de 

vedere tehnic si/sau obiectiv posibila sau nu poate fi ceruta din motive bine intemeiate, angajatorul va 

lua masurile necesare pentru a schimba locul de munca a salariatei respective. 

Art. 17 - In baza recomandarii medicului de familie, salariata gravida care nu poate indeplini 

durata normala de munca din motive de sanatate, a sa sau a fatului sau, are dreptul la o reducere cu o 

patrime a duratei normale de lucru, cu mentinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de 

salarii al angajatorului, potrivit reglementarilor legale. 

Art. 18 - Salariatele gravide si cele care alapteaza nu pot fi obligate de catre angajator sa 

realizeze activitati pentru care evaluarea a evidentiat riscul de expunere la agenti sau conditii de munca 

prevazute la lit. A si B din anexa nr. 2 din OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de 

munca, aprobata prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 19 - Angajatorul are obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultatii 

prenatale in limita a 16 ore pe luna, in conditiile art.2 lit. f din OUG 96/2003, aprobata prin Legea nr. 

25/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care investigatiile se pot efectua numai 

in timpul programului de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale. 

Art. 20 - Pentru protectia sanatatii lor si a copilului lor, dupa nastere, salariatele au obligatia de 

a efectua 42 de zile concediu postnatal, in conditiile prevazute la art. 2 lit. g din OUG nr. 96/2003, 

aprobata prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 21 - (1) Angajatorul este obligat sa acorde salariatelor care alapteaza, in cursul 

programului de lucru, doua pauze de lucru a cate o ora fiecare, pana la implinirea varstei de 1 an al 

copilului. In aceste pauze se include si timpul necesar deplasarii dus-intors de la locul unde se gaseste 

copilul. 

(2) La cererea mamei, pauzele de alaptare vor fi inlocuite cu reducerea duratei normale a 

timpului sau de munca cu doua ore zilnic. 

(3) Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de munca, acordate pentru alaptare, se 

includ in timpul de munca si nu diminueaza veniturile salariale si sunt suportate integral din fondul de 

salarii al angajatorului. 

(4) In cazul in care angajatorul asigura in cadrul unitatii incaperi speciale pentru alaptat, 

acestea vor indeplini conditiile de igiena corespunzatoare normelor sanitare in vigoare. 

Art. 22 - (1) Salariatele gravide, cele care au nascut recent si cele care alapteaza nu pot fi 

obligate sa desfasoare munca de noapte. 

(2) In cazul in care sanatatea salariatei este afectata de munca de noapte, angajatorul este 

obligat ca, pe baza solicitarii scrise a salariatei, sa o transfere la un loc de munca de zi, cu mentinerea 

salariului. 



Regulament intern 

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti 

 
8 

(3) Solicitarea salariatei se insoteste de un document medical care mentioneaza perioada in care 

sanatatea acesteia este afectata de munca de noapte. 

(4) In cazul in care, din motive obiective, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de 

concediul si indemnizatia de risc maternal. 

 

CAPITOLUL III - REGULI CU PRIVIRE LA ACCESUL, CIRCULATIA SI 

SECURITATEA IN INCINTA INSTITUTIEI 
 

Art. 23 - Accesul personalului incadrat in institutie: 

Accesul oricarui salariat in incinta institutiei este admis numai cu legitimatia de serviciu, cu 

viza la zi. 

Legitimatiile de serviciu se elibereaza de Biroul Securitatea muncii, situatii de urgenta, resurse 

umane. Salariatul care isi pierde legitimatia este obligat sa anunte de indata seful compartimentului, si 

sa publice in presa pierderea acesteia. Biroul Securitatea muncii, situatii de urgenta, resurse umane tine 

evidenta legitimatiilor pierdute sau furate, iar la incetarea relatiilor de munca, acestea vor fi predate la 

biroul sus amintit. 

Iesirea salariatilor din incinta unitatii in timpul programului de lucru fara aprobarea sefului 

ierarhic, este interzisa. 

Art. 24 - Accesul persoanelor din alte institutii in interes de serviciu: 

 Accesul in incinta sediului al salariatilor din alte institutii sau al persoanelor particulare este 

admis numai cu aprobarea sefului care are competenta de a rezolva problemele acestora; 

 Toate persoanele care vin pentru angajari, audiente, cereri, reclamatii, sesizari si propuneri,  

adeverinte sau orice fel de probleme, au acces zilnic, intre orele stabilite prin program.  

 

 

CAPITOLUL IV -  REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI 

NEDISCRIMINARII SI AL INLATURARII ORICAREI FORME DE INCALCARE A 

DEMNITATII 
 

Art. 25 - Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme 

de incalcare a demnitatii: 

1. Orice persoana poate lucra in cadrul serviciului public A.S.S.C.-Ploiesti, in conditiile legii. 

2. Munca fortata este interzisa. Prin munca fortata se intelege orice munca sau serviciu impus 

unei persoane sub amenintare. Nu constituie munca fortata: munca pentru indeplinirea obligatiilor 

civice stabilite prin lege, o munca depusa in baza unei hotarari judecatoresti de condamnare, ramasa 

definitiva, in conditiile legii sau munca depusa in caz de forta majora, respectiv in caz de razboi, 

catastrofe sau pericol de catastrofe, precum : incendii, inundatii, cutremure, epidemii sau epizooti 

violente, invazii de animale sau insecte si, in general, in toate circumstantele care pun in pericol viata 

sau conditiile normale de existenta ale  populatiei ori  ale unei parti a acesteia. 

3. In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti 

salariatii si angajatorii. 

4. Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare 

sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune 

politica, origine sociala, handicapat, situatie sau responsabilitate familiala, stare materiala, apartenenta 

ori activitate sindicala, este interzisa. Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, 

deosebire, restrictie sau preferinta, intemeiata pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute anterior, 

care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau 

exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii. Constituie discriminare indirecta actele si faptele 

intemeiate in mod aparent pe alte criterii decat cele mentionate, dar care produc efectele unei 

discriminari directe. 

5. Orice salariat care presteaza o munca in cadrul A.S.S.C. beneficiaza de respectarea 

demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare. 
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Art. 26 - Nu constituie forme de discriminare anumite conditii specifice impuse la incadrarea 

in munca conform legislatiei in vigoare.  

Art. 27 - Nu se tolereaza in cadrul relatiilor de serviciu, manifestari de hartuire sexuala. Sunt 

considerate hartuiri sexuale acele gesturi, manifestari, comentarii insinuante sau propuneri cu aluzii 

sexuale. 

Art. 28 - Functionarii publici sau personalul contractual care vor fi autorii dovediti ai unor 

fapte prevazute mai sus, vor fi sanctionati disciplinar, conform prevederilor prezentului regulament 

intern. 

Art. 29 - Constituie abatere disciplinara orice comportament avand drept scop: 

- crearea la locul de munca a unei atmosfere de intimidare, de ostilitate sau de descurajare 

pentru o persoana sau un grup de persoane; 

 - influentarea negativa a situatiei persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea 

profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfectionarea 

profesionala, in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit ce tine de viata sexuala. 

 

CAPITOLUL V -  CONDITII DE MUNCA 
 

Art. 30 - Activitatea din cadrul ASSC se desfasoara in conditii normale potrivit Legii nr. 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 31 - Stabilirea conditiilor de munca de catre angajator se va face cu respectarea 

urmatoarelor obligatii: 

 a) asigurarea unor structuri organizatorice rationale; 

 b) repartizarea echitabila a atributiilor si raspunderilor; 

 c) exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu; 

 d) amenajarea ergonomica a locului de munca, respectiv: 

- asigurarea conditiilor de mediu 

- amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca 

- diminuarea pana la anulare a emisiilor poluante. 

 Art. 32 - Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de angajator, 

sa nu le deterioreze si sa nu le descompleteze ori sa sustraga componente ale acestora. 

 Art. 33 - Salariatilor li se poate aproba, in mod exceptional, pentru motive de sanatate, 

schimbarea compartimentului in care isi desfasoara activitatea. Schimbarea se poate face pe un post 

corespunzator, daca salariatul in cauza este apt profesional sa indeplineasca noile atributii ce ii revin. 

 Art. 34 - In perioadele cu temperaturi ridicate extreme, Directorul general trebuie sa asigure 

urmatoarele masuri minimale: 

A. Pentru ameliorarea conditiilor de munca: 

a) reducerea intensitatii si ritmului activitatilor fizice; 

b) asigurarea ventilatiei la locurile de munca; 

c) alternarea efortului dinamic cu cel static; 

d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus in locuri umbrite, cu curenti de aer. 

 B. Pentru mentinerea starii de sanatate a angajatilor: 

    a) asigurarea apei minerale adecvate, cate 2 - 4 litri/persoana/schimb; 

    b) asigurarea echipamentului individual de protectie; 

    c) asigurarea de dusuri. 

Art. 35 - In perioadele cu temperaturi scazute extreme Directorul general trebuie sa asigure 

urmatoarele masuri minimale pentru mentinerea starii de sanatate a salariatilor care lucreaza in aer 

liber: 

a) distribuirea de ceai fierbinte in cantitate de 0,5-1 litru/persoana/schimb; 

b) acordarea de pauze pentru refacerea capacitatii de termoreglare, scop in care se vor asigura 

spatii fixe sau mobile cu microclimat corespunzator; 

c) asigurarea echipamentului individual de protectie. 
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 Art. 36 - (1) In cazul in care nu pot asigura conditiile prevazute la art. 34 si 35, Directorul 

general va lua, de comun acord cu reprezentantii sindicatelor sau cu reprezentantii alesi ai salariatilor, 

dupa caz, urmatoarele masuri: 

a) reducerea duratei zilei de lucru; 

b) esalonarea pe doua perioade a zilei de lucru: pana la ora 11,00 si dupa ora 17,00; 

c) intreruperea colectiva a lucrului cu asigurarea continuitatii activitatii in locurile in care 

aceasta nu poate fi intrerupta, potrivit prevederilor legale. 

(2) Masurile prevazute la alin. (1) se vor stabili daca temperaturile extreme se mentin pe o 

perioada de cel putin doua zile consecutiv. 

(3) Perioadele de reducere a duratei zilei de lucru, de esalonare a zilei de lucru sau de 

intrerupere colectiva a lucrului se vor stabili o data cu masurile prevazute la alin. (1). 

(4) Masurile prevazute la alin. (1) vor fi stabilite de catre directorul general. 

Art. 37 - La aplicarea masurilor prevazute la art. 36 alin. (1) angajatorul, de comun acord cu 

reprezentantii sindicatelor sau cu reprezentantii alesi ai salariatilor, dupa caz, vor stabili modalitatile de 

recuperare a timpului nelucrat si modalitatile de plata, dupa cum urmeaza: 

a) prin recuperarea in urmatoarele 6 luni a timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de 

intrerupere colectiva a activitatii, cu mentinerea drepturilor salariale avute anterior; 

b) fara recuperarea timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de intrerupere a activitatii, 

dar cu acordarea drepturilor salariale proportional cu timpul efectiv lucrat. 

Art. 38 -  Pentru prevenirea unor imbolnaviri determinate de munca in conditii de temperaturi 

extreme se vor lua urmatoarele masuri: 

a) asigurarea de catre angajator a examenului medical la angajare si a controlului medical 

periodic, urmarind depistarea precoce a contraindicatiilor pentru munca la temperaturi crescute sau 

scazute; 

b) asigurarea primului ajutor si a transportului la cea mai apropiata unitate sanitara a 

persoanelor afectate; 

c) trecerea, dupa posibilitati, in alte locuri de munca sau reducerea programului de munca 

pentru persoanele cu afectiuni, care au contraindicatii privind munca la temperaturi extreme. 

 Art. 39 - Pe durata intreruperii colective a lucrului perioada de intrerupere constituie vechime 

in munca. 

 

CAPITOLUL VI -  DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONDUCERII A.S.S.C. PLOIESTI 
 

Art. 40 - Drepturile conducerii AS.S.C. Ploiesti sunt: 

a) Dreptul de a stabili organizarea si functionarea unitatii; 

b) Dreptul de a stabili atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii; 

c) Dreptul de a da decizii cu caracter obligatoriu pentru salariatii AS.S.C., sub rezerva 

legalitatii lor ; 

d) Dreptul de a exercita control asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu ; 

e) Dreptul de a constata savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile 

corespunzatoare, potrivit legii, contractului individual de munca si prezentului Regulament Intern ; 

f) Dreptul de a modifica unilateral locul muncii salariatilor prin delegare sau detasare intr-un 

alt loc de munca decat cel prevazut in Contractul Individual de Munca ; 

g) Dreptul de a impune perioada de proba salariatilor nou angajati, in conditiile legii. 

Art. 41 - Pentru organizarea muncii si crearea conditiilor necesare desfasurarii normale a 

activitatii, precum si pentru intarirea disciplinei si ordinei, conducerea institutiei are in principal 

urmatoarele obligatii: 

a. Organizeaza, conduce si gestioneaza activitatile institutiei, conform legilor in vigoare; 

b. Concepe si conduce strategii si politici de conducere si dezvoltare a institutiei ; 

c. Ia masurile  necesare pentru organizarea la un nivel corespunzator a muncii, actioneaza in 

scopul prevenirii abaterilor de la ordinea si disciplina in munca si impotriva oricarei lipse de 

raspundere, a neglijentei si a risipei, a oricaror fapte care aduc pagube institutiei ; 
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d. Intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli propriu, corelat cu proiectul bugetului 

de venituri si cheltuieli al Primariei municipiului Ploiesti; asigura inventarierea anuala a 

patrimoniului ; 

e. Stabileste sarcinile necesare asigurarii integritatii bunurilor materiale administrate; 

f. Urmareste si raspunde de respectarea normelor de protectie si securitate a muncii si 

stabileste masuri specifice activitatii proprii in conformitate cu legea protectiei muncii si normele 

generale de protectie a muncii, a normelor I.S.C.I.R. si P.S.I. si a legislatiei in vigoare ; 

g. Organizeaza paza incintelor si a celorlalte imobilizari corporale cu unitati specializate ;  

h. Ia masuri pentru limitarea pagubelor provocate de  calamitati naturale, avarii ale instalatiilor, 

precum si pentru eliminarea fara intarziere a defectiunilor tehnice ; 

i. Asigura salariatilor masinile, uneltele, materialele,  echipamentul de protectie, in conditiile 

legii, materiale pentru igiena individuala si ia masuri pentru mentinerea lor in stare corespunzatoare ; 

j. Asigura conditii de protectie a muncii si de respectare a normelor igienico-sanitare, precum 

si instruirea salariatilor in acest domeniu, obliga pe conducatorii compartimentelor sa verifice daca se 

foloseste echipamentul corespunzator la executarea sarcinilor de serviciu ; 

k. Creeaza conditii pentru respectarea normativelor referitoare la dotarea locurilor de munca cu 

materiale si echipamente de baza contra incendiilor si  obliga pe conducatorii compartimentelor sa 

verifice daca salariatii cunosc modul de folosire a acestora, instruindu-i periodic in acest sens ; 

l. Aproba aprovizionarea la timp si in bune conditii a tuturor  compartimentelor de lucru cu 

materii prime, materiale, combustibil si energie cu respectarea consumurilor normate ;  

m. Foloseste rational forta de munca urmarind ridicarea calificarii si specializarii acesteia, 

stabilirea si promovarea in raport cu pregatirea si rezultatele evaluarilor anuale ; 

n. Ia masuri operative de coordonarea activitatii de organizare, indrumare si control prin sefii 

de compartimente si de servicii ; 

o. Asigura plata salariilor si a  sporurilor in conformitate cu legea salarizarii, cu Codul Muncii 

si cu celelalte acte normative in vigoare; 

p. Asigura luarea tuturor masurilor necesare pentru prevenirea avariilor si a altor 

accidente,precum si eliminarea fara intarziere a defectiunilor tehnice ivite; 

q. Conducatorii compartimentelor  trebuie sa ia masuri pentru respectarea ordinei  si a 

disciplinei,sa propuna sanctionarea personalului  in cazul neindeplinirii atributiilor de serviciu si a 

incalcarii prevederilor R.I. si R.O.F., precum si a legislatiei in vigoare ; 

r. Se consulta cu sindicatul sau cu reprezentantii acestora in legatura cu deciziile privind 

sanatatea si securitatea in munca in ceea ce priveste functionarea A.S.S.C., drepturile si obligatiile 

salariatilor ; 

s. Infiinteaza registrul general de evidenta a salariatilor si actualizeaza inregistrarile prevazute 

de lege ; 

t. Asigura confidentialitatea datelor personale ale salariatilor, prin serviciul de specialitate ; 

u. Elibereaza, la cerere, toate documentele care sa ateste calitatea de salariat ; 

v. Acorda salariatilor toate drepturile care decurg prin lege, din contractul individual de 

munca ; 

w. Asigura serviciul medical pentru salariatii A.S.S.C. ; 

x. Asigura spatiile corespunzatoare desfasurarii activitatii. 

 

CAPITOLUL VII  DREPTURILE SI OBLIGATIILE SALARIATILOR DIN CADRUL ASSC 

Sectiunea I   Drepturile si indatoririle functionarilor publici 
 

 A. Drepturile functionarilor publici 

Art. 42 - (1) Dreptul la opinie al functionarilor publici este garantat. 

(2) Este interzisa orice discriminare intre functionarii publici pe criterii politice, de apartenenta 

sindicala, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuala, stare materiala, origine sociala sau de 

orice alta asemenea natura. 
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Art. 43 - Functionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care il  vizeaza 

in mod direct. 

Art. 44 - (1) Dreptul de asociere sindicala este garantat functionarilor publici. 

(2) Functionarii publici pot, in mod liber, sa infiinteze organizatii sindicale, sa adere la ele si sa 

exercite orice mandat in cadrul acestora. 

(3) Functionarii publici pot detine simultan functia publica si functia in organele de conducere 

ale organizatiilor sindicale, cu obligatia respectarii regimului incompatibilitatilor si al conflictelor de 

interese care le este aplicabil. 

(4) Functionarii publici se pot asocia in organizatii profesionale sau in alte organizatii avand ca 

scop protejarea intereselor profesionale. 

Art. 45 - (1) Functionarilor publici le este recunoscut dreptul la greva, in conditiile legii. 

(2) Functionarii publici care se afla in greva nu beneficiaza de salariu si alte drepturi salariale 

pe durata grevei. 

Art. 46 - (1) Pentru activitatea desfasurata, functionarii publici au dreptul la un salariu compus 

din elementele prevazute in legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri 

publice. 

(2) Functionarii publici beneficiaza de prime si alte drepturi salariale, in conditiile legii. 

(3) Salarizarea functionarilor publici se face in conformitate cu prevederile legii cadru privind 

salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. 

Art. 47 - (1) Durata normala a timpului de lucru pentru functionari publici este, de regula, de 8 

ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana. 

(2) Pentru orele lucrate din dispozitia directorului general peste durata normala a timpului de 

lucru sau in zilele de sarbatori legale ori declarate zile nelucratoare functionarii publici de executie au 

dreptul la recuperare sau la plata majorata cu un spor de 100% din salariul de baza. Numarul orelor 

platite cu sporul de 100% nu poate depasi 360 intr-un an. 

Art. 48 - (1) Functionarii publici pot fi alesi sau numiti intr-o functie de demnitate publica, in 

conditiile legii. 

(2) Functionarii publici de conducere pot fi numiti in functii de demnitate publica numai dupa 

incetarea, in conditiile legii, a raporturilor de serviciu. 

(3) Functionarii publici de conducere pot candida pentru functii de demnitate publica numai 

dupa incetarea, in conditiile legii, a raporturilor de serviciu. 

Art. 49 - Functionarii publici au dreptul, in conditiile legii, la concediu de odihna, la concedii 

medicale si la alte concedii. 

Art. 50 - In perioada concediilor de boala, a concediilor de maternitate si a celor pentru 

cresterea si ingrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din 

initiativa functionarului public in cauza. 

