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AVIZAT

JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
Nr. 78/164/20.06.2017

SECRETAR
Mihaela David

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului intern
al Primăriei Municipiului Brad
Consiliul Local al Municipiului Brad, Judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 77/165/20.06.2017 a Primarului
municipiului Brad prin care se propune aprobarea Regulamentului intern al Primăriei Municipiului
Brad.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ale
Titlului XI din Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.7/2004 privind
Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, ale Legii nr.477/2004 privind Codul de
conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, ale HGR nr.1344/2007
privind Nomele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, ale HGR nr.1723/2004
privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu
publicul, cu modificările ulterioare precum și ale HGR nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 şi art. 45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se aprobă Regulamentul intern al Primăriei municipiului Brad, conform Anexei
care face integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii
Consiliului local Brad nr. 155/2008.
Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceşte Compartimentul Resurse Umane.
Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Județul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Compartimentului Resurse Umane.
Iniţiator:
PRIMAR
Florin Cazacu

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
P R I M Ă R IA
MUNICIPIUL BRAD
Nr. 77/165/20.06.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Regulamentului intern al Primăriei Municipiului Brad
Având în vedere legislaţia care reglementează regimul general al raporturilor
juridice între funcţionarii publici şi personalul contractual pe de o parte şi autorităţile
administraţiei publice locale pe de altă parte, propun aprobarea Regulamentului intern
pentru cele două categorii de salariaţi ai aparatului de specialitate al primarului şi al
serviciilor din subordinea Consiliului local Brad (funcționari publici și personal
contractual).
Regulamentul intern este structurat pe XV capitole care cuprind obligaţiile
salariaţilor, drepturile şi îndatoririle acestora, organizarea timpului de muncă,
recompensele, precum şi răspunderea disciplinară în caz de abateri disciplinare,
sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate.
De asemenea sunt cuprinse capitole privind protecţia, igiena şi securitatea
muncii, reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei
forme de încălcare a demnităţii, reguli privind soluţionarea cererilor, reclamaţiilor,
sesizărilor, precum şi norme generale de conduită profesională a funcţionarilor
publici şi a personalului contractual din cadrul Primăriei municipiului Brad.
Regulamentul intern, după aprobare, urmează, prin grija Compartimentului
Resurse Umane să fie distribuit tuturor compartimentelor existente pentru a fi pus în
aplicare.
În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Invoc în susținerea propunerii mele prevederile Legii nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, ale Titlului XI din Codul Muncii, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor
publici, republicată , ale Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului
contractual din autorităţile şi instituţiile publice, ale HGR nr.1344/2007 privind
Nomele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, ale HGR
nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei
în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările ulterioare precum și ale HGR
nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIMAR
Florin Cazacu

MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA

REGULAMENTUL INTERN
AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRAD
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CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Regulile de disciplină, de protecţie, igienă, securitatea în muncă se aplică tuturor
salariaţilor aparatului de specialitate, fie funcţionari publici, fie personal contractual, indiferent
de locul de muncă şi atribuţiile ce le îndeplinesc, cu respectarea principiului nediscriminării
şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii stabilite prin regulamentul de faţă.

CAPITOLUL II
OBLIGAŢIILE CONDUCERII

Art.2. Conducerea este obligată să organizeze judicios întreaga activitate a salariaţilor
pentru a răspunde cerinţelor cetăţenilor. Obligaţiile conducerii sunt:
a) să asigure salariaţilor condiţii normale de muncă şi igienă de natură să le ocrotească
sănătatea şi integritatea fizică şi psihică;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea
normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din prevederile legale din contractele
individuale de muncă şi din contractul colectiv de muncă;
d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii;
e) să se consulte cu Sindicatul salariaţilor din cadrul Primăriei Municipiului Brad în
privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina unităţii, precum şi să reţină şi
să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
g) să urmărească operarea înregistrărilor prevăzute de lege în registrul general de
evidenţă al salariaţilor în format electronic;
h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a
solicitantului, fără a se percepe taxa de timbru;
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i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
j) să asigure protecţia salariaţilor împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj
cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta, cu sprijinul
organelor abilitate, potrivit legii;
k) să ia măsuri pentru stabilirea atribuţiilor ce revin fiecărui salariat;
1) să examineze cu atenţie şi să ia în considerare observaţiile, sugestiile şi propunerile
formulate de salariaţi.

CAPITOLUL III
OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR (FUNCŢIONARI PUBLICI ŞI
PERSONAL CONTRACTUAL)

Art.3. Salariaţii (funcţionarii publici şi personalul contractual) sunt obligaţi să-şi
îndeplinească cu profesionalism, cu imparţialitate şi în conformitate cu legea, îndatoririle de
serviciu, să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau
juridice.
În cazul în care consideră că o dispoziţie dată de superiorul ierarhic este ilegală,
salariații sunt obligați să menţioneze acest lucru în scris şi motivat într-un referat pe care să
î1 înainteze superiorului ierarhic al persoanei care a dat dispoziţia.
Salariaţii nu se pot apăra de răspundere pe motiv că nu cunosc actele normative,
dacă au fost publicate sau le-au fost aduse la cunoștinţă.
Toţi salariaţii (funcţionari publici şi personal contractual) sunt obligaţi:
a) să respecte programul de lucru;
b) să îndeplinească atribuţiile ce le revin conform fişei postului;
c) să respecte disciplina muncii;
d) să respecte prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul individual de
muncă;
e) să fie fideli faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
f) să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
g) să păstreze secretul de serviciu, secretul de stat, precum şi confidenţialitatea în
legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea
funcţiei, cu excepţia informaţiilor de interes public;
h) salariaţii cu funcţii de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile şi iniţiativele
motivate ale personalului din subordine în vederea îmbunătăţirii activităţii în cadrul
serviciului/biroului/compartimentului, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite
cetăţenilor;
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i) să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
j) să rezolve lucrările repartizate în termenele stabilite de către superiorii ierarhici;
k) să nu primească direct cereri de la cetăţeni a căror rezolvare intră în competenţa lor
şi să nu intervină pentru soluţionarea acestor cereri, cu excepţia celor cărora le sunt
stabilite asemenea atribuţii;
1) să urmeze forme de perfecţionare profesională organizate de instituţiile abilitate potrivit
legii.
Funcţionarii publici au obligaţia să respecte regimul juridic al conflictului de interese
şi al incompatibilităţilor, stabilite potrivit legii.

CAPITOLUL IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDUCERII

Art.4 Conducerea Primăriei Municipiului Brad are, în principal, următoarele drepturi:
a) să stabilească organigrama şi structura de personal pe care le supune aprobării
Consiliului Local al Municipiului Brad;
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile
legii;
c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare,
potrivit legii şi regulamentului intern;
f) să trimită anual salariaţii la cursuri de perfecţionare;
g) să prevadă anual în bugetul propriu sumele necesare pentru acoperirea
cheltuielilor de perfecţionare profesională a salariaţilor;
h) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de
evaluare a realizării acestora.
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CAPITOLUL V
DREPTURILE SALARIAŢILOR
Art.5 Salariaţii Primăriei Municipiului Brad (funcţionarii publici şi personalul contractual)
au, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual, concedii plătite pentru:căsătorie, deces în
familie, naşterea sau căsătoria unui copil;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la demnitate în muncă;
f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
g) dreptul la acces la formarea profesională;
h) dreptul la informare şi consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului
de muncă;
j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
m) dreptul de a constitui organizaţii sindicale, de a adera la ele şi de a exercita orice
mandat în cadrul acestora, conform prevederilor legale;
n) dreptul la grevă în condiţiile legii;
o) dreptul la concedii medicale, la concediu de risc maternal, conform legislaţiei în
vigoare;
p) dreptul la concediu pentru creşterea copilului în vârsta de până 2 ani sau, în cazul
copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, inclusiv concediu paternal,
conform legislaţiei în vigoare;
q) dreptul de a se înscrie în partide politice, fără a ocupa funcţii de conducere în aceste
organizaţii.
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CAPITOLUL VI
ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ

Art.6 Programul zilnic de muncă începe la ora 7,30 şi se încheie la ora 16,00 cu
excepţia zilei de vineri când se încheie la ora 13,30.
Zilele de repaus săptămânal sunt: sâmbăta şi duminica. Pentru interese personale
bine justificate, conducerea poate aproba salariaţilor învoiri. Salariaţii sunt obligaţi să
semneze condica de prezenţă atât la venire cât şi la plecare.
Pentru Compartimentul Relaţii Publice programul zilnic de muncă este:
- luni, marţi, joi, vineri: 8,30-16,30
- miercuri:
8,30-18,30
CAPITOLUL VII
RECOMPENSE

Art.7 Salariatul care are rezultate deosebite în activitatea pe care o desfăşoară poate
beneficia, potrivit dispoziţiilor legale şi după evaluarea performanţelor profesionale
individuale şi programele de perfecţionare profesionale, de următoarele:
a) premii, prime, stimulente, recompense materiale, conform legislaţiei în vigoare;
b) promovarea funcţionarilor publici, conform legislaţiei în vigoare.
c) promovarea personalului contractual, conform legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL VIII
RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ
ABATERI DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNI DISCIPLINARE

