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CAPITOLUL I  

DIPOZIŢII GENERALE 
 

ART. 1. Regulamentul stabileşte dispoziţii referitoare la organizarea şi disciplina muncii, 
în baza Codului Muncii şi legislaţiei în domeniu, potrivit specificului Inspecţiei Muncii. 

ART. 2. Personalul din Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinți are obligaţia de a 
respecta cu stricteţe regulile generale şi permanente de conduită şi disciplină stabilite 
potrivit dispoziţiilor prezentului Regulament de ordine interioară. 

ART. 3. Regulamentul se aplică tuturor angajaţilor, indiferent de natura contractului de 
muncă. 

ART. 4. Prezentul regulament cuprinde norme referitoare la :   

1. Organizarea muncii, drepturile şi obligaţiile anagajtorului şi ale salariaţilor 

2. Norme de igienă şi securitate a muncii; 

3. reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; 
4. modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; 
5. reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de 
încălcare a demnităţii; 
6. abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; 
7. reguli referitoare la procedura disciplinară; 
8. criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor. 
 

ART. 5. Dispoziţiile prezentului regulament pot fi completate prin norme interne de 
serviciu, norme generale sau specifice în domeniul conduitei salariaţilor instituţiei, în 
măsura în care acestea sunt necesare. 

Condiţiile specifice sau speciale pentru unii salariaţi ai instituţiei, sau pentru anumite 
modalitaţi sau proceduri de aplicare a prezentului regulament, vor putea face obiectul 
unor norme, reguli, planuri şi decizii interne de serviciu. 

 

CAPITOLUL  II 

ORGANIZARE, DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 
 

1. ORGANIZAREA MUNCII 
ART.6 

(1) În cadrul relaţiilor de muncă/ raporturilor de serviciu funcţionează principiul egalităţii 
de tratament faţă de toţi angajaţii. 

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

(3) Constituie disciminare directă faţă de un abngajat actele şi faptele de excludere, 
deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiată pe unul sau mai multe criterii prevăzute la 
alin.2 care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea cunoaşterii, 
folosinţei sau exercităţii drepturilor prevăzute de legislaţia muncii. 

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

(5) Măsurile de promovare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, dar şi pentru 
eliminarea discriminării directe şi ndirecte pe criterii de sex se aplică în conformitate cu 
prevederile Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 ART. 7. Durata timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi 40 ore pe săptămână în cadrul 
săptămânii de lucru de 5 zilke, asigurându-se repausul săptămânal  în zile de sâmbătă şi 
duminică, se aplică pentru tot personalul Inspectoratului Teritorial de Muncă Mehedinţi  şi 
este valabilă, indiferent de funcţia ocupată. 

ART .8.(1) Programul de lucru este de luni până joi de la ora 8,00 până la ora 16,30, iar 
vineri de la ora 8,00 la ora 14,00. 

(2) Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă are dreptul, respectând limitele şi 
procedurile impuse de legislaţie, să modifice programul de lucru în funcţie de necesităţi. 

(3) Durata maximă a timpului de lucru zilnic nu va putea depăşi 12 ore. 

ART. 9. (1) Orele suplimentare pot fi efectuate în cazurile şi condiţiile prevăzute de 
legislaţia în viguare, pa bază de referat. 

ART.10. (1) Evidenţa prezenţei personalului la serviciu se face pe baza unei condici în care 
salariaţii vor semna la prezentare şi la plecare. 

(2) In condica de prezenţă se vor nota întârzierile şi lipsurile de la program cu specificarea 
dacă acestea sunt sau nu motivate. 

(3) În cazul în care întârzierea sau absenţa s-a datorat unei situaţii neprevăzute sau a unor 
motive independente de voinţa angajatului (boala, accident,etc) salariatul are obligaţia de 
a informa în 24 de ore compartimentul resurse umane si seful direct. 

ART.11.(1) Situaţia prezenţei la serviciu se întocmeşte de către personalul cu atribuţii în 
acest sens, se vizează de conducătorul unităţii sau locţiitorul acestuia şi se transmite 
compartimentului resurse umane,  pentru plata salariilor. 