Art. 51 - ASSC are obligatia sa asigure functionarilor publici conditii normale de munca si 

igiena, de natura sa le ocroteasca sanatatea si integritatea fizica si psihica. 

Art. 52 - Functionarii publici beneficiaza de asistenta medicala, proteze si medicamente, in 

conditiile legii. 

Art. 53 - Functionarii publici beneficiaza de pensii, precum si de celelalte drepturi de asigurari 

sociale de stat, potrivit legii. 

Art. 54 - (1) In caz de deces al functionarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, 

dreptul la pensie de urmas, primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul salariului de baza din ultima 

luna de activitate a functionarului public decedat. 

(2) In cazul in care decizia pentru pensia de urmas nu a fost emisa din vina ASSC in termen de 

3 luni de la  data decesului, aceasta va achita in continuare drepturile prevazute la alin. (1) pana la 

emiterea deciziei pentru pensia de urmas. 

Art. 55 - (1) Functionarii publici beneficiaza in exercitarea atributiilor lor de protectia legii. 

(2) ASSC este obligata sa asigure protectia functionarului public impotriva amenintarilor, 

violentelor, faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victima in exercitarea functiei publice sau in legatura 
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cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau institutia publica va solicita sprijinul 

organelor abilitate, potrivit legii. 

Art. 56 - ASSC este obligata sa il despagubeasca pe functionarul public in situatia in care 

acesta a suferit, din culpa institutiei, un prejudiciu material in timpul indeplinirii atributiilor de 

serviciu. 

 

B. Indatoririle functionarilor publici 
Art. 57 - (1) Functionarii publici au obligatia sa isi indeplineasca cu profesionalism, 

impartialitate si in conformitate cu legea indatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar 

putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici. 

(2) Functionarii publici de conducere sunt obligati sa sprijine propunerile si initiativele 

motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii autoritatii sau institutiei 

publice in care isi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor. 

(3) Functionarii publici au indatorirea de a respecta normele de conduita profesionala si civica 

prevazute de lege. 

Art. 58 - (1) Functionarilor publici le este interzis sa ocupe functii de conducere in structurile 

sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului 

acestora, ale orgnizatiilor carora le este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice sau ale 

fundatiilor ori asociatiilor care functioneaza pe langa partidele politice. 

(2) Functionarii publici au obligatia ca, in exercitarea atributiilor ce le revin, sa se abtina de la 

exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor si preferintelor lor politice, sa nu favorizeze vreun 

partid politic sau vreo organizatie careia ii este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice. 

Art. 59 - (1) – Functionarii publici raspund, potrivit legii, de indeplinirea atributiilor ce le revin 

din functia publica pe care o detin, precum si a atributiilor ce le sunt delegate. 

(2) Functionarul public este obligat sa se conformeze dispozitiilor primite de la superiorii 

ierarhici. 

(3) Functionarul public are dreptul sa refuze, in scris si motivat, indeplinirea dispozitiilor 

primite de la superiorul ierarhic, daca le considera ilegale. Daca cel care a emis dispozitia o formuleaza 

in scris, functionarul public este obligat sa o execute, cu exceptia cazului in care aceasta este vadit 

ilegala. Functionarul public are indatorirea sa aduca la cunostinta superiorului ierarhic al persoanei 

care a emis dispozitia astfel de situatii. 

Art. 60 - Functionarii publici au obligatia sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, 

precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta 

in exercitarea functiei publice, in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public. 

Art. 61 - (1) Functionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect, 

pentru ei sau pentru altii, in considerarea functiei lor publice, daruri sau alte avantaje. 

(2) La numirea intr-o functie publica, precum si la incetarea raportului de serviciu, functionarii 

publici sunt obligati sa prezinte, in conditiile legii, conducatorului institutiei publice declaratia de 

avere. Declaratia de avere se actualizeaza anual, potrivit legii. 

Art. 62 - (1) Functionarii publici au obligatia de a rezolva, in termenele stabilitate de catre 

superiorii ierarhici, lucrarile repartizate. 

(2) Functionarilor publici le este interzis sa primeasca direct cereri a caror rezolvare intra in 

competenta lor sau sa discute direct cu petentii, cu exceptia celor carora le sunt stabilite asemenea 

atributii, precum si sa intervina pentru solutionarea acestor cereri. 

Art. 63 - Functionarii publici au obligatia sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de 

interese si al incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii. 

 

Sectiunea II   Drepturile si obligatiile personalului contractual 
 

A. Drepturile personalului contractual 

Art. 64 - Personalul contractual din cadrul ASSC are urmatoarele drepturi: 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusa; 
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b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal; 

c) dreptul la concediul de odihna anual; 

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament; 

e) dreptul la demnitate in munca; 

f) dreptul la securitate si sanatate in munca; 

g) dreptul la acces la formarea profesionala; 

h) dreptul la informare si consultare; 

i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de 

munca; 

j)  dreptul la protectie in caz de concediere; 

k) dreptul la negociere colectiva si individuala; 

l) dreptul d a participa la actiuni colective; 

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

n) alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile. 

 

B. Obligatiile personalului contractual 

Art. 65 - Personalul contractual din cadrul ASSC are urmatoarele obligatii: 

a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini obligatiile ce ii revin 

conform fisei postului; 

b) obligatia de a respecta disciplina muncii; 

c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern si in contractul individual 

de munca; 

d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu; 

e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate; 

f) obligatia de a respecta secretul de serviciu. 

Art. 66 - Sefii de servicii sau alte compartimente, au urmatoarele obligatii principale: 

a. Repartizeaza sarcinile de munca la intregul personal din subordine, verifica modul in  care 

acestea au fost insusite si modul lor de indeplinire; 

b. Intocmesc  fisele posturilor pentru salariatii din subordine; 

c. Intocmesc fisele de evaluare ale performantelor profesionale individuale, precum si 

rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici ;  

d. Organizeaza instruirea  periodica a personalului muncitor, cu privire la functionarea, 

exploatarea si intretinerea instalatiilor si masinilor in conditii de siguranta; 

e. Se preocupa de cunoasterea si aplicarea normelor de protectia muncii si prevenirea 

dereglarilor inreruperilor, avariilor, accidentelor si uzurii premature; 

f. In caz de avarii sau accidente tehnice, sefii de compartimente sunt obligati sa participe 

nemijlocit la lichidarea urmarilor acestora, la cercetarea cauzelor si stabilirea masurilor pentru 

repunerea in functiune a masinilor si la conducerea operatiunilor; 

g. Asigura  instruirea muncitorilor si supravegheaza aplicarea stricta a prescriptiilor privind 

protectia muncii, regulilor de igiena a muncii, de prevenire si stingerea a incendiilor, efectuarea 

periodica a instructajului si verificarea acestuia de catre personalul specializat; 

h. Asigura participarea salariatilor din subordine la activitatile de protectie civila; 

i. Intocmesc referate pt.abaterile disciplinare ale salariatilor din subordine. 

 

 

CAPITOLUL VIII -  PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SI 

RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIATILOR 
 

 

Art. 67 - (1) Toate cererile, indiferent de obiect, care provin de la salariati, se adreseaza 

Directorului general, sau inlocuitorului de drept al acestuia. 
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(2) Cererile prevazute la alin. 1 vor primi, in momentul depunerii, un numar de inregistrare care 

va fi comunicat salariatului. 

(3) Directorul general va analiza cererea si va da un raspuns motivat, indiferent daca accepta 

sau respinge cererea. 

(4) Raspunsul va fi redactat in forma scrisa, va fi semnat de catre Directorul general si daca 

este cazul, de persoana careia i-a fost trimisa cererea spre solutionare. Raspunsul va fi comunicat 

salariatului intr-un timp cat mai scurt, neputand depasi 30 de zile. 

(5) Acolo unde este cazul – cereri de concediu de odihna, concediu fara plata, recuperari, etc., 

cererile vor fi vizate in prealabil de seful ierarhic direct si de catre Biroul Securitatea muncii, situatii de 

urgenta, resurse umane inainte de a fi inmanate Directorului general. 

(6) In cazul in care salariatul nu primeste un raspuns legal sau cand considera ca prin solutia 

data raspunsul ii incalca un drept al sau recunoscut prin lege, el poate sa se adreseze instantei de 

judecata competenta. 

 

 

CAPITOLUL IX - REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII SALARIATILOR DIN 

CADRUL ASSC 
 

 

Art. 68 - Prezentarea la program este obligatorie pentru toti salariatii ASSC. Evidenta prezentei 

la serviciu se face pe baza condicilor de prezenta instituite la nivelul fiecarui punct de lucru:  sedii, 

Centrul de zi pentru copii prescolari, Cantina sociala, Centrul social de urgenta, cabinete medicale 

scolare. 

Art. 69 - Pentru intarzierea la serviciu se stabileste: 

- pentru intarzieri de pana la 60 de minute se ponteaza o ora mai putin; 

- pentru intarzieri de peste 60 de minute, pana la 120 minute se ponteaza 2 ore mai putin; 

- pentru intarzieri de peste 120 de minute se ponteaza o absenta nemotivata; 

Art. 70 - (1) Prezenta la serviciu, consemnata in condicile de prezenta, se va regasi in foile 

colective de prezenta. 

(2) Inainte de inceperea programului de lucru, precum si la sfarsitul programului de lucru, 

salariatii sunt obligati sa semneze condica de prezenta. 

(3) Ramanerea in cadrul institutiei peste programul normal de lucru se face numai pentru 

rezolvarea unor probleme urgente cu acordul sefului ierarhic superior. Persoanele care raman peste 

program se semneaza in registrul de ore peste program si zile nelucratoare infiintat la nivelul fiecarui 

punct de lucru. Acesta va avea urmatoarele rubrici: nr. crt., nume si prenume, birou/compartiment, 

motivatia (lucrari de realizat), data si ora sosire, data si ora plecare, directorul general/directorul 

general adjunct care aproba, observatii. 

(4) Directorul general /Responsabilul de la resurse umane respectiv conducatorul/coordonatorul 

structurii de la celelalte puncte de lucru sunt obligati sa verifice zilnic condica de prezenta. 

(5) Salariatii care intarzie de la programul de lucru stabilit trebuie sa raporteze superiorului 

ierarhic situatia, chiar daca este vorba de un caz de forta majora, iar superiorul ierarhic sa anunta 

compartimentul de resurse umane. 

Art. 71 - (1) In cadrul fiecarui punct de lucru: sedii, Centrul de zi pentru copii prescolari, 

Cantina social , Centrul social de urgenta, cabinete medicale scolare se va infiinta un Registru privind 

iesirile/intrarile din institutie a salariatilor. Registrul va contine urmatoarele elemente: nr. crt., numele 

si prenumele salariatului, data,  ora plecarii din institutie, motivul plecarii, ora intoarcerii, semnatura 

salariatului. 

(2) Registrul va fi pastrat de catre responsabilul de la resurse umane pentru registrul de la sediu 

si de catre conducatorul/coordonatorul structurii de la celelalte puncte de lucru. 

Art. 72 - Orice activitate desfasurata de salariati peste orele de program sau in zilele de 

sambata, duminica sau in zilele declarate sarbatori legale pentru salariatii care nu desfasoara activitati 

in schimburi se face numai in baza dispozitiilor scrise. Pentru a exista o evidenta stricta si corecta a 
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orelor suplimentare este obligatorie intocmirea, de catre persoanele cu functii de conducere, a situatiei 

privind orele lucrate peste programul normal de lucru (pontaj) vizata de Directorul general. 

Art. 73 - (1) La cererea salariatului se acorda ore de invoire, pana la 1 zi/luna (1 zi = 7 sau 8 

ore lucratoare, dupa caz), fara plata sau cu posibilitatea de recuperare, in urmatoarele situatii: 

- citatii in fata organelor de cercetare penala sau judecatoresti; 

- alte situatii, cand subordonatul solicita pentru rezolvarea unor probleme de interes personal 

iar activitatea institutiei permite. 

(2) Aprobarea orelor de invoire se face de catre seful direct. 

(3) In conditiile in care salariatul solicita ore de invoire cu recuperare, seful direct este cel care 

stabileste daca este posibila recuperarea, precum modalitatea de realizare a acesteia.  

 

 
 

CAPITOLUL X -  TIMPUL DE LUCRU SI TIMPUL DE ODIHNA 
 

Sectiunea I  Timpul de lucru 

Art. 74 - Timpul de munca reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca, se afla 

la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale, conform fisei postului, 

prevederilor contractului individual de munca si/sau ale legislatiei in vigoare. 

(1) Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului de munca este de 8 

ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana, respectiv 7 ore pe zi de 35 de ore pe saptamana pentru medici. 

(2) Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii pentru personalul din cadrul ASSC 

este astfel:  

a) pentru personalul care isi desfasoara activitatea la sediul ASSC – str. Gheorghe Grigore 

Cantacuzino, nr. 46, str. Postei, nr. 6, precum si personalul compartimentului Mediatori sanitari: 

- Luni – joi 8
00

 – 16
30

 

- Vineri      8
00

 – 14
00

 

b) Pentru Cantina sociala: 

     -    luni, marti si joi: 8
00

 – 16
00

 

     -    miercuri: 8
00

 – 17
00

 

     -    vineri: 8
00

 – 15
00

 

c) Programul personalului din cabinetele medicale din unitatile de invatamant este intocmit de 

seful de serviciu si aprobat de directorul general la inceputul fiecarui an scolar conform programului 

cursurilor desfasurate in unitatea de invatamant in cadrul carora isi desfasoara activitatea. 

Art. 75 - (1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore/saptamana, 

inclusiv orele suplimentare. 

(2) Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi 

prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada 

de referinta de 4 luni calendaristica, sa nu depaseasca 48 ore pe saptamana. 

(3) La stabilirea perioadei de referinta nu se iau in calcul durata concediului de odihna anual si 

situatiile de suspendare a raportului de serviciu sau a contractului individual de munca. 

Art. 76 - (1) Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, este 

considerata munca suplimentara. 

(2) Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de 

forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii 

consecintelor unui accident. 

Art. 77 - (1) La solicitarea angajatorului salariatii pot efectua munca suplimentara, cu 

respectarea prevederilor legale, dupa caz. 

(2) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilita potrivit prevederilor legale, dupa caz, 

este interzisa, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii 

producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident. 
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Art. 78 - (1) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de 

zile calendaristice dupa efectuarea acesteia. 

(2) In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste 

programul normal de lucru. 

Art. 79 - (1) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul 

legal in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la 

salariu corespunzator duratei acesteia. 

(2) Sporul pentru munca suplimentara se acorda conform prevederilor legale. 

(3) Plata muncii prestare peste durata normala a timpului de lucru se poate face numai daca 

efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fara a se depasi 360 de ore anual. In 

cazul prestarii de ore suplimentare peste un numar de 180 de ore anual este necesar acordul 

sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii. 

Art. 80 - (1) Munca prestata intre orele 22.00-6.00 este considerata munca de noapte. 

(2) Durata normala a muncii de noapte nu va depasi 8 ore intr-o perioada de 24 de ore. 

(3) Salariatii care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte beneficiaza fie de program 

redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de 

baza, fie de un spor la salariu de minim 15% din salariu de baza pentru fiecare ora de munca de noapte 

prestata. 

Art. 81 - Repausul zilnic si saptamanal : 

a) Salariatii au dreptul intre doua zile de munca de un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore 

consecutive. 

b) Prin exceptie, in cazul salariatilor in schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore 

intre schimburi. 

c) Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula, sambata si duminica. 

d) Pentru locurile de munca unde se lucreaza in ture, iar ziua de repaos saptamanal nu poate fi 

acordata sambata sau duminica, acordarea zilelor de repaos se va face prin grafice lunare semnate de 

seful compartimentului respectiv. 

Art. 82 - Sarbatorile legale: 

(1) Salariatii beneficiaza de zile libere platite pentru sarbatori legale, in cazul in care nu se 

prevede altfel, pentru: 

 1 si 2 ianuarie ; 

 prima si a doua zi de Pasti ; 

 1 mai ; 

 Prima si a doua zi de Rusalii ; 

 15 august (Adormirea Maicii Domnului) 

 30 noiembrie – Sf. Apostol Andrei cel Intai chemat, ocrotitorul Romaniei 

 1 decembrie ; 

 prima si a doua zi de Craciun; 

 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele 

religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora 

 alte zile de sarbatori legale prevazute de lege. 

(2) Salariatilor care lucreaza in schimburi li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator 

in urmatoarele 30 zile. 

(3) In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru 

munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza de 100% din salariul de 

baza, corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru. 

(4) Pentru salariatii care se afla in concediul de odihna, zilele in cauza nu se iau in calculul 

concediului de odihna. 

 

Sectiunea II  Timpul de odihna 
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A. Concediul de odihna anual. 

Art. 83 - (1)  Concediile de odihna se aproba potrivit prevederilor legii si trebuie efectuate 

pana la sfarsitul anului in curs.  Programarea concediilor de odihna se face de catre sefii de 

compartimente, esalonat pentru intregul an. In cazul in care programarea concediilor se realizeaza 

fractionat, fiecare salariat trebuie sa efectueze calendaristic cel putin 15 zile lucratoare neintrerupt. 

Graficul anual se tine la Serviciul Resurse Umane  care urmareste realizarea lui. 

(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau 

pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca.In acest caz angajatorul are 

obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la 

locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului 

de odihna. 

         (3) Rechemarea din concediu de odihna se poate face numai in baza unui referat aprobat de 

conducerea A.S.S.C. 

             (4) Pe durata concediului de odihna, salariatii au dreptul la o indemnizatie calculata conform 

prevederilor legale. 

        (5) Orice conventie prin care se renunta in total sau in parte la dreptul de concediu de odihna 

este interzisa. 

B. Alte concedii. 
             Art. 84 - (1)  In afara concediului de odihna, salariatii au dreptul la zile de concediu platite  in 

cazurile urmatoare:  

a) casatoria salariatului - 5 zile 

b) nasterea sau casatoria unui copil - 3 zile 

c) decesul sotului, sotiei sau al unei rude de pana la gradul 2  al salariatului - 3 zile. 

d) controlul medical anual – 1zi lucratoare; 

e) donator de sange – conform legii; 

f) transfer in interes de serviciu in alta localitate – 5 zile lucratoare; 

g) tatal copilului nou nascut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucratoare plus 10 zile 

daca a urmat un curs de puericultura. 

  In afara zilelor libere platite acordate conform literei « c », salariatii beneficiaza si de ajutoare 

de deces, in conditiile Legii nr.283/2010, astfel:  

a) in cazul decesului salariatului, beneficiaza de ajutor de deces, o singura persoana, care poate 

fi, dupa caz: 

- sotul, copilul, parintele,mostenitorul sau persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile 

ocazionate de deces. 

- salariatul beneficiaza de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie aflat in 

intretinere sa si care nu are un drept  propriu de asigurari sociale. Prin membru de familie se intelege: 

sotul, copiii, parintii si bunicii oricaruia dintre soti.  

(2) Invoirea reprezinta aprobarea de catre angajator de a lipsi de la programul de lucru pentru 

motive justificate,o ora sau mai multe, pana la o zi. Invoirile se acorda pe baza unei cereri de invoire, 

cu aprobarea  sefului ierarhic superior. 

           Invoirile de pana la 7 ore se acorda de catre seful direct. Toate invoirile peste 7ore se acorda cu 

aprobarea conducerii A.S.S.C.-Ploiesti. 