Art.8 Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarul public şi personalul contractual a
îndatoririlor corespunzătoare funcţiei pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi
civică, prevăzute de lege, a regulamentului intern, a contractului individual de muncă,
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ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici, constituie abatere disciplinară,
sancţionată ca atare indiferent de funcţia pe care o deţine salariatul care a săvârşit-o.
Art.9 Abateri disciplinare constituie următoarele fapte:
a) întîrzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
c) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
d) absenţe nemotivate de la serviciu;
e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;
g) manifestări care aduc atingere prestigiului Primariei Municipiului Brad;
h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi,
conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege;
k) stabilirea de către salariaţi (funcţionari publici de execuţie şi personal contractual) a
relaţiilor directe cu petenţii în vederea soluţionării cererilor acestora.
l) fumatul în locuri nepermise, conform art.I pct.5 din Legea nr.15/2016.
Art. 10 (1) Sancţiunile disciplinare pentru personalul contractual sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care sa dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă
(2) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare,
dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea
sancţiunilor disciplinare se constată prin dispoziţie a Primarului Municipiului Brad emisă în
formă scrisă.
Art. 11 Sancţiunile disciplinare pentru funcţionarii publici sunt:
a) mustrare scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare
în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
d) retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an.
e) destituirea din funcţia publică.
Art.12 Sancţiunea disciplinară de la art. 11 lit.a) se poate aplica direct de către primar.
Art.13 Sancţiunile disciplinare de la art. 11 lit.b) - e) se aplică de către primar la
propunerea comisiei de disciplină.
Art.14 Pentru personalul contractual sancţiunile disciplinare se stabilesc şi se aplică de
primar la propunerea celui însărcinat cu cercetarea disciplinară prealabilă. Sancţiunea
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disciplinară de la art. 10 alin.(1) lit.a) se poate aplica fără efectuarea cercetării
disciplinare prealabile.
Art.15 La aplicarea sancţiunii disciplinare se va avea în vedere : cauzele şi gravitatea
abaterii disciplinare, împrejurările în care fapta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie a
salariatului şi consecinţele abaterii disciplinare, comportarea generală în timpul
serviciului a personalului contractual, respectiv a funcţionarului public, eventualele
sancţiuni disciplinare aplicate anterior salariatului şi care nu au fost radiate în condiţiile
legii.
Art.16-(1) Pentru personalul contractual - sancţiunea disciplinară poate fi dispusă
numai după efectuarea unei cercetări prealabile, sub sancţiunea nulităţii absolute, când
cel în cauză va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către primar să
realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
(2) Refuzul salariatului de a se prezenta la convocarea precizată la alin. (1) dă
dreptul primarului să dispună sancţionarea, fără realizarea cercetării disciplinare
prealabile.
(3) Salariatul are dreptul să ofere toate probele şi motivaţiile pe care le consideră
necesare în favoarea sa, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un
reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
(4) Primarul va emite dispoziţia de sancţionare disciplinară, în scris, 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.
(5) Dispoziţia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile
calendaristice de la data emiterii, cu semnătura de primire sau prin scrisoare
recomandată şi produce efecte de la data comunicării.
(6) Salariatul poate contesta dispoziţia de sancţionare la instanţele judecătoreşti
competente în termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării.
Art.17 Răspunderea penală sau materială nu exclude răspunderea disciplinară pentru
fapta săvârşită dacă prin aceasta s-au încălcat atribuţiile de serviciu.
Art.18 În cazul în care unitatea a făcut plângere penală împotriva unui salariat sau
acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută,
până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, primarul îl va suspenda din
funcţie. Pe timpul suspendării nu se primesc drepturile salariale.
Art.19 În cazul constatării nevinovăţiei salariatului sancţionat sau suspendat din
funcţie, acesta îşi reia activitatea avută anterior şi i se va plăti o despăgubire egală cu
salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului
individual de muncă.
Art.20 Răspunderea civilă a personalului contractual se angajează:
a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului instituţiei ;
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele plătite de instituţie în calitate de comitent, unor terţe
persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
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Art.21 Contractul individual de muncă al personalului contractual poate fi suspendat în
situaţia a 10 absenţe nemotivate /an (12 luni consecutive) ale salariatului.
Art.22 Pentru funcţionarii publici :
a) sancţiunea disciplinară se poate aplica numai după cercetarea prealabilă
administrativă a faptei săvârşite şi după audierea funcţionarului public, care trebuie
consemnată în scris sub sancţiunea nulităţi;
b) refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o
declaraţie privitoare la abaterea disciplinară care i se impută se consemnează într-un
proces-verbal;
c) sesizarea îndreptată împotriva unui funcţionar public, însoţită, atunci când este
posibil, de înscrisurile care o susţin, se depune la registratura Primăriei Municipiului
Brad, apoi va fi transmisă comisiei de disciplină din cadrul instituţiei, sesizare care
trebuie depusă în termen de maximum 1 an şi 6 luni de la data săvârşirii faptei sesizate
ca abatere disciplinară;
d) convocarea persoanelor care urmează a fi audiate în faţa comisiei de disciplină
se face prin citaţie de către preşedintele acestei comisii, iar comunicarea citaţiilor şi a
tuturor actelor de procedură se face de către secretarul comisiei de disciplină, personal,
cu semnătură de primire sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Citaţia, sub sancţiunea nulităţii va fi comunicată celui citat cu cel puţin 5 zile lucrătoare
înaintea termenului stabilit.
e) citaţia pentru audierea funcţionarului public a cărui faptă face obiectul
sesizării se comunică împreună cu un exemplar al sesizării, precum şi cu copii ale
înscrisurilor depuse de către persoana care a formulat sesizarea, dacă este cazul.
f) audierea persoanelor în faţa comisiei de disciplină, administrarea probelor,
dezbaterea cazurilor, finalizarea procedurii de cercetare administrativă se face
conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
g) primarul emite dispoziţia de sancţionare a funcţionarului public, pe baza
propunerii cuprinse în raportul comisiei de disciplină în termen de 10 zile
calendaristice de la data primirii acestuia; în cazul în care primarul aplică o altă
sancţiune decât cea propusă de comisia de disciplină, are obligaţia de a motiva această
decizie.
h) dispoziţia se comunică funcţionarului public sancţionat, Compartimentului
Resurse Umane, comisiei de disciplină care a elaborat şi transmis raportul şi persoanei
care a formulat sesizarea, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data
expirării termenului prevăzut la litera g).
i) funcţionarul public sancţionat, nemulţumit de sancţiunea disciplinară aplicată, se
poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
Art.23 Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul
serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă se pedepseşte
potrivit legii penale.
Art.24 În cazul în care instituția a făcut plângere penală împotriva unui funcţionar public
pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra
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autorităţii, infracțiuni de corupție, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, infracțiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
genera incompatibilitatea cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea, primarul va dispune suspendarea funcţionarului public din funcţia
publică pe care o deţine.
Art.25 (1) În cazul dispunerii încetării urmăririi penale, precum şi în cazul în care
instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea
funcţionarului public din funcţia publică încetează, iar acesta va fi reintegrat în funcţia
publică deţinută anterior şi i se va plăti o despăgubire egală cu drepturile salariale aferente
perioadei de suspendare.
(2) Atunci când nu sunt întrunite condiţiile pentru angajarea răspunderii penale, iar
fapta funcţionarului public poate fi considerată abatere disciplinară, va fi sesizată comisia
de disciplină.
Art.26 (1) Pentru funcţionarii publici, sancţiunile disciplinare se radiază de drept, după
cum urmează:
a) în termen de 6 luni de la data aplicării, sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 11 lit,,a);
b) în termen de 1 an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sancţiunile
disciplinare prevăzute la art. 11 lit. b) - d);
c) în termen de 7 ani de la aplicare, sancţiunea prevăzută la art. 11 lit. e).
(2) Radierea sancţiunilor disciplinare prevăzute la alin.(1) lit.a) şi b) se
constată prin dispozitia primarului.
Art. 27 (1) În faţa comisiei de disciplină, avertizorii (persoanele care fac o sesizare cu
bună-credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei
profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii
şi transparenţei şi care sunt încadrate în cadrul Primăriei Municipiului Brad sau în
instituțiile și serviciile publice locale subordonate acesteia) beneficiază de protecţie,
după cum urmează:
a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de bună-credinţă, în
condiţiile legii, până la proba contrarie;
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar, ca urmare a unui act de avertizare,
comisia de disciplină din cadrul Primăriei Municipiului Brad are obligaţia de a
invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale.
Anunţul se face prin comunicat pe pagina de internet a Primăriei Municipiului
Brad, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii
raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate.
(2) În cazul în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef
ierarhic direct sau indirect ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a
avertizorului, comisia de disciplină va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i
identitatea .
(3) În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa
poate dispune anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor,
dacă sancţiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu
bună-credinţă.
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CAPITOLUL IX

REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN
MUNCĂ

Art.28 (1) Conducerea Primăriei Municipiului Brad are obligaţia să asigure tuturor
salariaţilor condiţii normale de muncă şi igienă de natură să le ocrotescă sănătatea şi
integritatea fizică si psihică.
(2) În mod excepţional, salariaţilor li se poate aproba, pentru motive de sănătate,
schimbarea compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea. Schimbarea se poate face pe o
funcţie corespunzătoare, dacă salariatul în cauză este apt profesional să îndeplinească
noile atribuţii care îi revin.
(3) Conducerea Primăriei Municipiului Brad are obligaţia de a face o analiză a
posturilor de lucru pentru a evalua condiţiile de securitate şi sănătate oferite lucrătorilor,
în special în ceea ce priveşte eventualele riscuri pentru vedere, probleme fizice şi solicitare
mentală.
Art.29 (1) Salariaţii beneficiază de asistenţă medicală, de pensii, precum şi de celelalte
drepturi de asigurări sociale de stat, potrivit legii.
(2) Salariaţilor le este garantat dreptul la: odihnă şi repaus pentru refacerea
forţei de muncă; perfecţionarea pregătirii profesionale.
Art.30 Primăria Municipiului Brad este obligată să asigure protecţia tuturor salariaţilor
împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în
exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, Primăria
Municipiului Brad va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii.
Art.31 În cazul concedierilor collective, se vor aplica prevederile Codului Muncii
(Legea 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare).
Art.32 Conducerea Primăriei Municipiului Brad răspunde pentru asigurarea condiţiilor de
acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor de
preîntâmpinare a incendiilor, precum şi pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi
în caz de pericol iminent.
Art.33 Conducerea Primăriei Municipiului Brad are obligaţia asigurării accesului
salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii.
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CAPITOLUL X
REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI
NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME
DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII
Art.34 (l) Salariaţii care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate
activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de
respectarea demnităţii şi a conştiinţei, fără nici o discriminare.
(2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la
plată egală pentru munca egală, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi
dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.
Art.35 (1) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat bazată pe criterii de
sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă,
culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate
familială, apartenenţă sau activitate sindicală este interzisă.
(2) Discriminare directă constituie actele şi faptele de excludere, deosebire,
restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin.(1),
care au ca scop sau efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei
sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.
(3) Discriminare indirectă constituie actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe
alte criterii decât cele prevazute la alin.(l), dar care produc efectele unei discriminări
directe.
Art.36 Este interzisă concedierea salariaţilor:
a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă
naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie
sau responsabilitate familială, apartenenţă sau activitate sindicală;
b) pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale.
Art.37 La stabilirea şi acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de
sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă,
culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate
familială, apartenenţă sau activitate sindicală.
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C APITOLUL XI
PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR
INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR

Art.38 (1) Cererile sau reclamaţiile individuale ale salariaţilor Primăriei Municipiului Brad
se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Brad în vederea înregistrării acestora.
(2) Primarul va dispune Compartimentului Relaţii Publice măsuri de cercetare şi
analiză detaliată a tuturor aspectelor sesizate, cu precizarea termenului de trimitere a
răspunsului.
(3)Compartimentul Relaţii Publice, pentru rezolvarea temeinică şi legală a petiţiilor
şi formularea răspunsului în termen, va colabora cu compartimentele de specialitate din
cadrul Primăriei Municipiului Brad.
Art.39 În termen de 30 de zile de la data înregistrării cerererii sau reclamaţiei
salariatului, Compartimentul Relaţii Publice are obligaţia să comunice acestuia răspunsul,
indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.
Art.40 Dacă un salariat adresează mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea se
vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns. Dacă după trimiterea
răspunsului, salariatul va face o nouă petiţie cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează, la
numărul iniţial făcându-se menţiunea despre faptul că s-a răspuns.
Art.41 Semnarea răspunsului se face de către primar, secretar şi Compartimentul
Relaţii Publice, iar în răspuns se va indica în mod obligatoriu temeiul legal al soluţiei
adoptate.