(2) După depunerea la compartimentul resurse umane salarizare, situaţia prezenţei poate 
fi modificată numai cu aprobarea scrisă şi motivată a conducătorului care a vizat-o. 

(3) Înscrierile de date false în condica de prezenţă, constituie o abatere gravă şi va fi 
sancţionată conform prevederilor prezentului regulament. 

ART.12. (1) Organizarea serviciului de permanenţa pe instituţie, se stabileşte prin decizie 
a inspectorului sef. 
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      (2) Orele efectuate de persoanele încadrate în muncă în scopul asigurării 
permanenţei pe instituţie în condiţiile legii, se compensează prin acordare de timp liber 
corespunzător în următoarele 60 zile conform art. 122 din Codul Muncii și ale art.13 din OG 
nr. 6/2007. 

ART. 13 (1) Salariaţii pot fi învoiţi să lipsească în interes personal de la serviciu un număr 
de ore din cursul unei zile  pe baza unui bilet de voie aprobat de inspectorul sef .   

 (2) Biletul de voie va cuprinde menţiunea că angajatul pleacă în interes personal, data, 
durata şi ora când începe învoirea. 

ART. 14. Conducerea inspectoratului poate acorda, potrivit legii, concedii fără plată şi 
alte tipuri de concedii, la cererea celor interesaţi, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare. 

ART. 15 (1) Programarea concediilor de odihnă se face la sfârşitul fiecărui an pentru anul 
urmator. Propunerile de programare a concediilor se face de conducerea fiecărui 
compartiment şi se aprobă de inspectorul şef. 

(2) Ordinea concediilor va fi stabilită eşalonat în tot cursul anului, ţinându-se seama de 
buna desfăşurare a activităţii dar şi de interesele angajaţilor.  

ART. 16. Compartimentul resurse umane ţine evidenţa întârzierilor, învoirilor, a 
concediilor de boală, de studii şi fără plată şi separat a concediilor de odihnă. 

ART. 17 (1) Accesul salariaţilor în sediul instituţiei se face în baza legitimaţiei vizate la zi. 

(2) Ieşirea salariaţilor din instituţie, în timpul programului de lucru, este permisă după 
cum urmează de : 

    - conducătorii compartimentelor, cu înştiinţarea inspectorului sef; 

    - ceilalţi salariaţi, pe baza ordinelor de serviciu sau a biletelor de voie; 

    - persoanele care efectuează deplasări în interes de serviciu, pe baza ordinului de 
deplasare. 

(3) La ieşirea din instituţie, biletele de voie se predau la compartimentul resurse umane 
care are obligaţia să le păstreze până la terminarea programului. 

ART. 18. Primirea cetăţenilor pentru depunerea de cereri, reclamaţii, sesizări, propuneri 
precum şi pentru audienţe, se face potrivit procedurii și a programului de audiențe stabilit 
de catre inspectorul sef. 

ART. 19. Conducătorul fiecărui compartiment va organiza controlul zilnic, la sfârşitul 
programului, a modului în care angajaţii respectă obligaţiile pe care le au în ceea ce 
priveşte închiderea ferestrelor, încuierea birourilor, dulapurilor şi fişetelor, precum şi 
stingerea luminilor, etc. 
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 1. OBLIGAŢIILE CONDUCERII 
 

ART. 20. Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă are datoria să ia toate măsurile 
pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării activităţii unităţii. 

ART. 21. (1) Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă asigură buna organizare a 
întregii activităţi pentru buna gospodărire a fondurilor materiale şi băneşti, în care sens 
stabileşte normele de disciplină a muncii, obligaţiile salariaţilor, precum şi răspunderea 
acestora pentru încălcarea atribuţiilor de serviciu. 