(3) Concediile fara plata acordate pentru rezolvarea urmatoarelor  situatii personale nu pot 

depasi 90 de zile lucratoare anual: 

a. sustinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere in institutii de invatamant 

superior, curs seral sau fara frecventa, a examenelor de an universitar cat si a examenului de diploma 

pentru salariatii care urmeaza o forma de invatamant superior curs seral sau fara frecventa. 

b. sustinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de 

doctorat in cazul salariatilor care nu beneficiaza de burse de doctorat.  

 c.  prezentarea la concurs in vederea ocuparii unui post in alta unitate  

Salariatii au dreptul la concedii fara plata in urmatoarele situatii: 
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a) ingrijirea copilului bolnav in varsta de peste 2 ani in perioada indicata in certificatul medical; 

de acest drept beneficiaza atat mama salariata cat si tatal salariat daca mama copilului nu beneficiaza 

pentru aceleasi motive de concediu fara plata; 

b) tratamentul medical efectuat in strainatate pe durata recomandata de medic daca cel in cauza 

nu are dreptul potrivit legii la indemnizatia pentru incapacitate de munca, precum si pentru insotirea 

sotului sau dupa caz a sotiei ori a unei rude apropiate, copil, frate, sora, parinte pe timpul cat acesta se 

afla la tratament in strainatate, in ambele situatii cu avizul obligatoriu al Ministerului Sanatatii. 

Concedii fara plata pot fi acordate si pentru interese personale, altele decat cele prevazute la 

alin. (1) si (2), pe durate stabilite prin acordul partilor. 

Pe durata concediilor fara plata persoanele respective isi pastreaza calitatea de salariat.   

Pe durata concediilor fara plata mai mari de 30 de zile lucratoare, se pot  incadra alte persoane 

cu contracte de munca pe durata determinata. 

(4) Pe durata concediilor platite nu pot fi incadrate alte persoane, urmand ca sarcinile de 

serviciu ale titularilor posturilor sa fie redistribuite. 

(5) Conducerea unitatii are obligatia sa ia masurile necesare pentru ca salariatii sa efectueze in 

fiecare an calendaristic, concediile de odihna la care au dreptul. 

C. Concediile pentru formare profesionala 

Art. 85 - (1) Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare 

profesionala. 

(2) Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata. 

Art. 86 - (1) Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea 

salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa. 

(2) Directorul general poate respinge solicitarea salariatului numai daca absenta salariatului ar 

prejudicia grav desfasurarea activitatii. 

Art. 87 - (1) Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala trebuie sa fie inaintata 

angajatorului cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si trebuie sa precizeze data de incepere 

a stagiului de formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei de 

formare profesionala. 

(2) Efectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate realiza si fractionat 

in cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de invatamant 

sau pentru sustinerea examenelor de promovare in anul urmator in cadrul institutiilor de invatamant 

superior, cu respectarea conditiilor stabilite la alin. 1. 

Art. 88 - Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata 

concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea ce priveste 

drepturile cuvenite salariatului, altele decat salariul.    

 

CAPITOLUL XI -   REGULI REFERITOARE LA SALARIZAREA PERSONALULUI 
 

Art. 89 - Reguli referitoare la salarizarea personalului: 

1. Pentru munca prestata in baza unui contract individual de munca sau in exercitarea 

atributiilor ce revin unei functii publice, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani, 

stabilit in conditiile legii. 

2. Sistemul de salarizare a salariatilor din cadrul A.S.S.C. se stabileste prin lege si nu poate 

face obiectul unei negocieri colective. Salariul este confidential. 

3. Plata in natura a salariului nu este permisa. 

4. Salariul se plateste direct titularului sau persoanei imputernicite de acesta. In caz de deces al 

salariatului drepturile salariale datorate pana la data decesului, sunt platite in ordine sotului 

supravietuitor, copiilor majori ai defunctului sau parintilor acestuia. Daca nu exista nici una din aceste 

categorii de persoane, drepturile salariale sunt platite altor mostenitori, in conditiile dreptului comun. 

5. Plata salariului se dovedeste prin orice documente justificative care demonstreaza efectuarea 

platii catre salariatul indreptatit. 
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6. Nici o retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de 

lege. 

7. Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria 

salariatului este scadenta, lichida sau exigibila si a fost constatata, ca atare printr-o hotarare 

judecatoreasca definitiva si irevocabila. 

8. Retinerile din salariu cumulate nu pot depasi in fiecare luna jumatate din salariul net. 

9. Acceptarea fara rezerve a unei parti din drepturile salariale sau semnarea actelor de plata in 

astfel de situatii nu pot avea semnificatia unei renuntari din partea salariatului la drepturile salariale ce 

i se cuvin in integralitatea lor.  

 

CAPITOLUL - XII  RASPUNDEREA DISCIPLINARA A  

SALARIATILOR DIN CADRUL ASSC 

Sectiunea I  Raspunderea disciplinara a personalului contractual 
 

A. Sanctiunile disciplinare aplicabile personalului contractual 

Art. 90 - (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit 

legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere 

disciplinara. 

(2) Abatere disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau 

inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, 

regulamentul intern, contractul individual de munca, sau contractul colectiv de munca aplicabil, 

ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici. 

Art. 91 - (1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care 

salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt: 

a) avertismentul scris; 

b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile; 

c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1 – 3 luni cu 5 – 10 %; 

d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada 

de 1 – 3 luni cu 5 – 10 %; 

e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 

(2) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca 

salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor 

disciplinare se constata prin dispozitie a angajatorului emisa in forma scrisa. 

Art. 92 - Amenzile disciplinare sunt interzise. 

 

B. Reguli referitoare la procedura disciplinara  

 

Art. 93 - (1)  Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea 

abaterii disciplinare savarsita de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele: 

a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita; 

b) gradul de vinovatie a salariatului; 

c) consecintele abaterii disciplinare; 

d) comportarea generala in serviciu a salariatului; 

e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta. 

Art. 94 - (1)  Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 

91, alin. (1), lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. 

(2) In vederea desfasurarii cercetari disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de 

persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si 

locul intrevederii. 

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta fara un motiv obiectiv da dreptul 

angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile. 
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(4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina 

toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea, toate probele si 

motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un 

reprezentant al sindicatului al carui membru este. 

Art. 95 - (1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in 

forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea 

abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. 

(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:  

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;  

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

munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;  

c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost 

efectuata cercetarea;  

d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;  

e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;  

f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.  

(3) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data 

emiterii si produce efecte de la data comunicarii.  

(4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al 

primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.  

(5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente 

in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii 

 

C.Abaterile disciplinare ale personalului contractual 

 

Art. 96 - Sanctionarea disciplinara are loc in urmatoarele cazuri: 

a) a utilizat documente false la angajare; 

b) lipseste nemotivat de la serviciu; 

c) cumularea de  absente nemotivate ; 

d) cumularea a 10 intarzieri (plecari in timplul programului fara aprobarea scrisa a sefilor) in 

ultimele 2 luni; 

e) consumarea de alcool la locul de munca; 

f) distrugerea cu rea vointa a oricaror bunuri apartinand unitatii; 

g) sustragerea oricaror bunuri materiale de la locul de munca sau de la colegi; 

h) calomnierea, jignirea, lovirea sau comiterea altor acte de agresiune savarsite asupra 

colegilor, sefilor ierarhici, conducatorilor locurilor de munca, subalternilor sau asupra oricaror 

persoane, in timpul serviciului;  

i) suspendarea permisului de conducere auto pentru consumul de alcool in timpul programului 

de lucru; 

j) parasirea locului de munca avand drept consecinta producerea de accidente; 

k) desfasurarea activitatii ce reprezinta concurenta neloiala fata de A.S.S.C. Ploiesti; 

l) falsificarea unui act generator de drepturi; 

m) producerea cu vinovatie a unui prejudiciu material sau moral A.S.S.C.; 

n) efectuarea unor lucrari defectuase datorita unei slabe pregatiri profesionale; 

o) formarea unui curent de opinie care destabilizeaza desfasurarea in bune conditii a activitatii 

unitatii; 

p) actiunea sau inactiunea unui salariat ce au drept consecinta producerea de prejudicii; 

q) neindeplinirea oricaror atributii din fisa postului, a R.O.F. si R.I.;  

r) refuzul nejustificat de a indeplinii atributiile de serviciu sau sarcinile impuse de seful 

ierarhic superior; 
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s) atitudini ireverentioase in timpul programului de lucru;  

t) in toate celelalte cazuri prevazute de legislatia in vigoare. 

 Impotriva sanctiunii disciplinare salariatii se pot adresa cu contestatie la instantele judecatoresti 

competente in termen de 30 zile de la data comunicarii sanctiunii. 

 

C. Abateri care atrag desfacerea directa a contractului de munca 

Art. 97 - (1) A utilizat documente false la angajare; 

(2) a cumulat 3 absente nemotivate consecutive sau 5 absente nemotivate intr-o luna; 

(3) consumul de alcool in timpul programului de lucru; 

(4) sustragerea de obiecte din patrimoniul unitatii, dovedita prin hotarare judecatoreasca 

definitiva; 

(5) cumularea in decurs de 6 luni a mai multor sanctiuni disciplinare. 

(6) Prin exceptie de la prevederile alin.(1)-(5), pe perioada situatiilor de forta majora/ urgenta, 

conducatorul institutiei poate aplica alte sanctiuni.   

 

Sectiunea II  Raspunderea disciplinara a functionarilor 

A. Abaterile disciplinare ale functionarilor publici 

 

Art. 98 - (1) Incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a indatoririlor 

corespunzatoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si civica 

prevazute de lege constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a acestora. 

(2) Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte: 

a) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor; 

b) neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau neglijenta repetata in efectuarea lucrarilor; 

c) absente nemotivate de la serviciu; 

d) nerespectarea, in mod repetat, a programului de lucru; 

e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cercetari in afara cadrului legal; 

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter; 

g) manifestari care aduc atingere prestigiului institutiei publice in care isi desfasoara 

activitatea; 

h) desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic sau de alta 

natura; 

i) refuzul de a indeplini atributiile de serviciu; 

j) incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese 

si interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici; 

k) alte fapte prevazute ca abateri disciplinare in actele normative din domeniul functiei 

publice si functionarilor publici. 

l) Stabilirea de catre functionarii publici de executie de relatii directe cu petentii in vederea 

solutionarii cerintelor acestora. 

 

B. Sanctiunile disciplinare aplicabile functionarilor publici: 

  Art. 99 - Pentru functionarii publici sanctiunile disciplinare sunt: 

a) Mustrarea scrisa; 

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 – 20% pe o perioada de pana la 3 luni; 

c) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare in 

functia publica pe o perioada de 1-3 ani; 

d) retrogradarea in treptele de salarizare sau, dupa caz retrogradarea in functie public ape o 

perioada de pana la 1 an; 

e) destituirea din functia publica. 

 

 C. Reguli referitoare la procedura disciplinara aplicabila functionarilor publici: 
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Art. 100 - (1) Sanctiunea disciplinara prevazuta la  litera « a », se poate aplica direct de catre 

persoana care are competenta legala de numire in functie publica, respectiv directorul general al 

A.S.S.C. Ploiesti, iar sanctiunile disciplinare prevazute la literele « b – e » se aplica de catre directorul 

general al A.S.S.C. Ploiesti la propunerea comisiei de disciplina. 

(2) La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii 

disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, gradul de vinovatie si consecintele abaterii, 

comportarea generala in timpul serviciului a functionarului public, precum si de existenta in 

antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate in conditiile prezentei legi. 

(3) Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult un an de la data sesizarii comisiei de 

disciplina cu privire la savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii 

abaterii disciplinare. 

(4) In cazul in care fapta functionarului public a fost sesizata ca abatere disciplinara si ca 

infractiune, procedura angajarii raspunderii disciplinare se suspenda pana la dispunerea neinceperii 

urmaririi penale, scoaterii de sub urmarire penala ori incetarii urmaririi penale sau pana la data la care 

instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal. 

(5) Pe perioada cercetarii administrative, in situatia in care functionarului public a savarsit o 

abatere disciplinara care poate influenta cercetarea administrativa, institutiei publice are obligatia de a 

interzice accesul acestuia la documentele care pot influenta cercetarea sau, dupa caz, de a dispune 

mutarea temporara a functionarului public in cadrul altui compartiment sau altei structuri a institutiei 

publice. 

(6) Sanctiunea disciplinara prevazuta cu mustrare scrisa se poate aplica direct de catre persoana 

care are competenta legala de numire in functia publica. 

(7) Celelalte sanctiuni disciplinare se aplica de persoana care are competenta legala de numire 

in functia publica, la propunerea comisiei de disciplina. 

(8) Sanctiunile disciplinare nu pot fi aplicate decat dupa cercetarea prealabila a faptei savarsite 

si dupa audierea functionarului public. Audierea functionarului public trebuie consemnata in scris, sub 

sanctiunea nulitatii. Refuzul functionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o 

declaratie privitoare la abaterile disciplinare care i se imputa se consemneaza intr-un proces verbal.

       Art. 101 - Radierea sanctiunilor disciplinare se va aplica in conformitate cu prevederile art. 82 

din Legea nr. 188/1999, republicata. 

Art. 102 - Eliberarea din functie a functionarilor publici: 

Directorul general al A.S.S.C. Ploiesti poate dispune eliberarea din functie publica a 

functionarului public in urmatoarele cazuri: 

1) s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate; 

2) institutia si-a incetat activitatea, ori s-a mutat in alta localitate, iar functionarul public nu a 

fost de acord sa o urmeze;  

3) pentru incompetenta profesionala, daca functionarul public a fost notat cu calificativul 

“nesatisfacator”; 

4) institutia isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii prin reducerea unor posturi de 

natura celui ocupat de functionarul public; 

5) starea sanatatii fizice si psihice a functionarului public, constatata prin decizie de organele 

competente, nu-i mai permite acestuia sa-si indeplineasca atributiile corespunzatoare functiei publice 

detinute. 

Art. 103 - In cadrul A.S.S.C. functioneaza Comisia de disciplina, constituita conform legii, 

care cerceteaza faptele sesizate ca abateri disciplinare si propune sanctiunile disciplinare aplicabile 

salariatilor care le-au savarsit. 

(1) Activitatea comisiei de disciplina are la baza urmatoarele principii: 

    a) prezumtia de nevinovatie, 

    b) garantarea dreptului la aparare, 

    c) contradictorialitatea,  
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    d) proportionalitatea, 

    e) legalitatea sanctiunii, 

    f) unicitatea sanctiunii, 

    g) celeritatea procedurii, 

    h) obligativitatea opiniei. 

(2) Comisia de disciplina isi desfasoara activitatea numai in baza unei sesizari, in limitele si 

raportat la obiectul acesteia. 

(3) Refuzul unui membru al comisiei de disciplina de a-si exprima opinia sau abtinerea de la 

vot pe parcursul cercetarii administrative constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform 

legii. 

Art. 104 - Atributiile comisiei de disciplina sunt cele stabilite prin H.G. nr. 1.344/2007 privind 

normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina (actualizata). 

Procedura disciplinara. 

Conform H.G.  nr. 1.344 din 31 octombrie 2007 (actualizata) privind normele de organizare si 

functionare a comisiilor de disciplina 

Sesizarea comisiei de disciplina. 

Art. 105 - (1) Comisia de disciplina poate fi sesizata de orice persoana care se considera 

vatamata prin fapta unui functionar public. 

(2) Sesizarea se depune la registratura unitatii din cadrul ASSC Ploiesti. Sesizarea se transmite 

secretarului comisiei de disciplina in termen de maximum 3 zile lucratoare. 

(3) Sesizarea se formuleaza in scris si trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: 

a) numele, prenumele, domiciliul sau, dupa caz, locul de munca si functia detinuta de persoana 

care a formulat sesizarea ori denumirea si sediul persoanei juridice, precum si numele si functia 

reprezentantului legal; 

b) numele si prenumele functionarului public a carui fapta este sesizata ca abatere disciplinara 

si denumirea autoritatii sau a institutiei publice in care isi desfasoara activitatea; 

c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizarii si data savarsirii acesteia; 

d) prezentarea dovezilor pe care se sprijina sesizarea; 

e) adresa de corespondenta, daca este alta decat cea prevazuta la lit. a); 

f) data; 

g) semnatura. 

Art. 106 -  Sesizarea se formuleaza in scris si trebuie sa cuprinda elemente stabilite de lege si  

se depune in termen de maximum 1 an si 6 luni de la data savarsirii faptei sesizate ca abatere 

disciplinara si trebuie insotita, atunci cand este posibil, de inscrisurile care o sustin. 

Dispozitii generale privind procedura cercetarii administrative. 

Art. 107 - (1) Procedura cercetarii administrative este obligatorie pentru aplicarea sanctiunilor 

disciplinare prevazute la Art. 77 alin. (3) lit. b)-e) din Legea nr. 188/1999, (republicata), precum si in 

cazul in care sanctiunea disciplinara prevazuta la Art. 77  alin. (3) lit. a) din acelasi  act normativ a fost 

contestata la conducatorul autoritatii sau institutiei publice. 

(2) Procedura cercetarii administrative consta in: 

a) audierea persoanei 

b) administrarea probelor propuse de parti 

c) dezbaterea cazului. 

Convocarea membrilor comisiei de disciplina si a persoanelor care urmeaza a fi audiate. 

Art. 108 - (1) Convocarea membrilor comisiei de disciplina sau a persoanelor desemnate sa 

efectueze cercetarea administrativa se face prin adresa, de catre secretarul comisiei de disciplina, la 

solicitarea presedintelui acesteia. 

(2) Comunicarea adresei se face personal, cu semnatura de primire, prin scrisoare recomandata 

cu confirmare de primire sau prin posta electronica. Dovezile de comunicare se depun la dosar. 

Art. 109 - (1) Convocarea persoanelor care urmeaza a fi audiate, pentru prezentarea in fata 

comisiei de disciplina sau in fata persoanelor desemnate sa efectueze cercetarea administrativa in 
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conditiile prevazute la art. 31 din Hotararea  nr. 1.344 din 31 octombrie 2007 (actualizata), se face 

de catre presedintele comisiei de disciplina, prin citatie. 

(2) Citatia este individuala si cuprinde  elemente constitutive stabilite de lege  

(3) Comunicarea citatiei si a tuturor actelor de procedura se face de catre secretarul comisiei de 

disciplina, personal, cu semnatura de primire, sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. 

Dovezile de comunicare se depun la dosar. 

Audierea. 

 Art. 110 - (1) Persoana care a formulat sesizarea se audiaza separat de functionarul public a 

carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara. La solicitarea uneia dintre parti si cu acordul 

celeilalte, audierea se poate realiza in prezenta persoanei care a formulat sesizarea si a functionarului 

public a carui fapta a fost sesizata. 

(2) Audierea se consemneaza intr-un proces verbal distinct, care contine intrebarile formulate 

de membrii comisiei de disciplina   si raspunsurile persoanei audiate. 

Administrarea probelor. 

Art. 111 - Mijloacele de proba care nu au fost solicitate initial nu vor mai putea fi invocate in 

fata comisiei de disciplina 

Art. 112 - Administrarea probelor presupune analizarea probelor propuse in timpul audierii de 

catre persoana care a formulat sesizarea si de catre functionarul public a carui fapta este cercetata, 

precum si a probelor pe care comisia de disciplina le considera necesare. 

Art. 113 - Comisia de disciplina are obligatia de a asigura accesul neingradit al persoanei care 

a formulat sesizarea si al functionarului public a carui fapta a fost sesizata la documentele utilizate in 

sau rezultate din activitatea comisiei de disciplina privind fapta sesizata ca abatere disciplinara. 

Art. 114 - In cazul in care sunt indicii ca fapta savarsita de functionarul public poate angaja 

raspunderea civila, contraventionala sau penala, comisia de disciplina are obligatia de a lua masurile 

legale ce se impun in vederea sesizarii organelor abilitate. 

Dezbaterea cazului. 

Art. 115 - Dezbaterea cazului se face de catre comisia de disciplina pe baza: 

a) proceselor-verbale de sedinta; 

b) proceselor-verbale de audiere a persoanei care a formulat sesizarea si a functionarului public 

a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara; 

c) probelor administrate; 

d) raportului persoanelor desemnate sa efectueze cercetarea administrativa in conditiile 

prevazute la art. 31 din Hotararea  nr. 1.344 din 31 octombrie 2007 (actualizata)  daca s-a dispus 

efectuarea procedurilor de cercetare administrativa. 