CAPITOLUL XII
NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A
FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN
CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BRAD
Art. 42 Toti salariaţii Primăriei Municipiului Brad au obligaţia să respecte programul
de lucru stabilit în art.(6) al prezentului regulament.
Art. 43 Salariaţii au îndatorirea de a realiza la termenele stabilite de conducere atribuţiile ce
le revin.
Art. 44 (1) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a asigura un
serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin
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fişa postului. În exercitarea funcţiei pe care o deţin, atât funcţionarii publici cât şi
personalul contractual au obligaţia de a avea un comportament profesionist, de a
asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine
încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi
instituţiilor publice.
(2) Salariaţii, atât funcţionarii publici cât şi personalul contractual, 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.
(3) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a apăra cu
loialitate prestigiul Primăriei Municipiului Brad în care îşi desfăşoară activitatea,
precum şi a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau
intereselor legale ale acesteia. Atât funcţionarilor publici cât şi personalului contractual
le este interzis:
▪ să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea, în legătură cu activitatea
Primăriei Municipiului Brad, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele
de acte cu caracter normativ sau individual;
▪ să facă apecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care
Primăria Municipiului Brad are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest
sens;
▪ să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele
prevăzute de lege;
▪ 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 Primăriei Municipiului Brad, ori ale unor funcţionari
publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
▪ să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea
promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau a Primăriei
Municipiului Brad.
▪ să permită utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru
promovarea unei activităţi comerciale şi în scopuri electorale
(4) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici şi personalul
contractual au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, de a respecta
libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale, astfel încât să
aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de
păreri.
(5) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii
publici desemnaţi în acest sens de Primarul Municipiului Brad, aceştia participând la
activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, cu respectarea limitelor mandatului
de reprezentare încredinţat de primar.
(6) În exercitarea funcţiei publice, respectiv a funcţiei deţinute, funcţionarilor
publici şi personalului contractual le este interzis: să participe la colectarea de fonduri
pentru activitatea partidelor politice, să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţiile
de demnitate publică, să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu cât şi în afara
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acestora cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor
politice, să afişeze, în cadrul Primăriei Municipiului Brad sau a unităţilor subordonate,
însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a
candidaţilor acestora.
(7) În relaţiile cu personalul din cadrul Primăriei Municipiului Brad şi a unităţilor
subordonate, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, atât funcţionarii publici cât şi
personalul contractual sunt obligaţi să:
• aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi
amabilitate;
• de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul
Primăriei Municipiului Brad şi a persoanelor cu care intră în legătură, în
exercitarea funcţiei pe care o deţine, prin întrebuinţarea unor expresii jignitoare,
dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private, formularea unor sesizări sau plângeri
calomnioase.
(8) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, salariaţilor (funcţionari publici şi
personal contractual) le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte
naţionale sau dispute internaţionale.
(9) Salariaţii (funcţionarii publici şi personalul contractual) nu trebuie să solicite
ori să accepte cadouri, servicii, invitaţii, favoruri sau orice alt avantaj, care le sunt
destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii
de afaceri ori de natură politică.
(10) În procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici şi personalul
contractual, au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite
capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
(11) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, funcţionarii
publici şi personalul contractual au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament
cu privire la dezvoltarea carierei pentru salariaţii din subordine.
(12) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de participare la anchete
ori acţiuni de control, atât funcţionarii publici cât şi personalul contractual nu pot
urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii
materiale sau morale altor persoane. Le este interzis să folosească poziţia oficială pe
care o deţin pentru a influenţa anchetele de orice natură sau pentru a determina luarea
unei anumite măsuri.
(13) Salariaţii (funcţionarii publici şi personalul contractual) sunt obligaţi să
asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a Municipiului Brad, să evite
producerea oricărui prejudiciu; au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi
bunurile aparţinând Primăriei Municipiului Brad numai pentru desfăşurarea activităţilor
aferente funcţiei deţinute; să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin,
folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(14) Atât funcţionarilor publici cât şi personalului contractual le este interzisă
furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului
sau a Municipiului Brad, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere,
în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.
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CAPITOLUL XIII
CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR
PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL
Art.45 Prezentele criterii de evaluare se aplică personalului angajat cu contract
individual de muncă din cadrul Primăriei Municipiului Brad şi a instituțiilor și
serviciilor publice subordonate.
Art.46 Prezentele criterii de evaluare stabilesc cadrul general pentru asigurarea
concordanţei dintre cerintele postului, calităţile angajatului şi rezultatele muncii
acestuia. Activitatea profesională a personalului contractual se apreciază anual, ca
urmare a evaluării performanţelor profesionale ale angajaţilor în raport cu cerinţele
posturilor.
Art.47 Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea
obiectivă a activităţii personalului contractual, prin compararea gradului de îndeplinire
a obiectivelor individuale stabilite cu rezultatele obținute în mod efectiv, în funcţie de
criteriile stabilite.
Art.48 Scopul evaluării performanțelor profesionale individuale constă în:
a) stabilirea obiectivelor profesionale individuale pentru perioada de evaluare
următoare;
b) stabilirea gradului de compatibilitate a persoanei evaluate cu cerinţele cuprinse
în fişa postului;
c) identificarea nevoilor de formare profesională continuă;
d) fundamentarea activităţii de promovare în funcţii, grade sau trepte profesionale;
e) acordarea altor drepturi stabilite de actele normative în vigoare.
Art.49 Evaluarea personalului contractual se întocmeşte de evaluator care este şeful
nemijlocit (şef birou/şef serviciu/director) şi se aprobă de Primarul Municipiului Brad.
Art.50 Procedura de evaluare a performanţelor profesionale se aplică fiecărui salariat
angajat pe baza unui contract individual de muncă, în raport cu cerinţele postului.
Art.51 Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie si 31 decembrie din anul pentru
care se face evaluarea. Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 ianuarie
din anul următor perioadei evaluate. Pot fi supuşi evaluării anuale salariaţii care au
desfăşurat activitate cel putin 6 luni în cursul perioadei evaluate. Sunt exceptate de la
evaluarea anuală, următoarele categorii de salariaţi:
a) persoanele angajate ca debutanti, pentru care evaluarea se face după expirarea
perioadei corespunzătoare stagiului de debutant, de cel putin 6 luni, dar nu mai
mare de 1 an;
b) persoanele angajate al căror contract individual de muncă este suspendat, în
condiţiile legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unei perioade de cel
putin 6 luni de la reluarea activităţii;
c) persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în
concediu medical sau în concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care
evaluarea se va face după o perioadă cuprinsă între 6 si 12 luni de la reluarea
activităţii.
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Art.52 În mod exceptional, evaluarea performantelor profesionale individuale ale
personalului contractual se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:
a) atunci când raportul de muncă al personalului contractual evaluat încetează, se
suspendă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni, în condiţiile legii, sau se modifică
sub aspectul locului muncii ori al felului muncii, caz în care evaluarea se face
pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea raportului de
muncă;
b) atunci când raportul de muncă sau de serviciu, după caz, al evaluatorului
încetează, se suspendă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni, în condiţiile legii, sau
se modifică sub aspectul locului muncii ori al felului muncii, caz în care evaluarea
se face până la data la care au intervenit aceste situaţii sau, dacă nu este posibil, în
termen de cel mult 15 zile de la data când au intervenit aceste situaţii;
c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate persoana evaluată dobândeşte o
diplomă de studii de nivel superior şi urmează să fie promovată, în condiţiile legii,
într-o funcţie corespunzătoare studiilor absolvite, caz în care evaluarea se face la o
dată anterioară promovării.
Art.53 Criteriile de evaluare a personalului contractual sunt:
a) pentru personalul contractual care ocupă functii de conducere :
-Nivelul cunostinţelor şi abilităţilor ;
-Nivelul de implicare în îndeplinirea atribuţiilor ;
-Capacitatea de lucru cu supervizare redusă;
-Dificultatea/complexitatea atribuţiilor îndeplinite ;
-Loialitatea faţă de instituţie ;
-Capacitatea de lucru în echipă ;
-Capacitatea de comunicare ;
-Capacitatea de a organiza ;
-Capacitatea de a coordona ;
-Capacitatea de a controla ;
-Capacitatea de a decide ;
-Capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului ;
-Capacitatea de analiză şi sinteză ;
-Creativitatea şi spiritul de iniţiativă.
b) pentru personalul contractual care ocupă posturi prevăzute cu studii medii/studii
generale :
-Nivelul cunostinţelor şi abilităţilor ;
-Nivelul de implicare în îndeplinirea atribuţiilor ;
-Capacitatea de lucru cu supervizare redusă;
-Dificultatea/complexitatea atribuţiilor îndeplinite ;
-Loialitatea faţă de instituţie ;
-Capacitatea de lucru în echipă ;
-Capacitatea de comunicare ;
c) pentru personalul contractual care ocupă posturi prevăzute cu studii superioare
şi studii superioare de scurtă durată, respectiv studii universitare de licenţă sau
studii universitare de masterat:
-Nivelul cunostinţelor şi abilităţilor ;
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-Nivelul de implicare în îndeplinirea atribuţiilor ;
-Capacitatea de lucru cu supervizare redusă;
-Dificultatea/complexitatea atribuţiilor îndeplinite ;
-Loialitatea faţă de instituţie ;
-Capacitatea de lucru în echipă ;
-Capacitatea de comunicare ;
-Capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi;
- Capacitatea de a se perfecţiona şi a valorifica experienţa dobândită;
- Spiritul de iniţiativă.
În funcţie de specificul activităţii desfăşurate efectiv de către salariat, evaluatorul
poate stabili şi alte criterii de evaluare care, astfel stabilite, se aduc la cunoştinţa
salariatului evaluat la începutul perioadei evaluate. Salariaţii care exercită, cu caracter
temporar, o funcţie de conducere vor fi evaluaţi pentru perioada exercitării temporare,
pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru funcţia de conducere respectivă.
Art.54 Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale are ca elemente
de referinţă:
- fişa postului, ca element de raportare la cerinţele postului, activităţile şi
responsabilităţile corespunzătoare postului;
- obiectivele profesionale individuale stabilite pentru perioada evaluată;
- criteriile de evaluare stabilite la art.50.
Art.55 (1) Obiectivele profesionale individuale trebuie să corespundă următoarelor
cerinţe:
- să fie specifice atribuţiilor funcţionale menţionate în fişa postului;
- să fie cuantificabile, adică să aibă o formă concretă de realizare;
- să fie prevăzute cu termene de realizare;
- să fie realiste, adică să poată fi duse la îndeplinire în termenele de realizare
prevăzute şi cu resursele alocate;
- să fie flexibile, adică să poată fi revizuite în funcţie de modificările intervenite în
priorităţile instituţiei.
(2) Obiectivele profesionale individuale pot fi revizuite trimestrial sau ori de
câte ori intervin modificări semnificative în priorităţile sau resursele alocate instituţiei
sau/şi cu privire la activităţile şi responsabilităţile corespunzătoare postului. Obiectivele
revizuite se menţionează în fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi
se aduc la cunoştinţa persoanei evaluate.
Art.56. Persoanele care au calitatea de evaluator completează raportul de evaluare după
cum urmează:
a) stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atribuţiile
stabilite prin fişa postului ;
b) stabilesc calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale
individuale.
Art.57 (1) Notarea obiectivelor individuale şi a criteriilor de evaluare se face
parcurgându-se următoarele etape :
- fiecare obiectiv se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de
îndeplinire a obiectivului respectiv ;
- fiecare criteriu de evaluare se notează de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea
Municipiul Brad

18

îndeplinirii criteriului de evaluare în realizarea obiectivelor individuale stabilite.
(2) Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor se face media
aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv, inclusiv a
obiectivelor individuale revizuite, dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul
perioadei evaluate.
(3) Pentru a obține nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare se face
media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu.
(4) Punctajul final al evaluării anuale este media aritmetică a notelor obţinute
pentru obiectivele individuale şi criteriile de evaluare, potrivit alin. (2) si (3).
(5) Semnificaţia notelor prevazute la alin. (1) este următoarea:
- nota 1 - nivel minim
- nota 5 - nivel maxim.
Art.58 Procedura evaluării se realizează în următoarele etape:
a) completarea raportului de evaluare de către evaluator;
b) interviul;
c) contrasemnarea raportului de evaluare.
Art.59 În vederea completării raportului de evaluare a performanțelor profesionale
individuale ale personalului contractual (modelul este prevăzut în Anexa 1 la prezentul
regulament), evaluatorul:
- stabileste calificativul final de evaluare a performanțelor profesionale
individuale;
- consemneaza rezultatele deosebite ale personalului contractual,
dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice
alte observaţii pe care le consideră relevante;
- stabileste necesităţile de formare profesională pentru anul următor
perioadei evaluate;
- stabileşte obiectivele individuale pentru anul următor perioadei evaluate.
Art.60 Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii
care are loc între evaluator şi persoana evaluată, în cadrul căruia:
a) se aduc la cunoştinţa persoanei evaluate notările şi consemnările făcute de
evaluator în fişa de evaluare;
b) se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de către
persoana evaluată.
În cazul în care între persoana evaluată şi evaluator există diferenţe de opinie
asupra notărilor şi consemnărilor făcute, în raportul de evaluare se va consemna
punctul de vedere al persoanei evaluate; evaluatorul poate modifica raportul de
evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere comun.
Art.61 Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum
urmează:
a) între 1,00 şi 2,00 – nesatisfăcător (NS);
b) între 2,01 şi 3,50 – satisfăcător (S);
c) între 3,51 şi 4,50 – bine (B)
d) între 4,51 şi 5,00 - foarte bine (FB).
Art.62 După finalizarea etapelor procedurii de evaluare, raportul de evaluare se
înaintează contrasemnatarului. Are calitatea de contrasemnatar salariatul aflat în funcția
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superioară evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a instituţiei. În situația în care
calitatea de evaluator o are primarul, raportul de evaluare nu se contrasemnează.
Art.63 (1) Raportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului,
în următoarele cazuri:
a) aprecierile consemnate nu corespund realităţii;
b) între evaluator şi persoana evaluată există diferenţe de opinie care nu au putut fi
soluţionate de comun acord.
(2) Raportul de evaluare modificat se aduce la cunoştinţa salariatului evaluat.
Art.64 Rezultatul evaluării poate fi contestat de salariații nemulţumiţi. Contestaţia se
formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă de către
salariatul evaluat a calificativului acordat şi se soluţionează în termen de 15 zile
calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei de către o
comisie constituită în acest scop prin dispoziţia primarului. Aceasta va soluţiona
contestaţia pe baza raportului de evaluare şi a referatelor întocmite de salariatul evaluat,
evaluator şi contrasemnatar. Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului în termen
de 5 zile calendaristice de la soluţionarea contestaţiei. Salariatul nemulțumit de modul
de soluţionare a contestaţiei formulate se poate adresa instanţei de contencios
administrativ, în condiţiile legii.