               (2) Potrivit legii, conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă are 
următoarele drepturi şi obligaţii: 

(a) Fundamentează programul de activităţi al instituţiei pe termen scurt şi pe termen lung, 
cu reactualizarea lui periodică; 

(b)Stabileşte structura organizatorică a instituţiei precum şi structurile organizatorice pe 
domenii de activitate; 

(c) Stabileşte numărul de posturi pentru fiecare compartiment; 

 (d) Stabileşte atribuţiile fiecărui compartiment; 
(e) Exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor; 
(f) Asigură folosirea raţională a forţei de muncă, menţinerea numărului de salariaţi la 
nivelul strict necesar realizării sarcinilor; 
(g) Urmăreşte ridicarea calificării profesionale a salariaţilor, promovarea lor în raport cu 
pregătirea şi rezultatele obţinute; 
(h) Examinează observaţiile critice, sugestiile şi propunerile de măsuri formulate de 
salariaţii instituţiei; 
(i) Organizează timpul de muncă în raport de specific, de necesităţi, de asigurarea 
funcţionalităţii şi de respectarea duratei timpului legal de lucru şi de odihnă; 
(j) Asigură respectarea reglementărilor legale cu privire la timpul de lucru şi de odihnă, 
precum şi la orice alte drepturi legale cuvenite salariaţilor; 
(k) Asigură întocmirea evaluării performanţelor profesionale individuale anuale a 
salariaţilor potrivit legii; 
(l) Asigură plata drepturilor băneşti cuvenite personalului la termenele şi în condiţiile 
prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; 
(m) Asigură spaţiul şi dotările necesare desfăşurării activităţii pentru fiecare salariat în 
parte, locuri de muncă corespunzătoare sub aspectul cerinţelor normale de securitate şi 
sănătate în muncă; 
(n) Asigură liberul acces la informaţiile de interes public prin desemnarea unei persoane cu 
atribuţii în acest domeniu; 
(o) Asigură protecţia avertizării în interes public conform Legii nr.571/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(p) Asigură respectarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul relaţiilor de 
muncă de orice fel; 
(r) Asigură accesul la formare profesională în limita bugetului aprobat; 
(s) Urmăreşte efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă; 
(t) asigură efectuarea controlului medical obligatoriu, prevăzut de legislaţia în vigoare 
pentru salariaţii I.T.M. Mehedinţi; 
(u) poate sesiza comisia de disciplină  
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(v) emite decizia de sancţionare pe baza propunerilor cuprinse în raportul comisiei de 
disciplină; 
(x) orice alte drepturi şi obligaţii stabilite prin lege. 
 
 