Art. 116 -  Comisia de disciplina poate sa propuna, in urma dezbaterii cazului: 

a) aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute la Art. 77 alin. (3) lit. a)-e) din 

Legea nr. 188/1999 (republicata), in cazul in care s-a dovedit savarsirea unei abateri disciplinare; 

b) clasarea sesizarii, atunci cand nu se confirma savarsirea unei abateri disciplinare. 

Finalizarea procedurii de cercetare administrativa 

Art. 117 - (1) Procedura de cercetare administrativa se finalizeaza: 

a) la inchiderea dezbaterii cazului; 

b) in termen de 3 luni de la data incetarii raporturilor de serviciu ale functionarului public a 

carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara, cu exceptia situatiei prevazute la lit. c), in masura in 

care functionarul public a carui fapta a fost cercetata nu redobandeste calitatea de functionar public in 

aceasta perioada; 

c) la data decesului functionarului public. 

Art. 118 - (1) In termen de 5 zile lucratoare de la data finalizarii procedurii cercetarii 

administrative, comisia de disciplina intocmeste un raport cu privire la sesizarea in cauza. 

(2) Raportul comisiei de disciplina se aduce la cunostinta persoanei care are competenta legala 

de aplicare a sanctiunii disciplinare, persoanei care a formulat sesizarea si functionarului public a carui 

fapta a fost sesizata. 
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Aplicarea si contestarea sanctiunii disciplinare 

Art. 119 - (1) In termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului comisiei de 

disciplina, persoana care are competenta legala de a aplica sanctiunea disciplinara va emite actul 

administrativ de sanctionare. 

(2) In cazul in care persoana care are competenta legala de a aplica sanctiunea disciplinara 

aplica o alta sanctiune decat cea propusa de comisia de disciplina, are obligatia de a motiva aceasta 

decizie. 

(3) Actul administrativ de sanctionare se comunica in termen de maximum 5 zile calendaristice 

de la expirarea termenului prevazut la alin. (1): 

a) compartimentelor cu atributii in domeniul resurselor umane din cadrul institutiei sau 

autoritatii publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta a fost 

sesizata ca abatere disciplinara; 

b) comisiei de disciplina care a elaborat si transmis raportul; 

c) functionarului public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara; 

d) persoanei care a formulat sesizarea. 

(4)  Functionarul  public  nemultumit  de  sanctiunea  disciplinara  aplicata  o   poate contesta, 

in conditiile legii, la instanta de contencios administrativ competenta. 

 

CAPITOLUL XIII -  MODALITATI DE APLICARE A  

ALTOR DISPOZITII LEGALE SAU CONTRACTUALE SPECIFICE 
 

Art. 120 - Alte dispozitii legale sau contractuale specifice se pot aplica prin referate, 
proceduri, contracte, precum si alte categorii de acte specifice, toate aprobate de catre primar sau de 
catre viceprimarul care are in atributii coordonarea activitatii. 
 

 

CAPITOLUL XIV - CRITERIILE SI PROCEDURILE DE EVALUARE  

PROFESIONALA ALE SALARIATILOR DIN CADRUL ASSC 
 

 A. Criteriile si procedurile de evaluare profesionala ale personalului contractual  

 Art. 121 - (1) Salariatilor din cadrul ASSC li se aplica procedurile si criteriile de evaluare 

profesionala prevazute de legislatia muncii in vigoare aplicabila. 

 (2) Metodologia si criteriile de evaluare profesionala a personalului contractual din cadrul 

ASSC se aproba prin Regulament emis de ordonatorul principal de credite. 

 (3) Procedura evaluarii performantelor profesionale ale personalului contractual se realizeaza in 

urmatoarele etape: 

 - completarea fisei de evaluare de catre evaluator; 

 - interviul; 

 - contrasemnarea fisei de evaluare. 

 Art. 122 - Calitatea de evaluator o are: 

 - persoana aflata in functia de conducere care coordoneaza compartimentul/structura in cadrul 

caruia isi desfasoara activitatea salariatul aflat intr-o functie de executie; 

 - persoana aflata in functia de conducere ierarhic superioara, pentru salariatul aflat intr-o 

functie de conducere. 

 Art. 123 - Sunt exceptati de la evaluarea anuala salariatii care ocupa functia de debutant si care 

sunt evaluati la sfarsitul perioadei de debut. 

 Art. 124 - (1) Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie din anul pentru 

care se face evaluarea. 

 (2) Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 si 28 februarie din anul urmator perioadei 

evaluate. 

 (3) In mod exceptional, evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului 

contractual se face si in cursul perioadei evaluate, in urmatoarele cazuri: 
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a) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de munca al salariatului 

evaluat inceteaza, se suspenda sau se modifica, in conditiile legii. In acest caz salariatul va fi evaluat 

pentru perioada de pana la incetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de munca; 

b) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de munca al evaluatorului inceteaza, se 

suspenda sau se modifica, in conditiile legii. In acest caz evaluatorul are obligatia ca, inainte de 

incetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de munca ori, dupa caz, intr-o perioada de cel mult 

15 zile calendaristice de la incetarea sau modificarea raporturilor de munca, sa realizeze evaluarea 

performantelor profesionale individuale ale salariatilor din subordine. Calificativul acordat se va lua in 

considerare la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale acestora; 

c) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobandeste o diploma de studii de 

nivel superior si urmeaza sa fie promovat, in conditiile legii, intr-o functie corespunzatoare studiilor 

absolvite; 

d) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate salariatul este promovat in grade sau trepte 

profesionale; 

(4) Criteriile de evaluare profesionala a personalului contractual sunt prevazute in contractul 

individual de munca. 

(5) In functie de activitatile efectiv desfasurate de catre salariat, evaluatorul poate stabili si alte 

criterii de performanta. Criteriile de evaluare astfel stabilite se aduc la cunostinta salariatului evaluat la 

inceputul perioadei evaluate, sub sanctiunea neluarii lor in seama. 

(6) Salariatii care exercita cu caracter temporar o functie de conducere vor fi evaluati, pentru 

perioada exercitarii temporare, pe baza criteriilor de performanta stabilite pentru functia de conducere 

respectiva. 

Art. 125 - Persoanele care au calitatea de evaluator, completeaza fisele de evaluare, dupa cum 

urmeaza: 

- stabilesc gradul de indeplinire a obiectivelor, prin raportare la atributiile stabilite prin fisa 

postului; 

- stabilesc calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale; 

- consemneaza, dupa caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultati obiective intampinate 

de acesta in perioada evaluata si alte observatii pe care la considera relevante; 

- stabilesc obiectivele si criteriile specifice de evaluare pentru urmatoarea perioada de evaluare; 

- stabilesc eventualele necesitati de formare profesionala pentru anul urmator perioadei evaluate. 

Art. 126 - (1) Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezinta un schimb de informatii 

care are loc intre evaluator si persoana evaluata, in cadrul caruia: 

a) se aduc la cunostinta persoanei evaluate consemnarile facute de evaluator in fisa de 

evaluare; 

b) se semneaza si se dateaza fisa de evaluare de catre evaluator si de catre persoana evaluata. 

 (2) In cazul in care intre persoana evaluata si evaluator exista diferente de opinie asupra 

consemnarilor facute, in fisa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate. 

Evaluatorul poate modifica fisa de evaluare daca se ajunge la un punct de vedere comun. 

 Art. 127 - Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor si 

criteriilor de evaluare, prin acordarea fiecarui obiectiv si criteriu a unei note de la 1 la 5, nota 

exprimand aprecierea gradului de indeplinire. 

 Art. 128 - (1) Pentru a obtine nota finala a evaluatorului se face media aritmetica a notelor 

obtinute ca urmare a aprecierii obiectivelor si criteriilor, rezultate din media aritmetica a notelor 

acordate pentru fiecare obiectiv sau criteriu, dupa caz. 

 (2) Semnificatia notelor este urmatoarea: nota 1 – nivel minim si nota 5 – nivel maxim 

 Art. 129 - Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza: 

a) intre 1,00 – 2,00 – nesatisfacator; 

b) intre 2,01 – 3,00 – satisfacator; 

c) intre 3,01 – 4,00 – bun; 

d) intre 4,01 – 5,00 – foarte bun. 
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 Art. 130 - (1) Dupa finalizarea etapelor procedurii de evaluare fisa de evaluare se inainteaza 

contrasemnatarului. 

(2) Calitatea de contrasemnatar o are salariatul ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii 

organizatorice a ASSC. 

(3) In situatia in care calitatea de evaluator o are Directorul general, raportul de evaluare nu se 

contrasemneaza. 

Art. 131 (1) Fisa de evaluare 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. 

(2) Fisa de evaluare modificata se aduce la cunostinta salariatului evaluat. 

Art. 132 - (1) Salariatii nemultumiti de rezultatul evaluarii pot sa il conteste la conducatorul 

institutiei. 

(2) Contestatia se formuleaza in termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostinta de 

catre salariatul evaluat a calificativului acordat si se solutioneaza in termen de 15 zile calendaristice de 

la data expirarii termenului de depunere a contestatiei. 

(3) Rezultatul contestatiei se comunica salariatului in termen de 5 zile calendaristice de la 

solutionarea contestatiei. 

(4) Salariatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate se poate adresa 

instantei de contencios administrativ, in conditiile legii. 

Art. 133 - In cazul in care, in urma evaluarii anuale, salariatul nu corespunde profesional 

locului de munca in care este incadrat, respectiv atunci cand la evaluarea performantelor profesionale 

anuale a obtinut calificativul „nesatisfacator”, acesta va fi concediat pentru motive ce tin de persoana 

salariatului, conform prevederilor Codului Muncii. 

 

 B. Criteriile si procedurile de evaluare profesionala ale functionarilor publici  

 Art. 134 - (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarului public se 

realizeaza de catre evaluator. 

 (2) Calitatea de evaluator o are: 

a) Functionarul public de conducere care coordoneaza compartimentul in cadrul caruia isi 

desfasoara activitatea functionarul public de executie sau care coordoneaza activitatea acestuia; 

b) Functionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice a ASSC, 

pentru functionarul public de conducere; 

c) Conducatorul institutiei ori adjunctul acestuia, pentru functionarii publici care sunt in 

subordinea directa a acestuia. 

Art. 135 - (1) Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie din anul pentru 

care se face evaluarea. 

(2) Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 si 31 ianuarie din anul urmator perioadei evaluate. 

(3) In mod exceptional, evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor 

publici se face si in cursul perioadei evaluate, in urmatoarele cazuri: 

a) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu al functionarului public 

evaluat inceteaza, se suspenda sau se modifica, in conditiile legii. In acest caz functionarul public va fi 

evaluat pentru perioada de pana la incetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu. La 

obtinerea calificativului anual va fi avut in vedere, in functie de specificul atributiilor prevazute in fisa 

postului, si calificativul obtinut inainte de suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu; 

b) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, dupa caz, raportul de 

munca al evaluatorului inceteaza, se suspenda sau se modifica, in conditiile legii. In acest caz 

evaluatorul are obligatia ca, inainte de incetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu 

sau raporturilor de munca ori, dupa caz, intr-o perioada de cel mult 15 zile calendaristice de la 

incetarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de munca, sa realizeze evaluarea 
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performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici din subordine. Calificativul acordat 

se va lua in considerare la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale acestora; 

c) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate functionarul public dobandeste o diploma de 

studii de nivel superior si urmeaza sa fie promovat, in conditiile legii, intr-o functie publica 

corespunzatoare studiilor absolvite; 

d) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate functionarul public este promovat in grad 

profesional. 

(4) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici din cadrul 

ASSC se face cu respectarea regimului juridic al conflictului de interese privind functionarii publici. 

(5) Prin exceptie evaluarea functionarilor publici nu va fi facuta in urmatoarele situatii: 

a) delegarea functionarului public; 

b) in situatiile prevazute expres de lege privind suspendarea raporturilor de serviciu ale 

functionarului public in conditiile prevazute de lege; 

c) in situatiile prevazute expres de lege privind incetarea raporturilor de serviciu ale 

functionarului public. 

 Art. 136 - Evaluarea functionarilor publici are urmatoarele componente: 

a) evaluarea gradului si modului de atingere a obiectivelor individuale; 

b) evaluarea gradului de indeplinire a criteriilor de performanta. 

Art. 137 - (1) Persoanele care au calitatea de evaluator au obligatia de a stabili obiective 

individuale pentru functionarii publici prin raportare la functia publica detinuta, gradul profesional al 

acesteia, cunostintele teoretice si practice si abilitatile functionarului public. 

(2) Performantele profesionale individuale ale functionarilor publici sunt evaluate pe baza 

criteriilor de performanta, in functie de specificul activitatii compartimentului in care functionarul 

public isi desfasoara activitatea. 

Art. 138 - (1) Obiectivele individuale trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte: 

a) sa fie specifice activitatilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publica; 

b) sa fie cuantificabile – sa aiba o forma concreta de realizare; 

c) sa fie prevazute cu termene de realizare; 

d) sa fie realiste – sa poata fi duse la indeplinire in termenele de realizare prevazute si cu 

resursele alocate; 

e) sa fie flexibile – sa poata fi revizuite in functie de modificarile intervenite in prioritatile 

autoritatii sau institutiei publice. 

(2) Obiectivele individuale pot fi revizuite trimestrial sau ori de cate ori intervin modificari in 

structura organizatorica a autoritatii sau institutiei publice. Obiectivele revizuite se vor mentiona in 

raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarului public. 

(3) Pentru fiecare dintre obiectivele stabilite evaluatorul va stabili si indicatorii de performanta. 

Art. 139 - (1) Criteriile de performanta ale functionarilor publici de executie din cadrul ASSC 

sunt: 

- Capacitate de implementare 

- Capacitatea de a rezolva eficient problemele 

- Capacitatea de asumare a responsabilitatilor 

- Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite 

- Capacitatea de analiza si sinteza (pentru functionarii publici clasa I si clasa a II-a) 

- Creativitate si spirit de initiativa 

- Capacitatea de planificare si de a actiona strategic 

- Capacitatea de a lucra independent (pentru functionarii publici clasa I) 

- Capacitatea de a lucra in echipa 

- Competenta in gestionarea resurselor alocate 

(2) Criteriile de performanta ale functionarilor publici de conducere din cadrul ASSC sunt: 

- Capacitatea de a conduce 

- Capacitatea de a organiza 
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- Capacitatea de coordonare 

- Capacitatea de control 

- Capacitatea de a obtine cele mai bune rezultate 

- Competenta decizionala 

- Capacitatea de a delega 

- Abilitati in gestionarea resurselor umane 

- Capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului 

- Abilitati de mediere si negociere 

- Obiectivitate in apreciere 

- Capacitate de implementare 

- Capacitatea de a rezolva eficient problemele 

- Capacitatea de asumare a responsabilitatilor 

- Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite 

- Capacitatea de analiza si sinteza 

- Creativitate si spirit de initiativa 

- Capacitatea de planificare si de a actiona strategic 

- Competenta in gestionarea resurselor alocate 

(3) In functie de activitatile efectiv desfasurate de catre functionarul public, evaluatorul poate 

stabili si alte criterii de performanta. Criteriile de performanta astfel stabilite se aduc la cunostinta 

functionarului public evaluat la inceputul perioadei evaluate, sub sanctiunea neluarii lor in seama. 

(4) Functionarii publici care exercita cu caracter temporar o functie publica de conducere vor fi 

evaluati, pentru perioada exercitarii temporare, pe baza criteriilor de performanta stabilite pentru 

functia publica de conducere respectiva. 

Art. 140 - (1) Notarea obiectivelor individuale si a criteriilor de performanta se face 

parcurgandu-se urmatoarele etape: 

a) fiecare obiectiv se apreciaza cu note de la 1 la 5, nota exprimand gradul de indeplinire a 

obiectivului respectiv, in raport cu indicatorii de performanta; 

b) fiecare criteriu de performanta se noteaza cu note de la 1 la 5, ntoa exprimand aprecierea 

indeplinirii criteriului de performanta in realizarea obiectivelor individuale stabilite. 

 (2) Pentru a obtine nota acordata pentru indeplinirea obiectivelor se face media aritmetica a 

notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui obiectiv, inclusiv a obiectivelor individuale revizuite, daca 

s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate. 

 (3) Pentru a obtine nota acordata pentru indeplinirea criteriilor de performanta se face media 

aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui criteriu. 

 (4) Punctajul final al evaluarii anuale este media aritmetica a notelor obtinute pentru 

obiectivele individuale si criteriile de performanta. 

 (5) Semnificatia notelor este urmatoarea: nota 1 – nivel minim si nota 5 – nivel maxim. 

 Art. 141 - Procedura evaluarii finale se realizeaza in urmatoarele 3 etape, dupa cum urmeaza: 

a) completarea raportului de evaluare de catre evaluator; 

b) interviul; 

c) contrasemnarea raportului de evaluare. 

Art. 142 - In vederea completarii raportului de evaluare a performantelor profesionale 

individuale ale functionarilor publici, evaluatorul: 

a) stabileste calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale; 

b) consemneaza rezultatele deosebite ale functionarului public, dificultatile obiective 

intampinate de acesta in perioada evaluata si orice alte observatii pe care le considera relevante; 

c) stabileste necesitatile de formare profesionala pentru anul urmator perioadei evaluate; 

d) stabileste obiectivele individuale pentru anul urmator perioadei evaluate. 

 Art. 143 - (1) Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezinta un schimb de informatii 

care are loc intre evaluator si functionarul public, in cadrul caruia: 
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a) se aduc la cunostinta functionarului public evaluat consemnarile facute de evaluator in 

raportul de evaluare; 

b) se semneaza si se dateaza raportul de evaluare de catre evaluator si de functionarul public 

evaluat; 

 (2) In cazul in care intre functionarul public evaluat si evaluator exista diferente de opinie 

asupra consemnarilor facute, comentariile functionarului public se consemneaza in raportul de 

evaluare. Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare daca se ajunge la un punct de vedere comun. 

Art. 144 - Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza: 

a) intre 1,00 – 2,00 – nesatisfacator; 

b) intre 2,01 – 3,50 – satisfacator; 

c) intre 3,51 – 4,50 – bine; 

d) intre 4,51 – 5,00 – foarte bine. 

 Art. 145 - (1) Raportul de evaluare se inainteaza contrasemnatarului. In situatia in care calitatea 

de evaluator o are conducatorul autoritatii sau institutiei publice, raportul de evaluare nu se 

contrasemneaza. 

 (2) Calitatea de contrasemnatar o are functionarul public ierarhic superior evaluatorului, 

potrivit structurii organizatorice a ASSC. In mod exceptional, in cazul in care, potrivit structurii 

organizatorice, nu exista un functionar public ierarhic superior evaluatorului, va fi desemnat 

contrasemnatar functionarul public care detine cea mai inalta functie publica din institutie, iar atunci 

cand nu este posibil, contrasemnatar va fi adjunctul conducatorului institutiei sau un demnitar din 

subordinea acestuia. 

Art. 146 - (1) Raportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului in 

urmatoarele cazuri: 

a) aprecierile consemnate nu corespund realitatii; 

b) intre evaluator si functionarul public evaluat exista diferente de opinie care nu au putut fi 

solutionate de comun acord. 

 (2) Raportul de evaluare modificat se aduce la cunostinta functionarului public. 

 Art. 147 - (1) Functionarii publici nemultumiti de rezultatul evaluarii pot sa il conteste la 

conducatorul institutiei. Directorul general solutioneaza contestatia pe baza raportului de evaluare si a 

referatelor intocmite de catre functionarul public evaluat, evaluator si contrasemnatar. 