CAPITOLUL XIV
CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR
PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE FUNCȚIONARILOR PUBLICI

Art.65 Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din
cadrul Primăriei Municipiului Brad şi a instituțiilor și serviciilor publice subordonate se
face conform prevederilor H.G.R. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.66 (1) Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant se face în termen de 5 zile
lucrătoare de la terminarea perioadei de stagiu, de regulă, de către conducătorul
compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea, denumit în continuare evaluator.
(2) În mod excepţional, dacă în cadrul subunității în care își desfășoară activitatea
funcţionarul public debutant evaluat nu există un funcţionar public de conducere sau
desemnat să coordoneze compartimentul, evaluator este un funcţionar public de
conducere, desemnat de conducătorul instituţiei publice.
(3) Evaluatorul desemnat în condiţiile alin. (2) nu poate avea şi calitatea de
îndrumător.
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Art.67 (1) Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant constă în aprecierea
nivelului cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice dobândite, necesare
îndeplinirii atribuţiilor aferente unei funcţii publice, a cunoaşterii specificului activităţii
Primăriei Municipiului Brad şi a exigenţelor administraţiei publice.
(2) Evaluarea activităţii funcţionarilor publici debutanţi se face pe baza:
a) raportului de stagiu întocmit de funcţionarul public debutant;
b) referatului întocmit de îndrumător;
c) interviului de evaluare cu funcţionarul public debutant.
Art.68 (1) Modelul raportului de evaluare a perioadei de stagiu a funcţionarului public
debutant este prevăzut în Anexa 2.
(2) Pentru completarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu, evaluatorul:
a) analizează referatul întocmit de îndrumător şi raportul de stagiu completat de
funcţionarul public debutant;
b) notează criteriile de evaluare în funcţie de gradul de îndeplinire a atribuţiilor de
serviciu;
c) stabileşte calificativul de evaluare;
d) face propuneri cu privire la numirea într-o funcţie publică definitivă sau
eliberarea din funcţia publică.
Art.69 (1) La terminarea perioadei de stagiu funcţionarul public debutant completează
raportul de stagiu, al cărui model este prevăzut în Anexa 3.
(2) Raportul de stagiu cuprinde descrierea activităţii desfăşurate de funcţionarul
public debutant pe parcursul perioadei de stagiu, prin prezentarea atribuţiilor de
serviciu, a modalităţilor de îndeplinire a acestora, precum şi eventualele dificultăţi
întâmpinate.
(3) Raportul de stagiu se înaintează de către funcţionarul public debutant
evaluatorului.
Art.70 (1) Referatul îndrumătorului prevăzut la art. 67 alin. (2) lit. b), al cărui model
este prevăzut în Anexa 4, se întocmeşte cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea
perioadei de stagiu şi cuprinde următoarele elemente:
a) descrierea activităţii desfăşurate de funcţionarul public debutant;
b) aptitudinile pe care le-a dovedit funcţionarul public debutant în modul de
îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;
c) conduita funcţionarului public debutant în timpul serviciului;
d) concluzii privind desfăşurarea perioadei de stagiu şi recomandări privind
definitivarea acesteia.
(2) Referatul prevăzut la art. 67 alin. (2) lit. b) se înaintează conducătorului
compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public debutant.
Art.71 (1) În cazul modificării, suspendării sau încetării raportului de serviciu al
îndrumătorului, acesta întocmeşte referatul pentru perioada de stagiu parcursă de
funcţionarul public debutant până în acel moment.
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(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice
numeşte, de regulă la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi
desfăşoară activitatea funcţionarul public debutant, un alt funcţionar public definitiv, în
calitate de îndrumător, pentru perioada de stagiu rămasă neefectuată.
(3) Referatul întocmit în condiţiile prevăzute la alin. (1) se înaintează
conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public
debutant şi este avut în vedere la evaluarea acestuia la terminarea perioadei de stagiu.
Art.72 Prevederile art. 71 se aplică în mod corespunzător în situaţia sancţionării
disciplinare a îndrumătorului cu una dintre sancţiunile prevăzute la art. 77 alin. (3) din
Legea nr. 188/1999, republicată.
Art.73 (1) Interviul de evaluare cu funcţionarul public debutant se susţine cu
evaluatorul anterior finalizării raportului de evaluare.
(2) Interviul reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi
funcţionarul public debutant, în cadrul căruia:
a) se aduc la cunoştinţă funcţionarului public evaluat consemnările făcute de
evaluator în raportul de evaluare;
b) se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de
funcţionarul public evaluat.
(3) În cazul în care între funcţionarul public debutant evaluat şi evaluator există
diferenţe de opinie asupra consemnărilor făcute, comentariile funcţionarului public se
consemnează în raportul de evaluare. Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare
dacă se ajunge la un punct de vedere comun.
Art.74 Criteriile de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant sunt:
a) gradul de cunoaştere a reglementărilor specifice domeniului de activitate;
b) gradul de cunoaştere a specificului şi a principiilor care guvernează
administraţia publică şi a raporturilor administrative din cadrul Primăriei Municipiului
Brad;
c) capacitatea de îndeplinire a atribuţiilor;
d) gradul de adaptabilitate şi flexibilitate în îndeplinirea atribuţiilor;
e) aptitudinea de a distinge corect între caracteristicile diverselor opţiuni în
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi de a identifica cea mai bună variantă de acţiune;
f) capacitatea de transmitere a ideilor, în scris şi verbal, fluenţă în scris, incluzând
capacitatea de a scrie clar şi concis;
g) capacitatea de a lucra în echipă, respectiv capacitatea de a se integra într-o
echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a sprijini activitatea
echipei în realizarea obiectivelor acesteia.
Art.75 În raport cu specificul activităţii instituţiei publice, pentru evaluarea
funcţionarului public debutant, superiorul ierarhic al acestuia poate utiliza criterii de
evaluare suplimentare. În acest caz, criteriile de evaluare se aduc la cunoştinţa
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funcţionarului public debutant la începutul perioadei de stagiu, sub sancţiunea
imposibilităţii utilizării acestora.
Art.76 (1) Nota exprimă aprecierea îndeplinirii fiecărui criteriu de evaluare în realizarea
atribuţiilor de serviciu. Notarea criteriilor de evaluare şi stabilirea calificativului de
evaluare se fac astfel:
a) fiecare criteriu de evaluare se notează de la 1 la 5, nota 1 fiind cea mai mică, iar
nota 5 fiind cea mai mare;
b) se face media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare şi
se obţine o notă finală;
c) calificativul de evaluare se acordă în funcţie de nota finală obţinută, după cum
urmează: între 1,00-3,00 se acordă calificativul "necorespunzător", iar între 3,01-5,00 se
acordă calificativul "corespunzător".
(2) Semnificaţia calificativelor de evaluare este următoarea:
a) "necorespunzător" - funcţionarul public debutant nu a făcut dovada
cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice necesare exercitării funcţiei publice;
b) "corespunzător" - funcţionarul public debutant a făcut dovada că deţine
cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice necesare exercitării funcţiei publice.
Art.77 Evaluatorul formulează în raportul de evaluare a perioadei de stagiu:
a) propunerea privind numirea funcţionarului public debutant într-o funcţie publică
definitivă, în situaţia în care calificativul de evaluare este "corespunzător";
b) propunerea de eliberare din funcţie, în condiţiile legii, în situaţia în care
funcţionarul public debutant a obţinut calificativul "necorespunzător".
Art.78 (1) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu se aduce la cunoştinţa
funcţionarului public debutant în termen de 3 zile lucrătoare de la completare.
(2) Funcţionarul public debutant nemulţumit de rezultatul evaluării poate contesta
calificativul de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă, la
funcţionarul public ierarhic superior evaluatorului. În situaţia prevăzută la art. 66 alin.
(2) contestaţia se depune la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
Art.79 (1) Funcţionarul public ierarhic superior evaluatorului ori, după caz, Primarul
Municipiului Brad analizează raportul de evaluare a perioadei de stagiu, referatul
întocmit de îndrumător şi raportul de stagiu redactat de funcţionarul public debutant.
(2) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu poate fi modificat conform deciziei
motivate a superiorului ierarhic al funcţionarului public debutant ori, după caz, a
Primarului Municipiului Brad, în situaţia în care constată că aprecierile consemnate nu
corespund realităţii.
(3) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu, modificat în condiţiile prevăzute la
alin. (2), este adus la cunoştinţă funcţionarului public debutant în termen de 3 zile
lucrătoare de la depunerea contestaţiei.
Art.80 Funcţionarul public debutant nemulţumit de rezultatul contestaţiei se poate
adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
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Art.81 (1) Funcţionarii publici debutanţi care au obţinut la evaluarea activităţii
calificativul "corespunzător" vor fi numiţi, prin transformarea postului, funcţionari
publici definitivi într-o funcţie publică de execuţie din clasa corespunzătoare studiilor
absolvite, în gradul profesional "asistent", la data expirării termenului prevăzut la art.
78 alin. (1) sau, în situaţia în care, în condiţiile art. 78 alin. (2), funcţionarul public
debutant care a obţinut calificativul "necorespunzător" formulează o contestaţie, la data
rezolvării favorabile a acesteia.
(2) În situaţia în care funcţionarii publici debutanţi au obţinut la evaluarea
activităţii calificativul "necorespunzător", Primarul Municipiului Brad va dispune prin
act administrativ eliberarea din funcţie, în condiţiile legii.
Art.82 Funcţionarul public debutant are drepturile şi îndatoririle prevăzute de Legea nr.
188/1999, republicată, precum şi unele drepturi şi îndatoriri specifice statutului său, în
condiţiile prezentei hotărâri.
Art.83 Funcţionarul public debutant are următoarele drepturi specifice:
a) să fie sprijinit şi îndrumat în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu pe parcursul
perioadei de stagiu;
b) să i se stabilească atribuţii de serviciu al căror nivel de dificultate şi
complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu;
c) să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul dobândirii
cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice necesare exercitării unei funcţii
publice, şi să participe la formele de pregătire profesională organizate pentru
funcţionarii publici debutanţi;
d) să i se asigure, prin grija autorităţii sau instituţiei publice, accesul la sursele de
informare utile perfecţionării sale;
e) să participe la formele de pregătire organizate pentru funcţionarii publici
debutanţi.
Art.84. Funcţionarul public debutant are următoarele îndatoriri specifice:
a) să îşi perfecţioneze pregătirea profesională teoretică şi să îşi însuşească
deprinderile practice necesare exercitării unei funcţii publice;
b) să îl consulte pe îndrumător pentru realizarea lucrărilor repartizate de
conducătorul compartimentului;
c) să participe la manifestări ştiinţifice şi profesionale, în vederea completării
pregătirii profesionale;
d) să participe la formele de pregătire organizate pentru funcţionarii publici
debutanţi;
e) să îşi organizeze o evidenţă proprie a pregătirii profesionale pe care o efectuează
potrivit prevederilor H.G.R. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.85 (1) Pe parcursul perioadei de stagiu, raportul de serviciu al funcţionarului public
debutant poate fi modificat doar prin transfer în interes public sau prin mutare în cadrul
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altui compartiment ori altei structuri fără personalitate juridică a instituţiei publice, în
condiţiile legii.
(2) În cazul în care raportul de serviciu al funcţionarului public debutant se