 2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR 
 

ART. 22. Salariaţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Mehedinţi au următoarele 
drepturi: 
(a) Să li se asigure stabilitate în muncă, contractul de muncă sau decizia  de numire 
neputând să înceteze sau să fie modificat decât în cazurile prevăzute de lege; 
(b) Să beneficieze de condiţii corespunzătoare de muncă, de protecţie a muncii, de 
indemnizaţii de asigurări sociale în cazul pierderii temporare a capacităţii de muncă şi de 
alte drepturi de asigurări sociale prevăzute de lege; 
(c) Să li se stabilească drepturi salariale potrivit legislaţiei în viguare; 
(d) Să li se asigure repaus săptămânal şi concediu de odihnă anual plătit; 
(e) Să beneficieze de concediu de studii sau fără plată în condiţiile legii; 
(f) Să li se asigure sprijin şi înlesniri pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale. 
(g) Accesul la documentare şi informare 
(h) Dreptul la asistenţă şi control medical periodic 
(i) Dreptul la egalitate de şanse şi tratament 
(j) Dreptul la grevă 
(k) Dreptul la asociere sindicală 
(l) Dreptul la opinie 
(m) Dreptul la formare profesională în limita bugetului aprobat 
(n) Alte drepturi stabilite în actele normative în vigoare şi aplicabile categoriei de 
personal. 
ART. 23. Salariaţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Mehedinţi au obligaţia de a 
respecta următoarele îndatoriri: 
(a)  Să îşi îndeplinească obligaţiile asumate, conform fişei postului; 
(b)  Să respecte programul de lucru şi să folosească cu eficienţă timpul de muncă; 
(c)  Să execute întocmai şi la timp obligaţiile de serviciu ce le revin; 
(d)  Să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă; 
(e)  Să cunoască bine lucrările pe care le au de executat; 
(f)  Să-şi însuşească cunoştinţele profesionale necesare atribuţiilor de serviciu, să participe 
la instructaje sau cursuri organizate în acest scop; 
(g)  Să respecte dispoziţiile privind păstrarea secretului de stat precum şi cele referitoare 
la documentele, datele sau informaţiile care nu sunt destinate publicităţii; 
(h)  Să respecte normele de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor sau a oricăror 
alte situaţii care ar putea pune în primejdie clădirile, viaţa şi integritatea corporală, 
sănătatea personală sau a altor persoane; 
(i) Să respecte regulile de acces în instituţie, să ia măsuri de îndepărtare a oricăror 
persoane , dacă prezenţa acestora ar putea provoca un pericol pentru siguranţa sau 
funcţionarea normală a instituţiei; 
(j) În cazuri de forţa majoră, au obligaţia să cunoască, să participe şi să asigure realizarea 
măsurilor de protecţie civilă cuprinse în Regulamentul de organizare a măsurilor de 
protecţie civilă; 
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(k) Să se prezinte la serviciu în stare corespunzătoare îndeplinirii în bune condiţii a 
sarcinilor ce le revin; 
(l) Să înştiinţeze şeful ierarhic superior de îndată ce au luat cunoştinţă de existenţa unor 
nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri; 
(m) Să cunoască prevederile Codului Muncii, ale O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
adnministrativ şi ale altor dispoziţii cu caracter normativ în legătură cu funcţia 
încredinţată, precum şi dispoziţiile conducerii instituţiei referitoare la munca ce o 
îndeplinesc, conformându-se acestora întocmai. 
(n)  Să întocmească şi să depună la Compartimentul Resurse Umane, Declaraţia de avere şi 
Declaraţia de interese, în conformitate cu Legea nr.176/2010 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 (o) Să aibă un comportament bazat pe respect, profesionalism bună-credinţă, 
corectitudine şi amabilitate. 
(p) Să nu solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt 
avantajcare le dunt destinate personal sau familiei, care le pot afecta imparţilitatea în 
executarea funcţiei; 
(r) Să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de 
care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei; 
(s) Să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice 
(t) Să folosească raţional patrimoniul instituţiei 
(u) la suspendarea, modificarea sau încetarea raporturilor de muncă să predea bunurile 
încredinţate pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; 
(v) să respecte dispoziţiile legale referitoare la incompatibilităţi / conflictele de interese; 
(x)  Să depoziteze selectiv deșeurile rezultate din activitatea de birou, conform Legii nr. 
132/2010, cu modificările şi completările ulterioare.  
 

 3.  NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI 

 

ART. 24. Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate, în 
beneficiul cetăţenilor.  

ART.25. Funcţionarii publici 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 atributiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale.  

ART.26. Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul ITM Mehedinţi, 
precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau 
intereselor ITM Mehedinţi. 

ART.27. Funcţionarilor publici le este interzis : 

a) sa exprime în mod public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea 
ITM Mehedinţi,  cu politicile şi strategiile ITM Mehedinţi; 

b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în 
care ITM Mehedinţi are calitatea de parte; 

c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decat cele prevăzute 
de lege; 
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d) sa dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această 
dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau 
drepturile ITM Mehedinţi, ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice 
sau juridice ; 

e) să acorde consultanţă şi asistenţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării 
de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau a ITM Mehedinţi. 

ART.28. Prevederile art.26. lit. a - e se aplica şi după încetarea raporturilor de serviciu, 
pentru o perioadă de 2 ani. 

ART 29. (1) In îndeplinirea atribuţiilor de seviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a 
respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, coreland libertatea dialogului cu 
promovarea interesului ITM Mehedinţi. 

(2) In activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi 
de a nu se lăsa influenţaţi  de considerente personale sau de popularitate.In exprimarea 
opiniilor, funcţionarii publici trebuie sa aibă o atitudine conciliantă si să evite generarea 
conflictelor datorate schimbului de păreri. 

ART.30. In exercitarea funcţiei publice , funcţionarilor publici le este interzis: 

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

b) sa furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publica; 

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

d) să afişeze în cadrul ITM Mehedinţi, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau 
denumirea partidelor politice ori a  candidaţilor acestora. 