 (2) Contestatia se formuleaza in termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostinta de 

catre functionarul public evaluat a calificativului acordat si se solutioneaza in termen de 15 zile 

calendaristice de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei. 

 (3) Rezultatul contestatiei se comunica functionarului public in termen de 5 zile calendaristice 

de la solutionarea contestatiei. 

 (4) Functionarul public nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate potrivit 

alin. (1) se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii. 

 (5) Functionarii publici evaluati direct de catre Directorul general, nemultumiti de rezultatul 

evaluarii, se pot adresa direct instantei de contencios administrativ, in conditiile legii. 

   

CAPITOLUL XV -  REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA – 

CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST 
 

Art. 148 - Beneficiarii centrului social de urgenta. 
1. Centrul social de urgenta se adreseaza persoanelor fara adapost aflate in situatia de risc 

social. 

2. Prioritatea de a beneficia de serviciile Centrului social de Urgenta o vor avea persoanele cu 

domiciliul in municipiul Ploiesti, fata de cei proveniti din alte localitati. 

3. Persoanele care nu au domiciliul legal sau resedinta, conform actelor de identitate, in 

municipiul Ploiesti, au dreptul sa beneficieze de serviciile Centrului social de urgenta, 7 zile 

calendaristice consecutive. Persoanele care au domiciliul legal sau resedinta in municipiul Ploiesti au 

dreptul sa beneficieze de serviciile Centrului pentru o perioada de 60 zile consecutive. In cazuri 
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exceptionale, directorul general al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti poate aproba 

prelungirea acestui termen, in functie si de numarul de locuri disponibile. 

4.  Persoanele aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor halucinogene nu pot 

beneficia de serviciile oferite in cadrul Centrului.  

5. Persoanele care se constata ca sufera de tulburari psihice nu pot beneficia de serviciile oferite 

in cadrul Centrului, acestia adresandu-se sectiilor de psihiatrie din cadrul institutiilor spitalicesti. 

6. Persoanele fara adapost au posibilitatea de a beneficia de serviciile Centrului zilnic, intre 

orele 19,00 – 09,00. Acestea au obligatia de a se prezenta la centru intre orele 19,00-22,00 unde vor 

semna un angajament prin care isi asuma obligativitatea de a respecta regulamentul de organizare si 

functionare precum si cel de ordine interioara; 

Art. 149 - Accesul in centru si programul de functionare a centrului va fi urmatorul: 

1) Intre orele 19,00-22,00 primirea beneficiarilor, inregistrarea acestora intr-un registru special 

pe baza actelor de identitate/stare civila sau a declaratiilor acestora, primirea de catre acestia pe baza 

evaluarii sociale a unui document de identificare, cu datele personale care sa le permite accesul in 

centru, parcurgerea procedurii de deparazitare si de igiena personala obligatorie, beneficiaza de 

asistenta medicala primara (in cazul in care este nevoie), primesc haine de schimb – beneficiarii 

primesc haine de schimb pe timpul noptii si unde se impune, le sunt schimbate si hainele de zi, li se 

indica camera de dormit, dupa care pot viziona programe TV in spatiul special amenajat etc,. 

Orele 22,00-stingerea; 

Orele 6,30-desteptarea; 

6,30– 7,00 - timp pentru igiena personala. 

7,00-7,30 - curatenie in incinta camerelor de dormit si a punctelor sanitare la care participa 

fiecare beneficiar; 

7,30 – 8,00 -verificarea prezentei ce se executa de personalul de paza; 

Orele 8,00-pentru noii beneficiari asistentul social va stabili programarea orelor pentru 

consiliere sociala, psihologica (in functie de caz), intocmirea fisei individuale si a planului de masuri. 

Intrarea si iesirea din centru intre orele 22,00 si 9,00 este strict interzisa 

2) Accesul pentru beneficiarii Centrului  este permis prin punctul de acces controlat si stabilit; 

de asemenea este interzis accesul persoanelor straine sau a unor posibili vizitatori ai beneficiarilor; 

Toti cei care intra in centru si nu reprezinta un caz nou trebuie sa aiba asupra lor ecusonul 

primit la inregistrare sau actul de identitate; 

Art. 150 - Perturbarea linistii in centru cu orice mijloace - folosirea radiourilor, casetofoanelor, 

instrumentelor muzicale, a altor echipamente audio, precum si a altor surse de poluare fonica ce 

provoaca deranjarea linistii  in centru este interzisa si are ca urmare confiscarea obiectului sau 

obiectelor care produc poluare fonica; 

Art. 151 -  Centrul de urgenta va propune beneficiarilor acordarea unei mese , respectiv, masa 

de pranz, care va fi servita la Cantina Fundatiei Constantin si Elena, in urma unui acord de colaborare 

cu aceasta; 

Art. 152 - (1) Evidenta beneficiarilor se va realiza printr-un tabel nominal zilnic, intocmit de 

personalul angajat din Centru social de urgenta, care va intreba in fiecare dimineata beneficiarii daca 

doresc sa beneficieze de adapost in seara respectiva. Tabelul nominal va fi semnat de beneficiari si de 

personalul de serviciu al Centrului. 

(2) Pentru fiecare beneficiar in parte se va efectua evaluarea psiho-sociala, printr-o fisa 

personala, care sa evidentieze cauzele care au determinat ajungerea in stare de risc social, va propune 

masurile de asistenta personalizate necesare si posibilitatile de reinsertie sociala.  

(3)  Personalul Centrului social de urgenta va raporta la inceputul fiecarei luni – pana in data de 

5 a lunii, pentru luna anterioara – numarul si componenta asistatilor dupa varsta, calificare profesionala 

si nevoi speciale, precum si masurile de asistenta si reinsertie sociala personalizate mentionand 

masurile luate pentru fiecare asistat in parte (incadrarea in munca, reintegrarea in familie, internarea in 

institutii spitalicesti sau  in centre de ingrijire si asistenta, rezolvarea problemei locuintei, a actelor de 

identitate, obtinerea unor drepturi).  



Regulament intern 

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti 

 
33 

Art. 153 -  Drepturile beneficiarilor serviciilor Centrului:  

a) cazare temporara  pentru  o perioada de maximum 60 zile, pe timp de noapte intre orele 

19,00 – 09,00 ; 

b) control medical primar si asistenta primara oferita de asistent medical;  

c) consultanta psihologica, sociala;  

d) asistenta sociala pentru realizarea unor drepturi;  

e) asistenta sociala pentru reinsertie sociala si mediere a unor locuri de munca;  

f) hrana zilnica, constand in masa de pranz; 

g) ajutoare umanitare constand in imbracaminte, mici obiecte de uz personal;  

h) respectarea demnitatii fiecarei persoane asistate;  

i) confidentialitatea informatiilor;  

j) sesizarea conducerii Centrului  pentru neregulile privind comportamentul personalului 

angajat.  

Art. 154 - Obligatiile persoanelor fara adapost sunt urmatoarele:  

a) sa colaboreze cu personalul angajat si sa participe la munca de curatenie in cadrul centrului ;  

b) sa nu se afle in stare de ebrietate;  

c) sa nu utilizeze sau sa fie sub influenta substantelor halucinogene;  

d) sa nu consume in incinta, bauturi alcoolice, sa nu fumeze si sa nu organizeze sau sa 

participle la jocurile de noroc; 

e) sa respecte programul centrului;  

f) sa respecte personalul angajat al Centrului;  

g) sa nu sustraga si sa nu distruga bunuri din inventarul centrului;  

h) sa nu aiba o atitudine recalcitranta fata de personal sau fata de ceilalti beneficiari; 

i) sa declare sincer identitatea si  sa prezinte personalului de serviciu actele de identitate, iar in 

cazul lipsei acestora, toate informatiile necesare identificarii (nume, prenume, data si locul nasterii, 

numele parintilor, ultimul domiciliu);  

j) in cazul pierderii actelor de identitate, sa colaboreze cu personalul angajat al Centrului, 

pentru procurarea actelor de identitate;  

k) sa declare in scris daca a suferit sau nu condamnari sau daca a savarsit sau nu infractiuni;  

l) sa efectueze, in termen de 3 zile lucratoare, analizele medicale (MRF,VDRL,RBW, 

coproparazitologic); 

m) sa declare sincer bolile de care sufera si daca sunt in evidenta unor unitati sanitare, pentru 

prevenirea imbolnavirii celorlalti beneficiari; 

n) sa nu posede arme de foc sau arme albe;  

o) in cazul posesiei de arme, sa le predea politistului comunitar, la intrarea in incinta Centrului;  

p) sa nu posede obiecte contondente sau obiecte ce pot duce la vatamarea corporala a altor 

persoane. In cazul posesiei unor astfel de obiecte, ele se vor preda politistului comunitar la intrarea in 

incinta Centrului;  

r) sa nu aibe o atitudine violenta sau recalcitrant la adresa personalului centrului sau la adresa 

celorlalti beneficiari; in caz contrar serviciul de paza va lua legatura cu sectia de politie pentru 

depasirea situatiei de criza; 

s) sa ofere toate informatiile solicitate in vederea intocmirii fisei individuale;  

In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute, personalul de serviciu va intocmi un referat 

continand informatii cu privire la abatere si propunerea de sanctionare, care va fi inaintata spre 

aprobare sefului de centru si directorului general Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare 

Ploiesti.  

Art. 155 -  Sanctiunile ce se pot aplica sunt:  

a) neacordarea serviciilor, un anumit numar de zile; 

b) neacordarea definitiva a serviciilor. 

In situatii de urgenta, personalul de serviciu poate interzice prezenta in Centru a persoanelor 

care savarsesc urmatoarele abateri:  
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a) se afla in stare de ebrietate sau sub influenta unor substante halucinogene;  

b) sustrage sau distruge bunuri aflate in incinta Centrului;  

c) foloseste in mod necorespunzator bunurile din dotarea Centrului;  

d) au o atitudine si un comportament recalcitrant si necuviincios fata de personal sau de ceilalti 

beneficiari;  

e) refuza  controlul medical sau tratamentul propus de asistenta medicala.  

Pentru fiecare caz, personalul de serviciu va intocmi o informare scrisa care va fi prezentata 

sefului centrului si directorului general Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti. 

 

CAPITOLUL XVI -  REGULAMENT INTERN – 

CABINETE MEDICALE SCOLARE M.G. SI STOMATOLOGIE 
 

Sectiunea I – Dispozitii Generale 
 

Art.156 - Prezentul Regulament Intern, denumit in continuare Regulament, este un document 

intern al Serviciului Cabinete Medicale Scolare Stomatologice și Serviciului Cabinete Medicale 

Școlare Medicină Generală, întocmit în baza prevederilor din următoarele acte normative:  
- Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală;  

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;  

- Legea nr. 477/2004 – privind Codul de Conduită a personalului contractual din autorităţile 

şi instituţiile publice;  

- Legea nr. 95/2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii;  

- Codul de deontologie medicală din 25 martie 2005 - al Colegiului Medicilor din România;  

- Codul de etică şi deontologie din 9 iulie 2009 - al asistentului medical generalist, al moaşei 

şi al asistentului medical din România;   
- Codul deontologic din 25 iunie 2005 - al medicului dentist;  

- H.G. nr. 250/1992 – privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din 

administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;  

- O.U.G. nr. 96/2003 – privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;  

- O.U.G. nr. 158/2005 - privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;  

- Legea nr. 25/2004 – pentru aprobarea O.U.G. nr. 96/2003 – privind protecţia maternităţii la 

locurile de muncă;  

- Legea nr. 319/2006 - privind securitatea şi sănătatea în muncă, H.G. nr.355/2007 pentru 

aprobarea metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;   
- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;  

- Legea nr. 284/2010 legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice;  

- O.U.G. nr. 162/2008 - privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate 

de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale;   
- H.G. nr. 56/2009 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;  

- Ordinul nr. 653/2001 - privind asistenta medicală a preșcolarilor, elevilor şi studenţilor;  

- Ordinul nr. 772/2004 - pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 

653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor 

- OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei 

de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului 

Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 

- Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, înregistra la ITM Prahova.  

Art.157 - Prezentul Regulament a fost adoptat în vederea reglementării normelor de conduită 

profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi 

menţinerii la nivel înalt a prestigiului celor două servicii. 
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Art.158 – Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul Regulament sunt 

obligatorii pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă, indiferent de funcţia pe care o 

deţin în cadrul celor două servicii. 
 

Art.159 – Prezentul Regulament îşi produce efectele faţă de angajaţi din momentul 

încunoştinţării acestora. 

Art.160 – Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul Regulament sunt 

obligatorii pentru angajaţii celor două servicii de medicină școlară, atât la locul de desfăşurare a 

activităţii profesionale cât şi în afară acestuia, când se află în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 
 

 

Sectiunea II - Conducerea Serviciilor de Asistenţă Medicală Şcolară – Drepturi si 

Obligaţii Specifice, Interdicţii 
 

Art.161 – Conducerea Serviciilor de Asistenţă Medicală Şcolară:  
Conducerea Serviciilor de Asistenţă Medicală Şcolară este realizată de doi medici, care organizează, 

coordonează, îndrumă şi controlează activităţile compartimentelor conduse în condiţii de eficiență şi 

eficacitate, sub autoritatea directorului general al Administrației serviciilor Sociale Comunitare 

Ploiești.  
Art.162 – Între personalul de conducere şi cel de execuţie, există raporturi de muncă, 

reglementate juridic prin întreaga legislaţie în domeniu şi prin prezentul regulament.  

Art.163 – Personalul de conducere îşi exercită rolul de conducător al activităţii desfăşurate în 

cadrul serviciului/compartimentului pe care îl conduce prin atribuţii de serviciu scrise şi verbale, care 

trasează activitatea şi o reglementează.  

Art.164 – Atribuţiile de serviciu aferente fiecărui post sunt prevăzute în fişa postului şi au 

caracter permanent.   
Art.165 – Drepturi specifice:  

Personalul de conducere are dreptul de a verifica în orice moment activitatea personalului de execuţie 

din subordine, de a cere dări de seamă scrise sau verbale cu privire la activitatea desfăşurată de aceştia 

şi de a face aprecieri cu privire la activitatea depusă de către aceştia.  

Art.166 – Obligaţii specifice:  

(1) Personalul de conducere are obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la 

dezvoltarea carierei pentru personalul din subordine.   
(2) Anual, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege, personalul de conducere are obligaţia să 

procedeze la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din subordine.   
(3) Personalul de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de 

evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun sau aprobă 

avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale 

sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.  

(4) Personalul de conducere are obligaţia să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale 

personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii serviciului, precum şi a calităţii 

serviciilor publice oferite cetăţenilor.  

(5) Personalul de conducere are obligaţia de a da personalului din subordine atribuţii de serviciu clare, 

precise şi în timp util.  

(6) Personalul de conducere răspunde de conduita şi prezenţa personalului din subordine. Medicii 

cabinetelor școlare răspund de realitatea înregistrărilor efectuate în foaia colectivă de prezenţă.  

(7) Personalul de conducere răspunde de prelucrarea la nivelul serviciului a prevederilor 

Regulamentului Intern, ale Codului de etică şi deontologie specific, precum şi a celorlalte acte 

normative care modifică reglementările în vigoare la data întocmirii prezentului Regulament.  

 (8) Pe lângă aceste obligaţii specifice, personalului de conducere îi revin şi celelalte obligaţii 

aplicabile personalului de execuţie, obligaţii tratate în Capitolul III al prezentului Regulament.  
Art.167 – Interdicţii: - Se interzice personalului de conducere să favorizeze sau să 
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defavorizeze accesul ori promovarea pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii 

neconforme cu principiile care guvernează conduita profesională. 
 

 

Sectiunea III - Personalul Contractual de Execuţie – Drepturi si Obligaţii 
 

1. Drepturi 

Art.168 – Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:  
(1) dreptul la salarizare pentru munca depusă;  

(2) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;  

(3) dreptul la concediu de odihnă anual;  

(4) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;  

(5) dreptul la demnitate în muncă;  

(6) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;  

(7) dreptul la acces la formarea profesională;  

(8) dreptul la informare şi consultare;  

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

(10) dreptul la protecţie în caz de concediere;  

(11) dreptul la negociere colectivă şi individuală;  

(12) dreptul de a participa la acţiuni colective;  

(13) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.  

(14) Personalul contractual, beneficiază în condiţiile legii, de drepturile de delegare şi de detaşare.  

(15) Salariaţii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale. 

Personalul contractual care se află în grevă nu beneficiază de salariu şi alte drepturi salariale pe durata 

grevei. Raportul de muncă se suspendă la iniţiativa salariatului pentru participarea la grevă, în 

condiţiile legii. Cererea de suspendare a raportului de muncă se face în scris, cu 48 de ore înainte de 

declanşarea grevei.  

Art.169 - (1) Salarizarea se face potrivit prevederilor Legii cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010.  
(2) Informaţiile cu privire la drepturile salariale sunt confidenţiale şi se materializează în „fluturaşul” 

lunar eliberat personal fiecărui angajat. 

Art.170 - (1) Personalul angajat are dreptul, în fiecare an, la un concediu de odihnă plătit, în 

raport cu vechimea lor în muncă, după cum urmează:  
- 0 - 1 an – 20 de zile lucrătoare;  

- 1 – 5 ani – 22 de zile lucrătoare; 

- 5 – 10 ani – 23 de zile lucrătoare; 

- 10 – 15 ani – 25 de zile lucrătoare; 

- 15 – 20 ani – 28 de zile lucrătoare  

- peste 20 ani – 30 de zile lucrătoare 

- concediile de odihnă se suplimentează cu câte 1 zi pentru fiecare 5 ani de vechime în 

aceeași unitate. Beneficiază de vechime în aceeași unitate și salariații trecuți de la o 

unitate la alta prin reorganizare, potrivit dispozițiilor legale 

(2) La plecarea în concediul de odihnă personalul contractual are dreptul la o indemnizaţie de 

concediu calculată conform prevederilor legale.  

(3) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care, din motive justificate, salariatul 

nu a putut efectua concediul de odihnă la care avea dreptul într-un an calendaristic, cu acordul 

persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul până la sfârşitul anului următor.   
(4) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau fracţionat. Poate fi 

fracţionat, la cererea salariatului, cu condiţia ca una dintre fracţiuni să nu fie mai mică de 10 zile 

lucrătoare.  

(5) Pe durata concediului de odihna, salariaţii au dreptul la o indemnizaţie calculată în raport cu 
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numărul de zile de concediu înmulţite cu media zilnica a salariului de bază, sporului de vechime şi, 

după caz, indemnizaţiei pentru funcţia de conducere, luate împreună, corespunzătoare fiecărei luni 

calendaristice în care se efectuează zilele de concediu de odihnă.  

(6) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării 

raportului de muncă al salariatului.  

(7) În cadrul celor două servicii, concediile de odihnă se efectuează cu precădere pe perioada 

vacanţelor şcolare.  

(8) Programarea concediului de odihnă poate fi modificată de conducerea ASSC Ploiești, dacă 

salariatul solicită acest lucru.  

(9) Efectuarea concediului de odihnă se întrerupe în cazul în care salariata intră în concediu pentru 

maternitate, precum şi în cazul în care salariatul este rechemat de către şeful ierarhic, cu aprobarea 

conducătorului instituţiei numai pentru nevoi de serviciu neprevăzute, care fac necesara prezenţa 

salariatului la serviciu.   
Art.171 – (1) În afară concediului de odihnă, salariaţii au dreptul, în condiţiile legii, la zile de 

concediu plătit, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:  

- căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;  

- naşterea unui copil - 5 zile lucrătoare; 

- căsătoria unui copil – 3 zile lucrătoare;  

- decesul soţiei/soţului salariatului sau al unei rude de până la gradul al I-lea a salariatului – 5 

zile lucrătoare; 

- donator de sânge – conform legii; 

- tatăl copilului nou născut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucrătoare plus 10 zile 

daca a urmat un curs de puericultura. 