modifică prin transfer în interes public, acesta va fi evaluat pentru perioada lucrată până
la data transferului potrivit prevederilor art. 66-81.
(3) În cazul în care raportul de serviciu al unui funcţionar public debutant se
modifică prin mutare în cadrul altui compartiment din cadrul Primăriei Municipiului
Brad, acesta va fi evaluat în cadrul compartimentului din care se mută, urmând ca în
cadrul noului compartiment să îi fie întocmit un nou program şi să fie desemnat un nou
îndrumător pentru perioada de stagiu rămasă de efectuat.
(4) Funcţionarul public debutant poate fi sancţionat potrivit dispoziţiilor Legii nr.
188/1999, republicată.
(5) Pentru stabilirea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarului public
debutant, comisia de disciplină îl va audia în mod obligatoriu şi pe îndrumător.
Art.86 În scopul formării unui corp profesionist de funcţionari publici, evaluarea
performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici stabileşte cadrul
general pentru:
a) corelarea obiectivă dintre activitatea funcţionarului public şi cerinţele funcţiei
publice;
b) aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor
publici, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale stabilite cu
rezultatele obţinute în mod efectiv;
c) asigurarea unui sistem motivaţional, prin recompensarea funcţionarilor publici
care au obţinut rezultate deosebite, astfel încât să fie determinată creşterea
performanţelor profesionale individuale;
d) identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru
îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor
stabilite.
Art.87 (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public
se realizează de către evaluator.
(2) În sensul prevederilor H.G.R. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare, are calitatea de evaluator:
a) funcţionarul public de conducere care coordonează compartimentul în cadrul
căruia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public de execuţie sau care coordonează
activitatea acestuia;
b) funcţionarul public de conducere ierarhic superior, potrivit structurii
organizatorice a Primăriei Municipiului Brad, pentru funcţionarul public de conducere;
c) Primarul Municipiului Brad, pe baza propunerii consiliului local, pentru
Secretarul Municipiului Brad;
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d) Primarul Municipiului Brad și Viceprimarul Municipiului Brad, pentru
funcţionarii publici care sunt în subordinea directă a acestora.
Art.88 (1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul
pentru care se face evaluarea.
(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie din anul următor
perioadei evaluate.
(3) În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale
funcţionarilor publici se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:
a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu al
funcţionarului public evaluat încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii.
În acest caz funcţionarul public va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea,
suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu. La obţinerea calificativului anual
va fi avut în vedere, în funcţie de specificul atribuţiilor prevăzute în fişa postului, şi
calificativul obţinut înainte de suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu;
b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, după caz,
raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile
legii. În acest caz evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau
modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă ori, după caz, într-o
perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau modificarea raporturilor
de serviciu sau raporturilor de muncă, să realizeze evaluarea performanţelor
profesionale individuale ale funcţionarilor publici din subordine. Calificativul acordat
se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale
ale acestora;
c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate funcţionarul public dobândeşte o
diplomă de studii de nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o
funcţie publică corespunzătoare studiilor absolvite;
d) atunci când pe parcursul perioadei evaluate funcţionarul public este promovat
în grad profesional.
(4) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici
se face cu respectarea regimului juridic al conflictului de interese privind funcţionarii
publici.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. a) şi b), evaluarea funcţionarilor
publici nu va fi făcută în următoarele situaţii:
a) delegarea funcţionarului public;
b) suspendarea raporturilor de serviciu ale funcţionarului public în condiţiile art.
73 alin. (1) lit. f), h), i) şi k) din Legea nr. 188/1999, republicată;
c) încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarului public în condiţiile art. 98
alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 188/1999, republicată.
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Art.89 Evaluarea funcţionarilor publici are următoarele componente:
a) evaluarea gradului şi modului de atingere a obiectivelor individuale;
b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă.
Art.90 (1) Persoanele care au calitatea de evaluator potrivit art. 107 alin. (2) au obligaţia
de a stabili obiective individuale pentru funcţionarii publici prin raportare la funcţia
publică deţinută, gradul profesional al acesteia, cunoştinţele teoretice şi practice şi
abilităţile funcţionarului public.
(2) Performanţele profesionale individuale ale funcţionarilor publici sunt evaluate
pe baza criteriilor de performanţă stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în
funcţie de specificul activităţii compartimentului în care funcţionarul public îşi
desfăşoară activitatea.
Art.91 (1) Obiectivele individuale trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
a) să fie specifice activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere
publică;
b) să fie cuantificabile - să aibă o formă concretă de realizare;
c) să fie prevăzute cu termene de realizare;
d) să fie realiste - să poată fi duse la îndeplinire în termenele de realizare prevăzute
şi cu resursele alocate;
e) să fie flexibile - să poată fi revizuite în funcţie de modificările intervenite în
priorităţile autorităţii sau instituţiei publice.
(2) Obiectivele individuale pot fi revizuite trimestrial sau ori de câte ori intervin
modificări în structura organizatorică a autorităţii sau instituţiei publice. Obiectivele
revizuite se vor menţiona în raportul de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale funcţionarului public.
(3) Pentru fiecare dintre obiectivele stabilite evaluatorul va stabili şi indicatorii de
performanţă.
Art.92 (1) Criteriile de performanţă ale funcţionarilor publici sunt prevăzute în Anexa 5.
(2) În funcţie de specificul instituţiei publice şi de activităţile efectiv desfăşurate de
către funcţionarul public, evaluatorul poate stabili şi alte criterii de performanţă.
Criteriile de performanţă astfel stabilite se aduc la cunoştinţa funcţionarului public
evaluat la începutul perioadei evaluate, sub sancţiunea neluării lor în seamă.
(3) Funcţionarii publici care exercită cu caracter temporar o funcţie publică de
conducere vor fi evaluaţi, pentru perioada exercitării temporare, pe baza criteriilor de
performanţă stabilite pentru funcţia publică de conducere respectivă.
Art.93 (1) Notarea obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă se face
parcurgându-se următoarele etape:
a) fiecare obiectiv se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de
îndeplinire a obiectivului respectiv, în raport cu indicatorii de performanţă;
b) fiecare criteriu de performanţă se notează de la 1 la 5, nota exprimând
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aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale
stabilite.
(2) Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor, se face media
aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv, inclusiv a
obiectivelor individuale revizuite, dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul
perioadei evaluate.
(3) Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă, se
face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu.
(4) Punctajul final al evaluării anuale este media aritmetică a notelor obţinute
pentru obiectivele individuale şi criteriile de performanţă, potrivit alin. (2) şi (3).
(5) Semnificaţia notelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este următoarea:
- nota 1 - nivel minim
- nota 5 - nivel maxim.
Art.94 Procedura evaluării finale se realizează în următoarele 3 etape, după cum
urmează:
a) completarea raportului de evaluare de către evaluator;
b) interviul;
c) contrasemnarea raportului de evaluare.
Art.95 În vederea completării raportului de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale funcţionarilor publici, al cărui model este prevăzut la anexa nr. 6,
evaluatorul:
a) stabileşte calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale
individuale;
b) consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public, dificultăţile
obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le
consideră relevante;
c) stabileşte necesităţile de formare profesională pentru anul următor perioadei
evaluate;
d) stabileşte obiectivele individuale pentru anul următor perioadei evaluate.
Art.96 (1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de
informaţii care are loc între evaluator şi funcţionarul public, în cadrul căruia:
a) se aduc la cunoştinţă funcţionarului public evaluat consemnările făcute de
evaluator în raportul de evaluare;
b) se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de
funcţionarul public evaluat.
(2) În cazul în care între funcţionarul public evaluat şi evaluator există diferenţe de
opinie asupra consemnărilor făcute, comentariile funcţionarului public se consemnează
în raportul de evaluare. Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare dacă se ajunge
la un punct de vedere comun.
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Art.97 Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum
urmează:
a) între 1,00-2,00 - nesatisfăcător;
b) între 2,01-3,50 - satisfăcător;
c) între 3,51 -4,50 - bine;
d) între 4,51-5,00 - foarte bine.
Art.98 (1) Raportul de evaluare se înaintează contrasemnatarului. În situaţia în care
calitatea de evaluator o are Primarul Municipiului Brad, raportul de evaluare nu se
contrasemnează.
(2) În sensul prevederilor legale, are calitatea de contrasemnatar funcţionarul
public ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a instituţiei
publice. În mod excepţional, în cazul în care, potrivit structurii organizatorice a
instituţiei, nu există un funcţionar public ierarhic superior evaluatorului, va fi desemnat
contrasemnatar funcţionarul public care deţine cea mai înaltă funcţie publică din cadrul
Primăriei Municipiului Brad, respectiv Secretarul Municipiului Brad sau Viceprimarul
Municipiului Brad.
Art.99 (1) Raportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului
în următoarele cazuri:
a) aprecierile consemnate nu corespund realităţii;
b) între evaluator şi funcţionarul public evaluat există diferenţe de opinie care nu
au putut fi soluţionate de comun acord.
(2) Raportul de evaluare modificat în condiţiile prevăzute la alin. (1) se aduce la
cunoştinţă funcţionarului public.
Art.100 (1) Funcţionarii publici nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la
conducătorul instituţiei publice. Primarul Municipiului Brad soluţionează contestaţia pe
baza raportului de evaluare şi a referatelor întocmite de către funcţionarul public
evaluat, evaluator şi contrasemnatar.
(2) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la
cunoştinţă de către funcţionarul public evaluat a calificativului acordat şi se
soluţionează în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de
depunere a contestaţiei.
(3) Rezultatul contestaţiei se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile
calendaristice de la soluţionarea contestaţiei.
(4) Funcţionarul public nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei
formulate potrivit alin. (1) se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în
condiţiile legii.
(5) Funcţionarii publici evaluaţi direct de către conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice, conform art. 86 alin. (2) lit. d) şi e), nemulţumiţi de rezultatul
evaluării, se pot adresa direct instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
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CAPITOLUL XV
DISPOZIŢII FINALE