ART.31. In considerarea funcţiei publice deţinute, funcţionarilor publici le este interzis sa 
permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea 
unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.  

ART.32. In relaţiile cu personalul din cadrul ITM Mehedinţi, precum şi cu persoanele fizice 
sau juridice, funcţionarii publici sunt obligaţi sa aiba un comportament bazat pe respect, 
bună-credintă, corectitudine şi amabilitate. 

ART.33. Funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi 
demnităţii persoanelor din cadrul ITM Mehedinţi, precum şi persoanelor cu care intră  în 
legătură în exercitarea funcţiei publice, prin: 

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 

b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private; 

c) formularea unor sesizări sau plîngeri calomnioase. 

ART.34. Funcţionarii publici nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, 
favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, 
prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politica, care le 
pot influenţa inparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o 
recompensă în raport cu aceste funcţii. 
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ART.35. Funcţionarilor publici le este interzis sa promita luarea unei decizii de către ITM 
Mehedinţi, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod 
privilegiat. 

ART.36. Este interzisă folosirea de către funcţionarii publici, în alte scopuri decat cele 
prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei publice deţinute. 

ART.37. Funcţionarii publici trebuie sa aibă o tinută vestimentară corespunzătoare care sa 
impună decenţă şi respect. 

 

5. NORME GENERALE DE CONDUITA A PERSONALULUI CONTRACTUAL 

 

ART.38. Personalul contractual are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în 
beneficiul cetăţenilor. 

ART.39. In exercitarea funcţiei personalul contractual are obligaţia de a avea un 
comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa 
administrativă, pentru a cîştiga şi a menţine încrederea publicului înintegritatea, 
imparţialitatea şi eficacitatea ITM Mehedinţi. 

ART.40. 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 ce le revin, cu respectarea eticii profesionale. 

ART.41. Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul ITM 
Mehedinţi, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii 
imaginii sau intereselor ITM Mehedinţi. 

ART.42. Angajaţilor contractuali le este interzis: 

- să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea, 
politicile, strategiile, ori cu proiectele ITM Mehedinţi; 

- să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare în care ITM Mehedinţi 
este parte, dacă nu sunt abilitati în acest sens; 

- să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decat cele prevăzute 
de lege; 

- să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire 
este de natură sa atragă avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile 
ITM Mehedinţi ori ale unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali; 

- să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea 
promovăriide acţiuni juridice, ori de altă natură împotriva statului sau ITM Mehedinţi; 

- să participe la activitatea de colectare de fonduri pentru activitatea partidelor  politice; 

-să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică; 

- sa colaboreze, atat în cadrul relaţiilor de serviciu, cat şi în afara acestora, cu persoanele 
fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări ale partidelor politice; 

- să afişeze în cadrul ITM Mehedinţi însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau 
denumirea partidelor politice ori a candidaţilot acestora. 
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ART.43. Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi 
demnităţii persoanelor din cadrul ITM Mehedinţi, precum şi ale  persoanelor cu care intra 
în legătura în exercitarea funcţiei prin: 

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 
b) dezvăluirea aspectelor vieţii private; 
c) formularea unor sesizări sau plangeri calomnioase. 

ART.44. Angajaţii  contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, 
favoruri, nvitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, 
prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natura politică, care le 
pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiei. 

 

   CAPITOLUL   III 

   NORME DE IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII 

 

ART. 45.(1) Fiecare salariat are obligaţia să asigure aplicarea măsurilor referitoare la 
securitatea şi sănătatea sa, precum şi a celorlalţi salariaţi. 

(2) Este interzisă consumarea băuturilor alcoolice ori prezentarea la servicu sub influenţa 
alcoolului. 

(3) În timpul serviciului, salariaţii sunt obligaţi să aibă o comportare demnă şi corectă. 

ART. 46.(1) În caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de muncă, fiecare 
salariat va informa de urgenţă conducătorul compartimentului din care acesta face parte. 

(2) Toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecinţe grave, 
vor fi imediat aduse la cunoştinţa conducerii. 

(3) Aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu - 
loc de muncă şi invers. 