In afara zilelor libere plătite acordate conform literei « c », salariații beneficiază şi de ajutoare de 

deces astfel:  

a) în cazul decesului salariatului, beneficiază de ajutor de deces, o singura persoana, care poate 

fi, după caz: 

- șotul, copilul, părintele,moștenitorul sau persoana care dovedește ca a suportat cheltuielile 

ocazionate de deces. 

- salariatul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie aflat în 

întreținere sa şi care nu are un drept  propriu de asigurări sociale. Prin membru de familie se înțelege: 

șotul ,copiii, părinţii şi bunicii oricăruia dintre soți.  

(2) Învoirea reprezintă aprobarea de către angajator de a lipsi de la programul de lucru pentru 

motive justificate,o ora sau mai multe, până la o zi. Învoirile se acordă pe baza unei cereri de învoire, 

cu aprobarea  sefului ierarhic superior. 

           Învoirile de până la 7 ore se acorda de către seful direct. Toate învoirile peste 7ore se acorda cu 

aprobarea conducerii A.S.S.C. - Ploiesti. 

  (3) Concediul plătit, prevăzut la al.(1), se acordă, la cererea salariatului, de către conducerea 

instituţiei.  

Art.172 - (1) Personalul contractual are dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată 

nu poate depăși 90 de zile lucrătoare anual, pentru rezolvarea următoarelor situaţii personale: 

a) susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de învățământ 

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

diplomă, pentru salariaţii care urmează o formă de învățământ superior, curs seral sau fără 

frecvenţă;  

b) susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de 

doctorat, în cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de doctorat;   
c) prezentare la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate.  

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

situaţii: 

a) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul 



Regulament intern 

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti 

 
38 

medical; de acest drept beneficiază atât mama salariata, cât şi tatăl salariat, daca mama copilului 

nu beneficiază, pentru aceleaşi motive, de concediu fără plată;  

b) tratamentul medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în 

cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţia pentru incapacitate temporara de muncă, 

precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, 

sora, părinte, pe timpul cât aceştia se află la tratament în străinătate - , în ambele situaţii cu avizul 

obligatoriu al Ministerului Sănătății.  

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

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

(4) Pe durata concediilor fără plată persoanele respective îşi păstrează calitatea de salariat.   

Pe durata concediilor fără plată mai mari de 30 de zile lucrătoare, se pot  încadra alte persoane cu 

contracte de munca pe durata determinata. 

Art.173 – (1) Personalul contractual are dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate 

temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, boli profesionale şi 

accidente de muncă, în condiţiile legii.  
(2) Angajaţii serviciului au obligaţia să anunţe imediat ivirea unei situaţii de incapacitate temporară de 

muncă şefului ierarhic şi Biroului Resurse Umane.  

(3) Angajaţii serviciului aflaţi în concediu medical au obligaţia să depună la Biroul Resurse Umane 

Certificatul de Concediu Medical care atestă incapacitatea temporară de muncă, cel mai târziu până în 

ultima zi a lunii în care a fost eliberat. Certificatul de concediu medical trebuie vizat în prealabil şi de 

către medicul de familie.   
Art.174 - (1)Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare 

profesională.  

(2) Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fără plată.  

(3) Concediile fără plata pentru formare profesională se acorda la solicitarea salariatului, pe perioada 

formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa.  

(4) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau, după caz, cu 

acordul reprezentanților salariaţilor şi numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfășurarea 

activităţii.  

(5) Cererea de concediu fără plata pentru formare profesională trebuie sa fie înaintată angajatorului cu 

cel puțin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de 

formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare 

profesională.   
(6) Efectuarea concediului fără plata pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în cursul 

unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învățământ sau pentru 

susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de învățământ superior, cu 

respectarea condiţiilor stabilite la alin. (5).  

Art.175 – (1) Principalele forme de educaţie medicală continuă pentru asistenţii medicali sunt:  
- programe (cursuri) de educaţie medicală continuă;  

- ateliere de formare (forme educaţionale utilizând metode complexe de educaţie a adultului, bazate 

preponderent pe dinamică de grup);  

- stagii practice;  

- manifestări ştiinţifice:   
• congrese (reuniuni naţionale sau internaţionale în care membrii unei societăţi profesionale, 

delegaţi şi/sau invitaţi deliberează asupra unor interese comune, studii sau probleme majore 

de ordin ştiinţific sau profesional; conferinţe naţionale sau internaţionale convocate de 

obicei pentru încheierea unui consens);   
• conferinţe (reuniuni periodice ale membrilor unei asociaţii, societăţi profesionale unde se 

prezintă şi se dezbat lucrări din domeniu sau unde se iau hotărâri asupra unor probleme 

curente sau de perspectivă; prezentări orale (expuneri, prelegeri) făcute în faţa unui public, 

în scop ştiinţific, informaţional sau educaţional);   
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• simpozioane (discuţii organizate, pe baza unei(or) scurte expuneri asupra unei teme 

ştiinţifice de actualitate, făcută de unul sau câţiva vorbitori, în faţa şi cu participarea 

publicului);   
• mese rotunde (dezbateri libere pe o temă dată, conduse de un moderator, la care sunt 

chemaţi să-şi spună cuvântul specialişti din domeniu sau reprezentanţi ai publicului larg);  

• ateliere de lucru (work-shop-uri, reuniuni ştiinţifice, profesionale sau de cercetare, cu 

caracter programatic, de regulă cu invitaţi, specialişti sau tehnicieni selectaţi dintr-un 

anumit domeniu sau anumite domenii de specialitate care, utilizând tehnici de dinamică de 

grup, sub conducerea unor moderatori şi facilitatori, identifică cerinţe sau probleme, 

analizează sau aprofundează anumite studii, dezbat sau caută soluţii de rezolvare pentru 

probleme legate de un interes comun, ştiinţific sau profesional).  

- elaborarea şi publicarea de materiale ştiinţifice medicale: articole în reviste medicale, capitole de 

carte sau cărţi, monografii, tratate, manuale medicale, editare de carte medicală, ca şi elaborarea 

lucrărilor prezentate în cadrul manifestărilor ştiinţifice.  

(2) Principalele forme de educaţie medicală continuă pentru medici sunt :  

- cursurile de educație permanenta sau formare continuă medicale,  

- ateliere de formare profesională continuă;  

- stagii practice de perfecţionare profesională sau de adaptare ori readaptare profesională;  

- manifestările şi activităţile cu caracter ştiinţific, reprezentate de congrese, conferinţe, 

simpozioane, mese rotunde,ateliere de lucru, sesiuni ştiinţifice;  

- publicarea de materiale ştiinţifice medicale, respectiv articole, în reviste medicale,capitole de 

carte, cărţi, monografii, tratate, manuale, editare de carte medicală. 

(3) Principalele forme de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti sunt: 

- participarea la cursuri postuniversitare;  

- participarea la manifestări ştiinţifice (congrese, simpozioane, conferinţe sau expoziţii)  

- publicarea de materiale ştiinţifice medicale;   
- participarea la cursuri EMC teoretice şi/sau practice;   
- abonamente anuale la reviste medicale de specialitate, acreditate de Colegiul Medicilor Dentişti 

din România;   
- mese rotunde pe probleme legislative.  

 
2. Obligaţii / Îndatoriri 

Art.176 - Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:  
(1) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini sarcinile, lucrările şi atribuţiile 

ce îi revin conform fişei postului;  

(2) obligaţia de a respecta disciplina muncii;  

(3) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă 

aplicabil, în contractul individual de muncă precum şi în legislaţia în vigoare cu privire la medici, 

medici dentişti şi asistenţi medicali;  

(4) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;  

(5) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii la serviciu;  

(6) obligaţia de a respecta confidenţialitatea informaţiilor de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei;  

(7) obligaţia de a răspunde la solicitările beneficiarilor serviciilor de asistenţă medicală şcolară;  

(8) obligaţia de a colabora cu personalul unităţii şcolare unde îşi desfăşoară activitatea prin adoptarea 

unui comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate, în scopul asigurării 

serviciilor medicale de calitate;   
(9) obligaţia de a cunoaşte şi de a aplica prevederile legilor, regulamentelor, codurilor (Codul de 

deontologie medicală, Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al 

asistentului medical din România, Codul deontologic al medicului dentist), hotărârilor, ordonanţelor, 

dispoziţiilor, precum şi a celorlalte acte normative care le reglementează domeniul de activitate. 

Necunoaşterea acestora sau neînţelegerea lor nu îi exonerează de răspundere.   
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Art.177 - Personalul contractual are obligaţia să comunice Serviciului Resurse Umane orice 

modificare survenită în situaţia/statutul lor cu privire la: starea civilă (căsătorie, divorţ, naşterea unui 

copil, decesul, etc.), situaţia militară, studii, schimbarea domiciliului, etc., în cel mult 5 zile de la data 

intervenirii modificării.  

Art.178 – (1) Personalul contractual are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate 

beneficiarilor, în scopul asigurării asistenţei medicale în unităţile de învăţământ de stat, în limitele 

atribuţiilor stabilite prin fişa postului.  

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

Art.179 – (1) Angajaţii contractuali au 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.  

(2) Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului 

unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.  
Art.180 – (1) Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul serviciului 

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. 

(2) Angajaţilor contractuali le este interzis:  

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

public/instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu 

proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;   
b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care serviciul 

public/instituţia în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în 

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

lege;  

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

este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile 

Serviciului Public de Asistenţă Medicală Şcolară ori ale unor angajaţi, 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 serviciului public/instituţiei în care îşi 

desfăşoară activitatea.  

(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) Prevederile prezentului regulament nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a 

personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.  

Art.181 – (1) În activitatea lor angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea 

opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.  

(2) În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite 

generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.  

Art.182 - În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis:  

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

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

c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afară acestora, cu persoanele fizice 

sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;  

d) să afişeze în cadrul serviciului însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea 

partidelor politice ori a candidaţilor acestora. 

Art.183 - În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual are obligaţia de a nu 

permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei 

activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale. 

Art.184 - Angajaţii contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, 
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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 aceste funcţii. 

Art.185 - Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către 

serviciul, de către alţi angajaţi, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat. 

Art.186 – (1) Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în 

alte scopuri decât cele prevăzute de lege. 

(2) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din 

cadrul serviciului sau din afară acestuia, în considerarea funcţiei pe care o deţin. 

(3) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi să se înscrie în organizaţii sau 

asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promiţându-le acordarea unor 

avantaje materiale sau profesionale.   
Art.187 - (1) Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi 

private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, 

acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.  

(2) Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând 

serviciului numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.  

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

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

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

didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica serviciului pentru realizarea 

acestora.  

Art.188 - (1) Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a 

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

următoarelor cazuri:  

a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre 

valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;  

b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului 

respectiv;   
c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele 

interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces. 

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui 

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

(3) Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate 

publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, 

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

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin 

interpus sau în situaţia conflictului de interese.  

Art.189 – (1)Personalul medical care acordă asistenţă medicală, în sistemul public într-o 

locaţie cu destinaţie specială pentru asistenţă medicală, precum şi atunci când aceasta se acordă în 

afara acestei locaţii, ca urmare a unei cereri exprese din partea persoanei sau a persoanelor care 

necesita aceasta asistenţă, va încheia o asigurare de malpraxis pentru cazurile de răspundere civilă 

profesională pentru prejudicii cauzate prin actul medical.   
(2) O copie după asigurare va fi prezentată înainte de încheierea contractului de muncă, fiind o 

condiţie obligatorie pentru angajare. Omisiunea încheierii asigurării de malpraxis medical sau 

asigurarea sub limita legală constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu suspendarea dreptului 

de practică sau, după caz, suspendarea autorizaţiei de funcţionare.  

(3) Această sancţiune nu se aplică dacă asiguratul se conformează în termen de 15 de zile obligaţiei 

legale. 

(4) Personalul sanitar are obligaţia să depună la Biroul Securitatea muncii, situaţii de urgenţă, resurse 

umane în xerocopie asigurarea de malpraxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională pentru 
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prejudicii cauzate prin actul medical.  

 

 

2.1. – Obligatii/Indatoriri ale persoanelor incadrate pe functia de medic 

 

Art.190 - Obligaţia medicului constă în a apăra sănătatea fizică şi mentală a omului, în a uşura 

suferinţele, în respectul vieţii şi demnităţii persoanei umane, fără discriminări în funcţie de vârstă, sex, 

rasă, etnie, religie, naţionalitate, condiţie socială, ideologie politică sau orice alt motiv, în timp de pace, 

precum şi în timp de război. Respectul datorat persoanei umane nu încetează nici după decesul 

acesteia. 

Art.191 – (1) În exercitarea profesiei sale, medicul acordă prioritate intereselor pacientului, 

care primează asupra oricăror alte interese. 

(2) Din momentul în care a răspuns unei solicitări, medicul este automat angajat moral să asigure 

bolnavului în cauză îngrijiri conştiincioase şi devotate, inclusiv prin trimiterea pacientului la o unitate 

medicală sau la un specialist cu competenţe superioare.   
(3) Medicul curant are obligaţia de a face toate demersurile medicale pentru a facilita pacientului său 

obţinerea drepturilor sale ce decurg din starea de boală.  

Art.192 - Medicul este obligat să respecte drepturile fundamentale ale omului şi principiile 

etice în domeniul biomedical.   
Art.193 - Este interzis medicului, în exercitarea profesiei sale, să impună pacientului opiniile 

sale personale de orice natură ar fi acestea.  

Art.194 -Medicul are independenţă profesională absolută, libertatea absolută a prescripţiilor şi 

actelor medicale pe care le consideră necesare, în limitele competenţei sale, şi este răspunzător pentru 

acestea. În cazul limitării prin constrângeri administrative şi/sau economice a independenţei sale, 

medicul nu este răspunzător.  

Art.195 - Medicul nu va garanta vindecarea afecţiunii pentru care pacientul i s-a adresat.  

Art.196 - Încredinţarea totală sau parţială a obligaţiilor proprii către alte persoane, în lipsa 

controlului personal, constituie abatere deontologică.  

Art.197 - Exprimarea consimţământului informat al pacientului pentru tratament nu înlătură 

responsabilitatea medicului pentru eventualele greşeli profesionale.  

Art.198 – (1) Secretul profesional este obligatoriu, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. 

Fac obiectul secretului profesional tot ceea ce medicul, în timpul exercitării profesiei sale, a aflat direct 

sau indirect în legătură cu viaţa intimă a bolnavului, a familiei, a aparţinătorilor, precum şi probleme 

de diagnostic, prognostic, tratament, diverse circumstanţe în legătură cu boala. Secretul profesional 

persistă şi după terminarea tratamentului sau decesul pacientului.   
(2)Secretul profesional trebuie păstrat şi faţă de aparţinători, dacă pacientul nu doreşte altfel.  

(3)Secretul profesional trebuie păstrat faţă de colegi, cadre sanitare şi instituţiile medicale care nu sunt 

implicate în actul medical al pacientului în cauză. În comunicările ştiinţifice cazurile vor fi în aşa fel 

prezentate încât identitatea bolnavului să nu poată fi recunoscută.  

(4) Evidenţele medicale trebuie păstrate ca materiale secrete profesionale.  

Art.199 – (1) Medicul nu poate trata un pacient fără a-l examina medical în prealabil, personal. 

(2) Exercitarea profesiei medicale nu trebuie fă cută impersonal, ci încercând stabilirea unei relaţii 

umane cu pacientul, pentru ca, la nevoie, compasiunea din partea medicului să nu pară un act formal. 

Art.200 - Medicul poate utiliza numai aparate de diagnostic sau tratament autorizate şi pentru 

mânuirea cărora are pregătire ori suficientă practică. 

Art.201 - În caz de pericol de moarte iminent, medicul va rămâne lângă pacient atât timp cât 

este nevoie de ajutorul lui profesional. 

Art.202 - Medicul va informa pacientul asupra bolii acestuia, tratamentului necesar şi a 

şanselor de însănătoşire. Medicul va evita să trezească prin comportamentul lui imaginea unei boli mai 

grave decât este ea în realitate.  
Art.203 – (1) Medicul va păstra o atitudine de strictă neutralitate şi neamestec în problemele 
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familiale ale bolnavului, exprimându-şi părerea numai dacă este solicitat şi numai dacă intervenţia este 

motivată de interesul sănătăţii bolnavului. 

(2) Medicul nu trebuie să se implice în problemele legate de interesele materiale din familia bolnavului 

său. 

Art.204 - În caz de calamităţi naturale sau accidentări în masă , medicul este obligat să 

răspundă la chemare, chiar să îşi ofere de bună voie serviciile medicale imediat ce a luat cunoştinţă 

despre eveniment.  

Art.205 - Medicii au datoria de a-şi perfecţiona continuu cunoştinţele profesionale. 

Art.206 - Medicul trebuie să fie model de comportament etico-profesional, contribuind la 

creşterea nivelului său profesional şi moral, a autorităţii şi prestigiului profesiunii medicale pentru a 

merita stima şi încrederea pacienţilor şi a colaboratorilor. 

Art.207 - Medicul poate folosi numai titlul la care are dreptul, conform pregătirii sale 

profesionale. 

Art.208 - Medicul nu poate face reclamă unor medicamente sau bunuri medicale de consum. 

Menţionarea denumirii unor medicamente sau bunuri medicale în cuprinsul unor articole, cărţi, făcută 

în scop ştiinţific, nu se consideră reclamă.  
Art.209 - Este contrară eticii înţelegerea dintre doi medici, între medic şi farmacist sau între 

medic şi un cadru auxiliar pentru obţinerea de avantaje materiale. 

Art.210 - Este interzisă medicului practician implicarea în distribuirea unor remedii, aparate 

sau produse medicamentoase autorizate ori neautorizate.  
Art.211 - Este interzisă practicarea de către medic a unor activităţi care dezonorează profesia 

medicală. Orice medic trebuie să se abţină, chiar în afara vieţii profesionale, de la acte de natură să 

ducă la desconsiderarea acesteia.  
Art.212 - Medicul nu poate propune sau aplica pacientului ca benefice ori lipsite de riscuri 

remedii sau procedee iluzorii ori insuficient probate. Orice practică neştiinţifică este interzisă.  
Art.213 - Este interzisă acordarea de facilităţi, colaborarea sau sprijinirea oricărei persoane 

care practică ilegal medicina.  
Art.214 – (1) Este interzisă emiterea oricărui document medical care ar aduce pacientului un 

avantaj material nejustificat sau ilicit.  
(2) Este interzisă eliberarea pentru bolnav a unor certificate de complezenţă sau a unor rapoarte 

tendenţioase. Orice act medical va oglindi realitatea obiectivă.  

Art.215 - Este interzis ca medicul curant să întreţină relaţii sexuale cu pacienţii săi sau să-i 

supună pe aceştia unor acte degradante pentru fiinţa umană.  

Art.216 – (1) Medicul trebuie să dea dovadă de diligenţă maximă în stabilirea diagnosticului, 

tratamentului adecvat şi în evitarea complicaţiilor previzibile la pacientul aflat în îngrijirea sa.  

(2) Prescripţiile medicale trebuie formulate cât mai clar, medicul asigurându-se că a fost înţeles 

complet de către bolnav şi anturajul acestuia, mergând până la încercarea de a supraveghea executarea 

tratamentului.   
(3) Prognosticul grav va fi împărtăşit pacientului cu prudenţă şi tact, ţinându-se cont de starea psihică 

a acestuia. Prognosticul va fi dezvăluit şi familiei doar dacă pacientul consimte la aceasta. În cazul în 

care se consideră că dezvăluirea prognosticului infaust va dăuna pacientului sau atunci când acesta nu 

doreşte să afle, prognosticul poate fi dezvăluit familiei.  

Art.217 – (1) Medicul trebuie să fie apărătorul intereselor medicale ale copilului bolnav atunci 

când apreciază că starea de sănătate a copilului nu este bine înţeleasă sau nu este suficient de bine 

protejată de anturaj.   
(2) Dacă medicul apreciază că un minor este victima unei agresiuni sau privaţiuni, are obligaţia de a-l 

proteja uzând de prudenţă şi anunţând autoritatea competentă.  