Art.101 La încheierea contractului individual de muncă între părţi se poate introduce o
clauză de confidenţialitate în care se stipulează faptul că părţile convin ca, pe toată durata
contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia, salariatul nu transmite date
sau informaţii de care a luat cunoştinţă în timpul executării contractului individual de
muncă.
Art.102 (1) Pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de
lucru de către personalul contractual încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere,
precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, în zilele de sărbători legale ori
declarate zile nelucrătoare, în cadrul schimbului normal de lucru, se aplică prevederile
Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face
numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi
360 ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este
necesar acordul Sindicatului salariaţilor din cadrul Primăriei Municipiului Brad, potrivit legii.
Art.103 Pentru orele lucrate din dispoziţia Primarului Municipiului Brad peste durata
normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile
nelucrătoare, funcţionarii publici de execuţie au dreptul la recuperare sau la plata
majorată cu un spor de 100% din salariul de bază. Numărul orelor plătite cu sporul de
100% nu poate depăşi 360 într-un an.
Art. 104 Durata concediului de odihnă se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat şi
este de:
- 21 zile lucratoare pentru o vechime în muncă de până la 10 ani;
- 25 zile lucratoare pentru o vechime de peste 10 ani. În anul în care salariatul
împlineşte 10 ani i se va acorda un număr de 25 zile de concediu de odihnă.
Art.105 (1) În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, în
cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:
a) căsătoria salariatului - 5 zile;
b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile;
c) decesul soţului sau al unei rude de până la gradul II a salariatului - 3 zile.
(2) Durata concediului fără plată este de maxim 90 zile lucrătoare anual.
Art.106 Salariul se plăteşte prin sistem card sau prin casierie la data de 7 a lunii următoare
celei pentru care s-a generat dreptul la remunerare.
Art.107 Prezentul regulament va intra în vigoare după aprobarea lui de către Consiliul
Local al Municipiului Brad şi aducerea lui la cunoştinţă salariaţilor. Regulamentul de faţă
poate fi modificat ori de câte ori necesităţile legate de organizare, funcţionare sau disciplina
muncii în cadrul Primăriei Municipiului Brad o impun.
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ANEXA 1
MUNICIPIUL BRAD
Serviciul/Biroul/Compartimentul

RAPORT DE EVALUARE
a performanţ elor profesionale individuale ale personalului contractual
Numele şi prenumele personalului contractual evaluat:
Funcţia/Treapta profesională:
Gradație/clasa de salarizare:
Data ultimei promovări :
Data acordării ultimei gradații:
Numele şi prenumele evaluatorului:
Funcţia:
Perioada evaluată:
Programe de formare la care personalul contractual evaluat a participat în perioada evaluată:

Obiective în perioada evaluată

Obiective revizuite în perioada evaluată

% din
timp

Indicatori de

Realizat
(pondere)

performanţ ă

%

% din

Indicatori de

Realizat

timp

performanţ ă

(pondere)
%

Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor :

Criteriile de performanţ ă utilizate în

Nota

evaluare
1. Capacitate de implementare
2. Capacitatea de rezolva eficient
problemele
3. Capacitatea de asumare a
responsabilită ţ ilor
4. Capacitatea de autoperfecţ ionare ş i de
valorificare a experienţ ei dobândite
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Comentarii

Nota

Nota

5. Capacitatea de analiză ş i sinteză
6. Creativitate ş i spirit de iniţ iativă
7. Capacitatea de planificare ş i de a
acţ iona strategic
8. Capacitatea de a lucra independent
9. Capacitatea de a lucra în echipă
10. Competenţ a în gestionarea resurselor
alocate
Notă pentru îndeplinirea criteriilor de performanţ ă :
Nota finală a evaluă rii:
(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor+Nota pentru îndeplinirea criteriilor de
performanţ ă )/2
Calificativul evaluă rii:

Rezultate deosebite:
Dificultă ţ i obiective întâmpinate în perioada evaluată :
Alte observaţ ii:

Obiective pentru urmă toarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

Obiectivul

% din
timp

Indicatori de

Termen de
realizare

performanţ ă

Programe de instruire recomandate a fi urmate în următoarea perioadă pentru care se va face
evaluarea:
Comentariile personalului contractual evaluat:
Numele şi prenumele personalului contractual evaluat:
Funcţia:
Semnătura personalului contractual evaluat:
Data:……………………………………..
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Numele şi prenumele evaluatorului:
Funcţia:
Semnătura evaluatorului:
Data:……………………………………..
Observaţiile sau comentariile persoanei care contrasemnează:
Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează:
Funcţia:
Semnătura persoanei care contrasemnează:
Data:……………………………………..