ART. 47. (1) Pentru a asigura securitatea la locul de muncă, salariaţii au următoarele 
obligaţii:  

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

b) Se interzice fumatul în spaţiile publice închise de la locul de muncă, aşa cum acestea 
sunt definite de art. 2 al.1 lit.n) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare. Prin 
spaţiu închis de la locul de muncă se înţelege orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau 
tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de 
caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în 
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare." 
c) Se interzice în incinta instituţiei, păstrarea, distribirea sau vânzarea de substanţe-
medicamente al căror efect poate produce dereglări comportamentale; 
d)Se interzice introducerea, distribuirea sau înlesnirea introducerii băuturilor alcoolice în 
instituţie. 
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(2) În caz de pericol (incendiu, calamităţi naturale, război), evacuarea personalului şi a 
materialelor unităţii în locurile stabilite se vor face conform planurilor de PSI şi PC. 

 

CAPITOLUL  IV 

DISCIPLINA MUNCII ŞI RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ 

ART. 48. Săvârşirea următoarelor fapte constituie abateri disciplinare şi se sancţionează 
potrivit dispoziţiilor prezentului regulament: 
(a) Lipsa nemotivată de la serviciu; 
(b) Întârzierea de la serviciu; 
(c) Îndeplinirea neglijentă a atribuţiilor de serviciu; 
(d) Să desfăşoare activităţi personale sau altele decât cele satbilite prin fişa postului în 
timpul orelor de program; 
(e) Solicitarea sau primirea de cadouri în scopul îndeplinirii sau neândeplinirii unor 
atribuţii de serviciu, al furnizării unor informaţii sau facilitării unor servicii care să 
dăuneze activităţii instituţiei; 
(f) Corespondenţa cu alte instituţii în nume propriu; 
(g) Efectuarea de convorbiri telefonice personale, cu excepţia cazurilor de urgenţă; 
(h) Comunicarea unor informaţii cu caracter confidenţial; 
(i) Încălcarea regulilor de igienă şi securitatea muncii; 
(j) Să fumeze în spaţiile publice închise de la locul de muncă; 
(k) Să introducă, să distribuie, să faciliteze introducerea sau distribuirea în unitate a 
băuturilor alcoolice, pentru a fi consumate la locul de muncă; 
(l) Intrarea sau după caz rămânerea în unitate sub influenţa băuturilor alcoolice; 
m) Părăsirea instituţiei în timpul orelor de program fără ordin de serviciu sau aprobarea 
şefilor ierarhici; 
(m) Executarea în timpul serviciului de lucrări străine de interesul serviciului; 
(n) Împiedicarea în orice mod, a altor lucrători de a-şi executa în mod normal în timpul 
programului îndatoririle de serviciu; 
(o) Exprimarea sau desfăşurarea în calitate de funcţionar public, ori în timpul programului 
de lucru a unor opinii sau activităţi publice cu caracter politic; 
(p) Încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii privind 
funcţionarii publici. 
(q) Încălcarea prevederilor legale referitoare la colectarea selectivă a deșeurilor în cadrul 
instituției. 
  ART. 49. Furtul, bătaia, refuzul de a se supune aplicării controlului privind consumarea 
de alcool sau de medicamente care pot produce dereglări comportamentale, constituie 
abateri deosebit de grave. 
 ART. 50. (1) Orice manifestare de hărţuire sexuală este interzisă. 
(2) Sunt considerate hărţuiri sexuale acele gesturi, manifestări, comentarii insinuante, sau 
propuneri cu aluzii sexuale. Acestea pot crea o stare de stres în cadrul compartimentelor 
şi pot conduce la degradarea atmosferei de lucru, scăderea productivităţii muncii şi a 
moralului angajaţilor. 