Art.218 – (1) Medicul poate emite certificate, atestate şi documente permise de lege, pe baza 

propriilor sale constatări şi a examenelor necesare în acest scop. Este interzis ca informaţiile medicale 

să fie prezentate deformat sau ascunse. Documentele medicale vor respecta forma prevăzută de lege. 

Documentele medicale nu trebuie să conţină mai multe date decât este necesar scopului pentru care 
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acestea sunt întocmite şi eliberate.   
(2) Persoana la care se referă documentul medical emis are dreptul de a fi informată cu privire la 

conţinutul acestuia.  

Art.219 - Medicul chemat într-o familie ori colectivitate trebuie să se îngrijească de respectarea 

regulilor de igienă şi de profilaxie. El va semnala bolnavului şi anturajului responsabilitatea ce revine 

acestora faţă de ei înşişi, dar şi faţă de comunitate şi colectivitate.  

Art.220 - Medicul are obligaţia morală de a aduce la cunoştinţă organelor competente orice 

situaţie de care află şi care reprezintă un pericol pentru sănătatea publică.  

Art.221 – (1) Medicul va trebui să îşi trateze confraţii aşa cum ar dori el însuşi să fie tratat de 

ei. În baza spiritului de corp, medicii îşi datorează asistenţa morală.  

(2) Schimbul de informaţii între medici privind pacienţii trebuie să se facă obiectiv şi în timp util, în 

aşa fel încât asistenţa medicală a pacienţilor să fie optimă.  

(3) Dacă un medic are neînţelegeri cu un confrate, trebuie să prevaleze concilierea.   
(4) Este interzisă răspândirea de comentarii ce ar putea să prejudicieze reputaţia profesională a unui 

confrate. Medicii trebuie să ia apărarea unui confrate atacat pe nedrept.  

(5) Constituie încălcare a regulilor etice blamarea şi defăimarea colegilor (critica pregătirii sau 

activităţii lor medicale) în faţa bolnavilor, aparţinătorilor, a personalului sanitar etc., precum şi orice 

expresie sau act capabil să zdruncine încrederea în medicul curant şi autoritatea acestuia.  

(6) Ori de câte ori medicul consideră necesar să ceară părerea unui coleg pentru elucidarea 

diagnosticului, formularea planului terapeutic sau a indicaţiei unei intervenţii, acesta va propune, de 

acord cu bolnavul sau aparţinătorii lui şi ţinând cont de preferinţele acestuia, un consult cu alţi 

confraţi.  

Art.222 - Medicii vor avea raporturi bune, în interesul pacienţilor, cu ceilalţi profesionişti din 

domeniul medical.  

Art.223 - Pe durata exercitării profesiei în regim salarial medicul este obligat să încheie o 

asigurare de malpraxis pentru greșeli în activitatea profesionala.  
 
2.2. Obligaţii/îndatoriri ale persoanelor încadrate pe funcţia de asistent medical 
 

Art.224 - (1) Asistentul medical trebuie să evite în exercitarea profesiei atitudinile ce aduc 

atingere onoarei profesiei şi să evite tot ceea ce este incompatibil cu demnitatea şi moralitatea 

individuală şi profesională.  
(2) Asistentul medical are obligaţia să manifeste o conduită ireproşabilă faţă de bolnav, respectând 

întotdeauna demnitatea acestuia.  
Art.225 - În caz de pericol public, asistentul medical nu are dreptul să îşi abandoneze bolnavii, 

cu excepţia unui ordin formal al unei autorităţi competente, conform legii. 

Art.226 - Asistentul medical este răspunzător pentru fiecare dintre actele lor profesionale. 

Art.227 - Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, asistenţii medicali din sistemul 

public încheie o asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională. 

Art.228 - Încredinţarea atribuţiilor proprii unor persoane lipsite de competenţă constituie 

greşeală deontologică. 

Art.229 - Asistentul medical trebuie să comunice cu pacientul într-o manieră adecvată, 

folosind un limbaj respectuos, minimalizând terminologia de specialitate pe înţelesul acestora. 

Art.230 - Asistentul medical trebuie să evite orice modalitate de a cere recompense, altele 

decât formele legale de plată. 

Art.231 - În baza spiritului de echipă, asistenţii medicali îşi datorează prijin reciproc.  

Art.232 - Constituie încălcări ale regulilor etice: 

a) jignirea şi calomnierea profesională;  

b) blamarea şi defăimarea profesională;  

c) orice alt act sau fapt care poate aduce atingere demnităţii profesionale a asistentului 

medical.  
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Art.233 - În interesul pacienţilor, asistenţii medicali vor avea relaţii de colaborare cu celelalte 

profesii din domeniul sanitar, cu respectarea demnităţii şi onoarei profesionale.  

Art.234 - Asistentul medical aduce la cunoştinţa persoanelor competente şi autorităţilor 

competente orice circumstanţă care poate prejudicia îngrijirea sau calitatea tratamentelor, în special în 

ceea ce priveşte efectele asupra persoanei sau care limitează exerciţiul profesional.  

Art.235 - În vederea creşterii gradului de pregătire profesională, asistenţii medicali au obligaţia 

să efectueze cursuri şi alte forme de educaţie continuă, precum şi alte forme de educaţie continuă 

prevăzute de lege pentru îndeplinirea numărului minim de credite anual necesar reautorizării 

exercitării profesiei.   
Art.236 - Asistentul medical, în exercitarea profesiei, nu pot face discriminări pe baza rasei, 

sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau 

antipatiei personale, a condiţiei sociale faţă de pacienţi.  

Art.237 - Asistentul medical are obligaţia de a lua măsuri de acordare a primului ajutor.  

  Art.238 - Asistentul medical are obligaţia să acorde asistenţă medicală şi îngrijirile necesare în 

limita competenţei lor profesionale.  
Art.239 - În caz de calamităţi naturale (cutremure, inundaţii, epidemii, incendii) sau accidentări 

în masă (naufragii, accidente rutiere sau aviatice, accidente nucleare etc.), asistentul medical este 

obligat să răspundă la chemare, să îşi ofere de bunăvoie serviciile de îngrijire, imediat ce au luat 

cunoştinţă despre eveniment.  
Art.240 - Dacă pacientul se află într-o stare fizică sau psihică ce nu îi permite exprimarea 

lucidă a voinţei, aparţinătorii sau apropiaţii celui suferind trebuie preveniţi şi informaţi corect, pentru a 

hotărî în numele acestuia, cu excepţia imposibilităţii (de identificare, de comunicare, de deplasare etc.) 

sau a urgenţelor  

Art.241 - Asistentul medical va păstra o atitudine de strictă neutralitate şi neamestec în 

problemele familiale (morale, materiale etc.) ale pacientului, exprimându-şi părerea numai dacă 

intervenţia este motivată de interesul sănătăţii pacientului, cu consimţământul prealabil al acestuia.  
Art.242 – (1) Secretul profesional este obligatoriu. 

(2) Secretul profesional există şi faţă de aparţinători, colegi sau alte persoane din sistemul sanitar, 

neinteresate în tratament, chiar şi după terminarea tratamentului şi decesul pacientului.  

(3) Obiectul secretului profesional îl constituie tot ceea ce asistentul medical, în calitatea lui de 

profesionist, a aflat direct sau indirect în legătură cu viaţa intimă a pacientului, a familiei, a 

aparţinătorilor, precum şi problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu 

boala şi alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei.   
(4) Asistentul medical răspunde disciplinar pentru destăinuirea secretului profesional, excepţie făcând 

situaţia în care pacientul şi-a dat consimţământul expres pentru divulgarea acestor informaţii, în tot sau 

în parte.   
(5) În comunicările ştiinţifice, cazurile vor fi astfel prezentate încât identitatea pacientului să nu poată 

fi recunoscută.  

Art.243 - Interesul general al societăţii (prevenirea şi combaterea epidemiilor, a bolilor 

venerice, a bolilor cu extindere în masă şi altele asemenea prevăzute de lege) primează faţă de 

interesul personal al pacientului.  
 
2.3. Obligaţii/îndatoriri ale persoanelor încadrate pe funcţia de medic dentist 
 

Art.244 - Medicul dentist are obligaţia de a apăra drepturile fundamentale ale profesiei - 

libertatea alegerii manoperelor diagnostice şi terapeutice, a prescripţiilor medicale, cât şi prestigiul 

acesteia.  
Art.245 - Medicul dentist trebuie să-şi perfecţioneze cunoştinţele profesionale prin forme de 

educaţie medicală continuă pe tot parcursul activităţii sale profesionale.  
Art.246 - Medicul dentist nu trebuie să accepte exercitarea profesiei în condiţii susceptibile de 

a compromite calitatea actului medical şi securitatea pacientului. 
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Art.247 – (1) Medicul dentist nu trebuie să efectueze tratamente şi/sau să formuleze prescripţii 

medicale în domenii care depăşesc competenţa sa profesională. 

(2) Medicul dentist nu va aplica decât metodele de diagnostic şi tratament pentru care are competenţă . 

În caz contrar, va colabora cu un coleg care are competenţa necesară sau va dirija pacientul către un alt 

specialist.  
Art.248 - Medicul dentist are datoria de a-şi trata pacienţii după normele profesionale medico-

dentare recunoscute de Colegiul Medicilor Dentişti din România şi incluse în ghidurile de practică 

medicală.  

Art.249 – (1) Pentru orice manoperă de diagnostic şi tratament se va cere consimţământul 

pacientului. Dacă aceasta comportă un risc crescut, se va cere consimţământul în scris pe documentul 

de evidenţă primară.  
(2) În situaţia în care îi este imposibil de a obţine în timp util consimţământul pacientului ori al 

reprezentantului legal al acestuia, medicul dentist trebuie să acorde îngrijirile medico-dentare de 

urgenţă, în limita competențelor profesionale. 

Art.250 – (1) Medicul dentist trebuie să asculte, să examineze şi să trateze fără discriminare 

toate persoanele. 

(2) Medicul dentist trebuie să aibă întotdeauna o atitudine corectă şi atentă faţă de pacient. 

Art.251 – (1) Medicul dentist şi persoanele care îl asistă vor respecta cu stricteţe secretul 

profesional. Dacă va utiliza fotografiile medicale în publicaţiile ştiinţifice, medicul dentist va avea 

grijă ca identificarea pacientului să nu fie posibilă. 

(2) Secretul profesional, instituit în interesul pacientului, este impus tuturor medicilor, în condiţiile 

legii. Secretul reprezintă tot ceea ce medicului i se aduce la cunoştinţă prin exercitarea profesiunii, şi 

anume nu numai ceea ce i s-a spus, ci şi ceea ce a văzut, auzit sau a înţeles.  

(3) Medicul dentist trebuie să vegheze ca persoanele care îl asistă în exerciţiul profesiei să fie instruite 

şi să se conformeze în ceea ce priveşte secretul profesional. De asemenea, trebuie să aibă grijă ca nici o 

persoană din anturajul său să nu aducă prejudicii secretului profesional sau asociat corespondenţei 

medicale.   
Art.252 - Medicul dentist are datoria de a-şi asuma responsabilitatea tratamentelor efectuate. El 

nu trebuie să garanteze direct sau indirect reuşita tratamentelor.  

Art.253 – (1) Medicul dentist trebuie să întocmească pentru fiecare pacient un document de 

evidenţă primară - fişă, registru de consultaţii, document în format electronic - cu antecedentele 

medicale şi dentare, constatările clinice, diagnosticul şi tratamentul.  

(2) Acesta trebuie păstrat în arhivă timp de 5 ani. O copie a acestui document de evidenţă primară 

poate fi înmânată la cerere pacientului, reprezentanţilor legali sau instanţelor de judecată.  

Art.254 - Medicul dentist trebuie să informeze periodic pacientul asupra derulării 

tratamentului.  

Art.255 – (1) Medicul dentist trebuie să se abţină să expună pacientul unui risc nejustificat în 

investigaţiile, intervenţiile sau actele terapeutice pe care le prescrie.  

(2) Nici o intervenţie mutilantă nu poate fi practicată fără un motiv medical foarte serios, fără a 

informa şi a cere consimţământul pacientului. Excepţie fac cazurile de urgenţă sau când medicul este 

în imposibilitate de a lua consimţământul pacientului ori al reprezentantului său legal.  

Art.256 - Un prognostic neplăcut, fatal, trebuie comunicat cu prudenţă. Familia sau 

aparţinătorii trebuie să cunoască realitatea.  

Art.257 - Medicul dentist nu are dreptul să se pronunţe cu privire la tratamentele altui coleg.  

Art.258 - Dacă sănătatea pacientului este pusă în pericol, este obligaţia medicului dentist să 

avertizeze pacientul.   
Art.259 - Când mai mulţi medici dentişti colaborează la examinarea sau tratamentul unui 

pacient, aceştia trebuie să se informeze reciproc.  

Art.260 - Fiecare medic dentist îşi asumă responsabilitatea manoperelor medicale efectuate.  

Art.261 - Medicul dentist trebuie să-şi încurajeze colegii mai tineri, susţinându-i în special la 

debutul lor în activitatea profesională.   



Regulament intern 

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti 

 
47 

Art.262 – (1)Sunt interzise editarea şi distribuirea de broşuri publicitare în legătură cu 

activitatea profesională.  

(2) Sunt interzise reclama comercială, publicitatea personală, inclusiv în interesul unor terţi.  

Art.263 - Orice consultaţie efectuată în afara cabinetului de medicină dentară legal autorizat 

este interzisă.  

Art.264 – (1) Medicul dentist trebuie să participe la educaţia sanitară a populaţiei, susţinând 

punerea în aplicare a programelor profilactice de sănătate.  

(2) Medicul dentist care participă la acţiuni de informare a publicului cu caracter educativ sanitar nu va 

utiliza decât date confirmate ştiinţific.  

Art.265 - La eliberarea de documente medicale, orice act va oglindi realitatea obiectivă, fiind 

interzisă eliberarea de certificate de complezenţă, care ar duce la obţinerea ilegală de către pacient a 

unor avantaje materiale sau sociale.   
Art.266 - Pe durata exercitării profesiei în regim salarial medicul dentist este obligat să încheie 

o asigurare de malpraxis pentru greșeli în activitatea profesionala.  
 

Art.267 - Este interzis medicului dentist să trateze în cabinetele şcolare dentare alţi pacienţi 

decât elevi sau studenţi din unităţile de învăţământ de stat. 
 

Sectiunea IV - incompatibilităţi privind personalul medical 
 
1. Incompatibilităţi pentru persoanele care sunt încadrate pe funcţia de asistent medical 
 

Art.268 - (1) Este nedemn şi nu poate exercita profesia de asistent medical:  
a) asistentul medical care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei 

infracţiuni contra umanităţii sau vieţii în împrejurări legate de exercitarea profesiei şi pentru care nu a 

intervenit reabilitarea;   
b) asistentul medical căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia pe durata 

stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară.  
 
(2) Exercitarea profesiei de asistent medical este incompatibilă cu orice acţiune de natură a aduce 

atingere demnităţii profesionale de asistent medical sau bunelor moravuri.  

(3) Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă dreptul de exerciţiu al profesiei.  

(4) În termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, asistentul medical este obligat să 

anunţe filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 

România al cărui membru este.  
 
2. Incompatibilităţi pentru persoanele care sunt încadrate pe funcţia de medic 
 

Art.269 - (1)Este nedemn de a exercita profesia de medic:  
a) medicul care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea cu intenție a unei infracțiuni 

contra umanităţii sau vieții în împrejurări legate de exercitarea profesiei de medic şi pentru care nu a 

intervenit reabilitarea;  

b) medicul căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicției de a exercita profesia, pe durata stabilita, 

prin hotărâre judecătorească sau disciplinară.  

(2) Exercitarea profesiei de medic este incompatibilă cu:  

a) calitatea de angajat sau colaborator al unităţilor de producţie ori de distribuţie de produse 

farmaceutice sau materiale sanitare;   
b) starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea acestei profesii, 

atestată ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiză medicala şi recuperare a 

capacităţii de muncă;  

c) exercitarea în calitate de medic , în mod nemijlocit, de acte şi fapte de comerţ;  

d) orice ocupaţie de natură a aduce atingere demnităţii profesionale de medic sau bunelor 
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moravuri;   
e) folosirea cu buna ştiinţă a cunoştinţelor medico-sanitare în defavoarea sănătăţii pacientului 

sau în scop criminal.  
 
(3) Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă dreptul de exercitare a profesiei.  

(4) In termen de 10 zile de la apariția situației de incompatibilitate, medicul este obligat sa anunțe 

colegiul al cărui membru este.  
 
3. Incompatibilităţi pentru persoanele care sunt încadrate pe funcţia de medic dentist 
 

Art.270 - (1) Este nedemn de a exercita profesia de medic dentist:  
a) medicul dentist care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea cu intenție a unei 

infracțiuni contra umanităţii sau vieții în împrejurări legate de exercitarea profesiei de medic 

dentist şi pentru care nu a intervenit reabilitarea;  

b) medicul dentist căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicției de a exercita profesia, pe durata 

stabilita, prin hotărâre judecătorească sau disciplinară.  
 
(2) Exercitarea profesiei de medic dentist este incompatibila cu:   

a) calitatea de angajat sau colaborator al unităţilor de producție ori distribuție de produse 

farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de tehnica dentara;  

b) exercitarea în calitate de medic dentist, în mod nemijlocit, de acte şi fapte de comerț;  

c) orice ocupație de natură a aduce atingere demnităţii profesionale de medic dentist sau 

bunelor moravuri;  

d) starea de sănătate fizica sau psihica necorespunzătoare pentru exercitarea acestei profesii, 

atestata ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiza medicala şi recuperare a 

capacităţii de munca;  

e) folosirea cu bună știință a cunoștințelor medico-dentare în defavoarea sănătăţii pacientului 

sau în scop criminal.  

(3) Excepţie de la prevederile alin. (2) lit. b) fac activităţile de prevenţie de medicină dentară.  

(4) Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă dreptul de exercitare a profesiei.  

(5) În termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, medicul dentist este obligat să 

anunţe colegiul teritorial al cărui membru este.  
 
 
Sectiunea V - Dispoziţii privind procedura de soluţionare a cererilor, reclamaţiilor/contestaţiilor 

individuale ale salariaţilor 
 
 

Art.271 – Orice cerere prin care un angajat al celor două servicii îşi valorifică un drept 

consfinţit de prezentul Regulament, precum şi de legislaţia în vigoare, se adresează conducătorului 

instituţiei şi, sub sancţiunea neonorării ei, urmează în mod obligatoriu următorul circuit:  
1) angajatul care a formulat cererea, o prezintă şefului ierarhic ( șef serviciu, director– după 

caz) în vederea avizării;  

2) cererea avizată se depune la Registratură în vederea înregistrării, cu cel puţin 7 zile înainte 

de data solicitării cu excepţia cazurilor deosebite (deces sau orice alt eveniment de forţă majoră);  

3) Compartimentul Registratură înaintează cererile înregistrate conducătorului instituţiei în 

vederea aprobării.  

Art.272 – Cererile prin care angajaţii serviciului solicită eliberarea unei adeverinţe (exemplu: 

adeverinţă de venit necesară pentru contractarea unui împrumut, pentru girarea unui împrumut, pentru 

descoperire de credit, etc.; adeverinţă de vechime, etc.) se adresează Biroului Resurse Umane şi 

urmează în mod obligatoriu următorul circuit: 

1) angajatul solicitant depune cererea însoţită de formularul tipizat (când este cazul) la 
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Registratură în vederea înregistrării;  

2) Registratura predă cererile înregistrate, pe bază de borderou, la Biroul Resurse Umane;  

Art.273 – Solicitarea angajaţilor serviciilor cu privire la eliberarea dovezi privind vechimea în 

muncă se adresează în scris către Biroul Resurse Umane.  

Art.274 - (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, 

sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit reglementărilor legale în vigoare este de 

competenţa ordonatorului de credite.   
(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ 

de stabilire a drepturilor salariale.   
(3) Ordonatorul de credite va soluţiona contestaţia în termen de 10 zile.  

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1), persoana nemulţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în  

termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 

Art.275 – Reclamaţiile angajaţilor serviciilor cu privire la încălcarea unui drept prevăzut de 

lege se adresează conducerii instituţiei în vederea soluţionării. 

Art.276 – Eventualele conflicte apărute în procesul de muncă între angajaţii care ocupă funcţii 

de aceeaşi categorie (personal de execuţie) se soluţionează de către şeful ierarhic direct al celor 

implicaţi în conflict. 

 Art.277 – Eventualele conflicte apărute în procesul de muncă între angajaţii care ocupă funcţii 

de categorii diferite (personal de execuţie şi personal de conducere) se soluţionează de către şeful 

ierarhic direct al salariatului care ocupă o funcţie de conducere. 
 
 

Sectiunea VI - Dispoziţii privind disciplina muncii 

  

1.Programul de lucru 

Art.278 - Programul normal de lucru:  
(1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi 

şi de 40 de ore pe săptămână. 

(2) Pentru persoanele încadrate pe funcţia de medic/medic dentist durata zilnica a timpului de munca 

este de 7 ore pe zi, iar pentru persoanele încadrate pe funcţia de asistent medical durata zilnică a 

timpului de muncă este de 8 ore pe zi. 

(3) Programul de lucru va fi stabilit de către fiecare medic, în funcție de programul fiecărei unități în 

care își desfășoară activitatea. Medicul are obligația de a face cunoscut programul de lucru șefului 

ierarhic și conducerii ASSC Ploiești și de a afișa programul de lucru pe ușa cabinetului medical.  

(4) Evidenţa prezenţei la program se ţine prin condici de prezenţă în care personalul este obligat să 

semneze zilnic. Nesemnarea zilnică şi la timp a condicilor de prezenţă constituie o încălcare a 

normelor de disciplină a muncii şi se sancţionează conform Legislaţiei muncii.  

Art.279 – La nivelul compartimentelor, ai căror angajaţi au potrivit fişei postului muncă de 

teren, se deschide în mod obligatoriu un registru de evidenţă a muncii de teren, registru în care vor fi 

operate ora ieşirii şi a revenirii, asumate prin semnătură.  

Art.280 - Orele suplimentare: 
(1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de 

execuţie sau de conducere este considerată muncă suplimentară şi se compensează cu timp liber 

corespunzător.  

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată prevăzută la alin. (1) se poate 

compensa cu timp liber numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără 

a se depăşi 360 de ore anual.   
(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 

ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu 

totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.   
Art.281 - Munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile 
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în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de 

lucru, se compensează şi cu timp liber corespunzător.  
 

2.Timpul de odihnă 

Art.282 – Personalul angajat în cadrul serviciilor beneficiază de repaus săptămânal în zilele de 

sâmbătă şi duminică ale fiecărei luni. 

Art.283 – Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: 

- 1 şi 2 ianuarie; 

- prima şi a doua zi de Pasti; 

- 1 mai; 

- Prima şi a doua zi de Rusalii; 

- 15 august (Adormirea Maicii Domnului); 

- 30 noiembrie – Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, ocrotitorul României; 

- 1 decembrie; 

- prima şi a doua zi de Crăciun; 

- 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele 

religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora; 

- alte zile de sărbători legale prevăzute de lege.  

 
 

3. Accesul în instituţie  
Art.284 – Accesul în instituţie al personalului contractual se face pe baza legitimaţiei de 

serviciu.  

Art.285 – Costul legitimaţiei de serviciu se suportă de către ASSC, iar eliberarea acesteia către 

Biroul Resurse Umane, pe bază de semnătură. 

Art.286 – Orice modificare intervenită în situaţia/starea legitimaţiei de serviciu – pierdere, furt, 

demagnetizare, rupere, etc. – precum şi orice modificare intervenită în situaţia/statutul posesorului 

legitimaţiei, de natură să genereze modificări ale inscripţiei de pe aceasta – schimbarea numelui de 

familie în urma căsătoriei sau divorţului, trecerea la alt compartiment, etc. – se comunică Biroului 

Resurse Umane.  
Art.287– În timpul programului de lucru, legitimaţiile de serviciu vor fi purtate în mod 

obligatoriu de către angajaţii serviciului ca ecuson. 

Art.288 – Legitimaţia de serviciu serveşte la identificarea persoanei care o poartă, motiv pentru 

care înstrăinarea sau transmiterea acesteia altei persoane este interzisă. 

Art.289 – Fiecare angajat în parte răspunde de integritatea legitimaţiei de serviciu. 

Art.290 – În cazul pierderii sau degradării legitimaţiei de serviciu, angajatul - posesor al 

legitimaţiei de serviciu pierdute sau degradate - va suporta integral costul pentru eliberarea unui alte 

legitimaţii de serviciu .  
Art.291 – Nerespectarea prevederilor prezentei secţiuni de către angajaţii serviciului constituie 

abatere disciplinară şi se sancţionează cu avertisment scris, conform prevederilor Legii nr.53/2003 – 

Codul Muncii. 

Art.292 - Accesul la serviciu al angajaţilor acesteia este permis numai în tipul programului de 

lucru, pe baza legitimaţiei de serviciu. În afara programului normal de lucru, accesul la serviciu al 

angajaţilor este permis numai dacă prezenţa acestora la serviciu a fost dispusă în scris de şeful ierarhic 

sau de conducătorul instituţiei.  
 

 

4. Împrejurări în care este permisă părăsirea locului de muncă 

Art.293 – Se interzice angajaţilor serviciului să părăsească locul de muncă fără înştiinţarea 

prealabilă şi aprobarea din partea şefului ierarhic, sau, în lipsa sa, a înlocuitorului acestuia. 

(1) În cazurile de forţă majoră, angajaţii serviciului pot fi învoiţi de către şeful ierarhic. 
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5. Ţinuta vestimentară  
Art.294 – Angajaţii au obligaţia de a se prezenta la serviciu în ţinuta specifică domeniului 

sanitar, decentă, întreţinută, ordonată şi curată şi să contribuie la crearea unei imagini favorabile 

serviciului în care îşi desfăşoară activitatea. 

Art.295 – În timpul desfăşurării activităţii, angajaţii au obligaţia să poarte echipamentul de 

protecţie specific domeniului sanitar. Echipamentul de protecţie va fi asigurat de angajator. 
 

6. Adresarea în cadrul serviciului, modalităţi de comunicare 

între diferitele categorii de personal şi relaţia cu exteriorul 
 

Art.296 - Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale  
(1) Personalul contractual care reprezintă instituția în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii 

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

promoveze o imagine favorabilă ţării şi serviciului pe care-l reprezintă. 
 
(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu exprima opinii 

personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.  

Art.297 - Activitatea publică  

(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens 

de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.  

(2) Angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, 

trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori 

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.  

(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii contractuali pot participa la activităţi sau 

dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul 

de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.  

Art.298 - (1) În relaţiile cu personalul contractual şi funcţionarii publici din cadrul autorităţii 

sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, 

angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, 

corectitudine şi amabilitate.   
(2) Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii 

persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale 

persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:  

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;  

b) dezvăluirea aspectelor vieţii private;  

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.  

Art.299 – Nerespectarea prevederilor prezentei secţiuni de către angajaţii serviciului constituie 

abatere disciplinară şi, în raport de gravitatea faptei, atrage răspunderea disciplinară. 
 

 

Sectiunea VII - Dispoziţii privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă 
 

Art.300 – La nivelul instituţiei noastre sunt asigurate serviciile obligatorii de medicină a 

muncii, după cum urmează: 

- examen medical la angajarea în muncă;  

- examen medical de adaptare;  

- control medical periodic;  

- examen medical la reluarea muncii.  

Art.301 – Angajaţii serviciului pot apela la serviciile medicului de medicina muncii ori de câte 

ori consideră necesar, pentru simptome atribuite condiţiilor de muncă şi activităţilor desfăşurate. 

Art.302 – Obligaţiile angajaţilor privind protecţia muncii: 



Regulament intern 

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti 

 
52 

a) să îşi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a 

acestora;   
b) să aducă la cunoştinţă conducerii serviciului orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care 

constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;  

c) să aducă la cunoştinţă conducerii serviciului accidentele de muncă suferite de persoana 

proprie şi de alte persoane participante la procesul de muncă;  

d) să dea informaţiile solicitate de către organele de control şi de cercetare în domeniul 

protecţiei muncii;  

e) să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau 

îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi pe celelalte persoane participante la 

procesul de muncă;  

f) să ia măsurile necesare pentru prevenirea producerii accidentelor, inundaţiilor, incendiilor 

şi alte asemenea evenimente;  

g) angajaţii serviciului răspund de integritatea tuturor bunurilor care le-au fost puse la 

dispoziţie la începerea activităţii.  
 

Sectiunea VIII - Dispoziţii privind protecţia maternităţii  la locul de muncă  
 

Art.303 - În cadrul instituţiei noastre, salariate gravide şi mame, lăuze sau care alăptează, de 

cetăţenie română ori a unui stat membru al Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European, care 

au raporturi de muncă sau raporturi de serviciu, beneficiază de protecţia maternităţii la locul de muncă. 

Art.304 - Protecţia maternităţii este protecţia sănătăţii şi/sau securităţii salariatelor gravide 

şi/sau mame la locurile lor de munca.   
(1) Locul de muncă este zona delimitată în spaţiu, în funcţie de specificul muncii, înzestrată cu 

mijloacele şi cu materialele necesare muncii, în vederea realizării unei operaţii, lucrări sau pentru 

îndeplinirea unei activităţi de către unul ori mai mulţi executanţi, cu pregătirea şi îndemânarea lor, în 

condiţii tehnice, organizatorice şi de protecţie a muncii corespunzătoare, din care se obţine un venit în 

baza unui raport de muncă ori de serviciu cu un angajator.  

(2) Salariata gravidă este femeia care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de 

graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist 

care să îi ateste aceasta stare.  

(3) Salariata care a născut recent este femeia care şi-a reluat activitatea după efectuarea concediului 

de lăuzie şi solicită angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de lege, anexând un 

document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a 

născut.  

(4) Salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea concediului de 

lăuzie, îşi alăptează copilul şi anunţă angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al 

perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens.   
Art.305 – (1) Salariatele prevăzute la art.304 al.(2), (3), (4) 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 îndeplinesc obligaţia prevăzută la al.(1) şi nu informează în scris 

conducătorul instituţiei despre starea lor, acesta este exonerat de obligaţiile sale prevăzute în legislaţia 

cu privire la protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu excepţia celor prevăzute la art. 5, 6, 18, 23 

şi 25 din O.U.G. nr.96/2003, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr.25/2004.  

Art.306 - În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care conducătorul instituţiei a fost 

anunţat în scris de către o salariată că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art.304 al.(2), (3), (4), 

acesta are obligaţia să înştiinţeze medicul de medicina muncii, precum şi inspectoratul teritorial de 

muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul instituţia.  

Art.307 – Conducătorul instituţiei 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.308 - Conducătorul instituţiei are obligaţia să adopte măsurile necesare, astfel încât:  
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a) să prevină expunerea salariatelor prevăzute la art.304 al.(2), (3), (4) la riscuri ce le pot afecta 

sănătatea şi securitatea;  

b) salariatele prevăzute la art.304 al.(2), (3), (4) să nu fie constrânse să efectueze o muncă 

dăunătoare sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz.  
Art.309 - În cazul în care o salariată se află în una dintre situaţiile prevăzute la art.304 al.(2), 

(3), (4) şi desfăşoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea 

sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării, conducătorul instituţiei 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.310 - In cadrul instituţiei noastre, salariatele prevăzute la art.304 al.(2) beneficiază de 

concediu de risc maternal.   
(1) Concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele prevăzute la art.304 al.(2) 

pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lor şi/sau a fătului ori a copilului lor.  

(2) În cazul în care conducerea instituţiei, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să 

îndeplinească obligaţia prevăzută la art.308, salariatele prevăzute la art.304 al.(2) au dreptul la 

concediu de risc maternal, după cum urmează:  

a) înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementărilor legale 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ;   
b) după data revenirii din concediul postnatal obligatoriu în cazul în care nu solicită concediul 

şi indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul 

copilului cu handicap, până la 3 ani.  

(3) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadă ce nu poate 

depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat 

medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislaţia privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.  

(4) Eliberarea certificatului medical se va face în condiţiile în care salariata s-a prezentat la 

consultaţiile prenatale şi postnatale, conform normelor Ministerului Sănătăţii.  

(5) Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizaţie de risc maternal, în 

condiţiile legii.  
 

Sectiunea IX - Răspunderea personalului contractual 
 

1. Răspunderea disciplinară a personalului contractual 

 
Art.311 - Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit 

legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere 

disciplinară.  

(1) 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 în vigoare, 

regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, 

ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.  

Art.312 – Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:  

a) nerespectarea programului de lucru;  

b) părăsirea locului de muncă în timpul programului fără aprobare;  

c) întârzieri şi absenţe nemotivate;  

d) încălcarea normelor şi a regulilor de protecţie şi securitate a muncii;  

e) folosirea în interes personal a mijloacelor tehnice sau a altor bunuri ale serviciului;  

f) efectuarea în timpul serviciului a unor lucrări care nu au legătură cu obligaţiile de 

serviciu, precum şi sustragerea atenţiei sau împiedicarea celorlalţi salariaţi să-şi exercite 

atribuțiile de serviciu;   
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g) nerespectarea confidenţialităţii informaţiilor de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei;  

h) consumul de băuturi alcoolice la locul de muncă sau prezentarea la serviciu în stare de 

ebrietate;   
i) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu,a sarcinilor şi 

a lucrărilor repartizate, precum şi comunicarea de acte sau informaţii false sau cu 

întârzieri repetate;   
j) distrugerea sau pierderea documentelor;  

k) sustragerea, sub orice formă, de bunuri sau valori aparţinând instituţiei/serviciului;  

l) refuzul îndeplinirii unor sarcini, atribuţii sau lucrări cuprinse în fişa postului;  

m) neprezentarea la solicitările beneficiarilor serviciilor de medicină şcolară ;  

n) neparticiparea, fără motive temeinice, la instructaje sau cursuri de pregătire profesională 

organizate intern sau extern;   
o) defăimarea, calomnierea directă sau indirectă a serviciului/instituţiei/beneficiarilor 

serviciilor de medicină şcolară/colaboratorilor;  

p) constituirea în cadrul serviciului de asociaţii cu caracter politic sau contrare obiectului de 

activitate;   
q) inserarea sau publicarea în ziare, reviste, broşuri, etc. a unor comunicări în legătură cu 

activitatea serviciului/instituţiei, fără acordul conducătorului acesteia ;  

r) încălcarea prevederilor prezentului Regulament, precum şi a celorlalte reglementări 

legale în vigoare.   
Art.313 - Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul 

săvârşeşte o abatere disciplinară sunt: 

a) avertismentul scris; 

b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depăși 60 de zile; 

c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1 – 3 luni cu 5 – 10 %; 

d) reducerea salariului de baza si/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioada 

de 1 – 3 luni cu 5 – 10 %; 

e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.  

Art.314 - Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 

Art.315 - Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea 

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

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;  

b) gradul de vinovăţie a salariatului;  

c) consecinţele abaterii disciplinare;  

d) comportarea generală în serviciu a salariatului;  

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.   
Art.316 - Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o sancţiune disciplinară, cu excepţia 

avertismentului scris, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare 

prealabile.  

(1) 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.   
(2) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la al.(2) fără un motiv 

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

prealabile.  

(4) 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. 

Art.317 - Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă 
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scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârşirea abaterii 

disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.  

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

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;  

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

munca aplicabil, care au fost încălcate de salariat;  

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

disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condițiile prevăzute mai sus, nu a fost efectuata 

cercetarea;  

d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinara se aplica;  

e) termenul în care sancțiunea poate fi contestata;  

f) instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestata.  

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

şi produce efecte de la data comunicării.  

(3) 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.  

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

termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.  

Art.318 - Medicii, medicii dentişti şi asistenţii medicali răspund disciplinar potrivit legislaţiei 

specifice.  
 

2. Răspunderea patrimonială a personalului contractual 

 

Art.319 - Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 

contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.  

Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute şi care nu 

puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.  

Art.320 - (1) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii 
fiecăruia se stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.   
(2)Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea 

fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi, atunci când este 

cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar.   
Art.321 - Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.  

(1) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură sau 

dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte contravaloarea lor. 

Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii acestora de la data plăţii.   
 

Art.322 - Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile 

salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă.  

(1) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu 

celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv.  

Art.323 - În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi 

despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar public, 

reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori autoritate publică, după caz, 

pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul păgubit.   
(1) Dacă persoana în cauza nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui contract 

individual de muncă ori ca funcționar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor 

sale, în condiţiile Codului de procedură civilă.  

Art.324 - În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate 

face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata de reţineri, angajatorul 

se poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.  
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3. Răspunderea civilă a personalului medical 

 
Art.325 - (1) Medicul, medicul dentist şi asistentul medical răspund civil pentru prejudiciile 

produse din eroare, care includ şi neglijenţa, imprudenţa sau cunoştinţe medicale insuficiente în 

exercitarea profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, diagnostic sau 

tratament.  
(2) Medicul, medicul dentist şi asistentul medical răspund civil şi pentru prejudiciile ce decurg din 

nerespectarea reglementarilor privind confidenţialitatea, consimţământul informat şi obligativitatea 

acordării asistenţei medicale.  

(3) Medicul, medicul dentist şi asistentul medical răspund civil pentru prejudiciile produse în 

exercitarea profesiei şi atunci când îşi depăşesc limitele competenţei, cu excepţia cazurilor de urgenţă 

în care nu este disponibil personal medical ce are competenţa necesara.  

(4) Răspunderea civilă nu înlătură angajarea răspunderii penale, dacă fapta care a cauzat prejudiciul 

constituie infracţiune conform legii.  

(5) Toate persoanele implicate în actul medical vor răspunde proporţional cu gradul de vinovăţie al 

fiecăruia.  

(6) Medicul, medicul dentist şi asistentul medical nu sunt răspunzători pentru daunele şi prejudiciile 

produse în exercitarea profesiunii:   
a) când acestea se datorează condiţiilor de lucru, dotării insuficiente cu echipament de diagnostic şi 

tratament, infecţiilor nosocomiale, efectelor adverse, complicaţiilor şi riscurilor în general acceptate 

ale metodelor de investigaţie şi tratament, viciilor ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor şi 

dispozitivelor medicale, substanţelor medicale şi sanitare folosite;  

b) când acţionează cu buna-credinţă în situaţii de urgenţă, cu respectarea competenţei acordate.  
 

 

CAPITOLUL  XVI -  DISPOZITII FINALE 
 

 

Art. 326 - (1) Neindeplinirea sau incalcarea prevederilor prezentului regulament atrage 

raspunderea disciplinara sau penala dupa caz. 

(2) Modificarea Regulamentului Intern se face cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor 

salariatilor . 

(3) Prezentul regulament se va aduce la cunostinta salariatilor de catre sefii de servicii,  formatii 

si compartimente, prin  afisare la sediul A.S.S.C. din str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46 si prin reteaua 

proprie de calculatoare. 

 (4) Prevederile prezentului Regulament Intern se completeaza cu celelalte prevederi ale 

Codului Muncii, ale Legii privind Statutul Functionarilor Publici, ale legilor speciale referitoare la 

masuri de protectie sociala a persoanelor aflate in dificultate, precum si toate celelalte reglementari 

date in aplicarea acestora. 
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