(3) În sensul celor de mai sus, nu este permis angajaţilor să impună constrângeri sau să exercite 
presiuni de orice natură în scopul obţinerii de favoruri de natură sexuală. 
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CAPITOLUL V 

 SANCŢIUNI 

 

ART. 51. În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sancţiunile disciplinare ce se 
aplică sunt următoarele: 

1. Personal contractual ( conform art.248 din codul Muncii, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare) 

(a) Avertisment scris; 
(b) Retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a 
dispus retrogradarea, pentru o durtă ce nu poate depăşi 60 de zile 
(c) Reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10 %; 
(d) Reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a îndemnizaţiei de conducere pe o 
perioada de 1-3 luni cu 5-10 % ; 
(e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă 
Sancţiune adisciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 
salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea 
sancţiunii disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. 
2. Funcţionari publici( conform art.492 alin.3 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ) 

(a) mustrare scrisă ; 
(b) diminuarea drepturilor salariale cu 5- 20 % pe o perioada de pană la 3 luni; 
(c) diminuarea drepturilor salariale cu 10- 15 % pe o perioada de pană la un an de zile; 
(d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de 1 la 3 ani; 
(e) retrogradarea într-o funcţie publică de nivel inferior pe o perioadă de pana la un an, cu 
diminuarea corespunzătoare a salariului ; 
(f) destituirea din funcţia publică. 
 ART. 52. Sancţiunile disciplinare pot fi aplicate direct de conducătorul instituţiei publice, 
dar şi la propunerea comisiei de disciplină din cadrul instituţiei publice, în funcţie de 
reglementările legale în vigoare. 
  ART.53. La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de cauzele şi gravitatea faptei, 
împrejurările în care a fost săvârşită, gradul de vinovăţie a celui în cauză, dacă acesta a 
mai avut şi alte abateri în trecut, precum şi de urmările abaterii. 
  ART.54. Sancţiunea disciplinară pentru personal contractual se poate aplica numai dupa 
cercetarea prealabilă a faptei ce constituie abatere, cu ascultarea obligatorie a persoanei 
în cauză şi verificarea susţinerilor făcute de aceasta în apărare,potrivit dispoziţiilor 
Codului muncii, iar pentru funcţionari publici conform O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 

             ART. 55.Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă 
scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea 
abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

 ART. 56. Răspunderea penală sau materială nu exclude răspunderea disciplinară pentru 
fapta săvârşită dacă prin aceasta s-au încălcat obligaţiile de muncă sau regulile de 
comportare.  
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ART. 57. Împotriva sancţiunii disciplinare, cel sancţionat poate face contestaţie în scris 
după cum urmează :    
           I. Personalul contractual : conform Legii nr.53/2003, privind Codul muncii, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare 
           II. Funcţionarii publici : conform O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ  
ART. 58. Sancţiunea disciplinară aplicată personalului contractual, cu excepţia desfacerii 
contractului de muncă, se consideră prescrisă dacă timp de un an de la executarea ei, cel 
în cauză nu a mai săvârşit o altă abatere 
ART. 59. În cazul în care, Inspectoratul Teritorial de Muncă a făcut plângere penală 
împotriva unui salariat sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale 
incompatibile cu funcţia deţinută, conducerea instituţiei va dispune suspendarea din 
funcţie a acestuia. Pe timpul suspendării nu se plătesc drepturile salariale. 

 

CAPITOLUL  VI 

EVALUAREA PROFESIONALA 
 

ART. 60. (1) Activitatea profesională a salariaţilor se apreciază anual, pentru anul 
anterior, pe baza obiectivelor stabilite şi a criteriilor de evaluare, potrivit dispoziţiilor 
legale aplicabile funcţionarlor publici.  

(2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public se consemnează în 

raportul de evaluare întocmit de către persoana care are calitatea de evaluator, potrivit 

legii. 

În urma evaluării performanţelor profesionale individuale, funcţionarului public I se acordă unul 

din calificativele: foarte bine, bine, satisfăcător şi nesatisfăcător, potrivit dispoziţiilor H.G. 

nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL  VII 

DISPOZIŢII FINALE 

ART. 61. (1) Prezentul regulament se completează de drept cu prevederile legale în 
vigoare şi, după caz, cu prevederile procedurilor aplicabile la nivelul I.T.M. Mehedinţi. 

(2) În situaţia unui conflict între dispoziţiile legale şi prevvederile din regulament, 

prioritate vor avea dispoziţiile legale. 

ART.62 Regulamentul de ordine interioară va fi adus la cunoştinţa fiecărui salariat, pe 
bază de semnătură. 