ANEXA 2

RAPORTUL DE EVALUARE
a perioadei de stagiu a functionarului public debutant

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Autoritatea sau institutia publică ...................................................................................│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────┤
│Numele şi prenumele functionarului public debutant ...................................................................│
│............................................................................................................. .........│
│Functia publică ......................................................................................................│
│Compartimentul .......................................................................................................│
│Perioada de stagiu: de la ....................................... la .................................................│
│Data evaluării ..............................................................
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┤
│
Criterii de evaluare pentru funcţionarii publici debutanti clasa I
│Punctajul obţinut│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│1. Gradul de cunoastere a reglementarilor specifice domeniului de activitate
│1. ..............│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│2. Gradul de cunoastere a specificului şi a principiilor care guverneaza administratia publică
│2. ..............│
│şi a raporturilor administrative din cadrul autorităţii sau institutiei publice
│
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│3. Capacitatea de indeplinire a atribuţiilor
│3. ..............│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│4. Gradul de adaptabilitate şi flexibilitate în indeplinirea atribuţiilor
│4. ..............│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│5. Aptitudinea de a distinge corect între caracteristicile diverselor optiuni în indeplinirea
│5. ..............│
│atribuţiilor de serviciu şi de a identifica cea mai buna varianta de actiune
│
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│6. Capacitatea de transmitere a ideilor, în scris şi verbal, fluenta în scris, incluzând
│6. ..............│
│capacitatea de a scrie clar şi concis
│
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│7. Capacitatea de a lucra în echipa, respectiv capacitatea de a se integra intr-o echipa, de
│7. ..............│
│a-şi aduce contribuţia prin participare efectiva, de a sprijini activitatea echipei în realizarea
│
│
│obiectivelor acesteia
│
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│
Criterii de evaluare pentru funcţionarii publici debutanti clasele a II-a şi a III-a
│Punctajul obţinut│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│1. Cunoasterea specificului administraţiei publice
│1. ..............│
│2. Rapiditatea şi calitatea indeplinirii sarcinilor alocate
│2. ..............│
│3. Iniţiativa
│3. ..............│
│4. Capacitatea de relationare cu publicul
│4. ..............│
│5. Punctualitate, disciplina şi responsabilitate
│5. ..............│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┤
│Menţiuni privind interviul de evaluare:
│
│......................................................................................................... .............│
│......................................................................................................................│
│......................................................................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Calificativ de evaluare*1) ...........................................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Propuneri ............................................................................................................│
│......................................................................................................................│
│Recomandari ..........................................................................................................│
│......................................................................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│Numele şi prenumele evaluatorului ....................................................................................│
│Functia publică.......................................................................................................│
│
│
│Data întocmirii ....................
│
│Semnatura ..........................
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*1) Se va completa cu "necorespunzator", respectiv "corespunzător".

ANEXA 3

RAPORTUL DE STAGIU
al functionarului public debutant

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele functionarului public debutant ...................................................................│
│Functia publică (debutant) ...........................................................................................│
│Perioada de stagiu: de la ............... la ............................
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Atribuţiile de serviciu (conform fisei postului):
│
│1. ...................................................................................................................│
│2. ................................................................................................ ...................│
│3. ...................................................................................................................│
│4. .............................................................................................................. .....│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Activităţile desfăşurate efectiv:
│
│1. ...................................................................................................................│
│2. ...................................................................................................................│
│3. ...................................................................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Dificultati intampinate pe parcursul perioadei de stagiu:
│
│1. ...................................................................................................................│
│2. ...................................................................................................................│
│3. ...................................................................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Activităţi din afara institutiei în care s-a implicat:
│
│1. ...................................................................................................................│
│2. ...................................................................................................................│
│3. ...................................................................................................................│
│
│
│Data întocmirii ..................
│
│Semnatura ........................
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Municipiul Brad

34

ANEXA 4

REFERATUL INDRUMATORULUI

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Autoritatea sau institutia publică ..................................................................................│
│Numele şi prenumele functionarului public debutant ..................................................................│
│Functia publică .....................................................................................................│
│Compartimentul ......................................................................................................│
│Perioada de stagiu: de la ................... la ....................................................................│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalele activităţi ale functionarului public debutant:
│
│1. ..................................................................................................................│
│2. ..................................................................................................................│
│3. ..................................................................................................................│
│4. ..................................................................................................................│
│5. ..................................................................................................................│
│Activităţi desfăşurate în cadrul altor compartimente ale autorităţii sau institutiei publice:
│
│1. ..................................................................................................................│
│2. ..................................................................................................................│
│3. ..................................................................................................................│
│Rezultate deosebite pe durata stagiului*2):
│
│1. ..................................................................................................................│
│2. ..................................................................................................................│
│3. ..................................................................................................................│
│Aptitudinile pe care le-a dovedit functionarul public debutant în modul de indeplinire a atribuţiilor de serviciu:
│
│1. ..................................................................................................................│
│2. ..................................................................................................................│
│3. ..................................................................................................................│
│Conduita functionarului public debutant în timpul serviciului:
│
│.....................................................................................................................│
│Modul de colaborare cu personalul autorităţii sau institutiei publice:
│
│.....................................................................................................................│
│Programele de formare la care a participat functionarul public debutant:
│
│1. ..................................................................................................................│
│2. ..................................................................................................................│
│Concluzii ...........................................................................................................│
│Recomandari .........................................................................................................│
│Propuneri privind perfectionarea functionarului public debutant:
│
│1. ..................................................................................................................│
│2. ..................................................................................................................│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele indrumatorului...................................................................................│
│Functia publică ..................................................................................
│
│Data completarii ..........................................
│
│Semnatura .................................................
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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*2) Dacă este cazul.

ANEXA 5

CRITERII DE PERFORMANTA
pentru funcţionarii publici de execuţie

┌────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────── ─────────────┐
│Nr. │
Criteriul
│
Definirea criteriului pentru
│
Definirea criteriului pentru
│
Definirea criteriului
│
│crt.│
de performanţă
│ funcţionarii publici din clasa I
│ funcţionarii publici din clasa a II-a │pentru funcţionarii publici
│
│
│
│
│
│
din clasa a III-a
│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────── ─────────────┤
│ 1. │
Capacitate de
│Capacitatea de a pune eficient în
│Capacitatea de a pune eficient în
│Capacitatea de a pune eficient
│
│
│
implementare
│practica solutiile proprii şi pe cele│practica solutiile proprii şi pe cele │în practica solutiil e proprii şi │
│
│
│dispuse pentru desfăşurarea în
│dispuse pentru desfăşurarea în
│pe cele dispuse pentru
│
│
│
│mod corespunzător a activităţilor,
│mod corespunzător a activităţilor,
│desfăşurarea în mod
│
│
│
│în scopul realizării obiectivelor
│în scopul realizării obiectivelor
│corespunzător a activităţ ilor, în│
│
│
│
│
│scopul realiz ării obiectivelor
│
│
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 2. │ Capacitatea de a │Capacitatea de a depăşi
│Capacitatea de a depăşi
│Capacitatea de a dep ăşi
│
│
│ rezolva eficient │obstacolele sau dificultatile
│obstacolele sau dificultatile
│obstacolele sau dificultatile
│
│
│
problemele
│intervenite în activitatea curenta, │intervenite în activitatea curenta,
│intervenite în activ itatea
│
│
│
│prin identificarea solutiilor
│prin identificarea solutiilor
│curenta, prin identificarea
│
│
│
│adecvate de rezolvare şi
│adecvate de rezolvare şi
│solutiilor adecvate de rezolvare│
│
│
│asumarea riscurilor identificate
│asumarea riscurilor identificate
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────── ─────────────┤
│ 3. │
Capacitatea de
│Capacitatea de a desfăşura în
│Capacitatea de a accepta erorile
│Capacitat ea de a accepta erorile │
│
│
asumare a
│mod curent, la solicitarea
│sau, după caz, deficientele
│sau, după caz, defic ientele
│
│
│responsabilitatilor │superiorilor ierarhici, activităţi
│propriei activităţi şi de a raspunde
│propriei activităţi şi de a
│
│
│
│care depasesc cadrul de
│pentru acestea; capacitatea de a
│raspunde pentru aces tea;
│
│
│
│responsabilitate definit conform
│invata din propriile greseli
│capacitatea de a invata din
│
│
│
│fisei postului; capacitatea de a
│
│propriile greseli
│
│
│
│accepta erorile sau, după caz,
│
│
│
│
│
│deficientele propriei activităţi şi │
│
│
│
│
│de a raspunde pentru acestea;
│
│
│
│
│
│capacitatea de a invata din
│
│
│
│
│
│propriile greseli
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────── ─────────────┤
│ 4. │
Capacitatea de
│Capacitatea de crestere
│Capacitatea de crestere
│Capacitatea de crestere
│
│
│ autoperfecţionare │permanenta a performantelor
│permanenta a performantelor
│permanenta a perform antelor
│
│
│ şi de valorificare │profesionale, de imbunatatire a
│profesionale, de imbunatatire a
│profesionale, de imbunatatire a │
│
│
a experientei
│rezultatelor activităţii curente prin│rezultatelor activităţii curente prin │rezultatelor activit ăţii curente │
│
│
dobandite
│punerea în practica a
│punerea în practica a
│prin punerea în practica a
│
│
│
│cunoştinţelor şi abilitatilor
│cunoştinţelor şi abilitatilor
│cunoştinţelor şi abi litatilor
│
│
│
│dobandite
│dobandite
│dobandite
│
│
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────── ─────────────┤
│ 5. │
Capacitatea de
│Capacitatea de a interpreta un
│Capacitatea de a interpreta un
│
│
│
│ analiza şi sinteza │volum mare de informaţii, de a
│volum mare de informaţii, de a
│
│
│
│
│identifica şi valorifica elementele │identifica şi valorifica elementele
│
│
│
│
│comune, precum şi pe cele noi şi
│comune, precum şi pe cele noi şi
│
│
│
│
│de a selecta aspectele esentiale
│de a selecta aspectele esentiale
│
│
│
│
│pentru domeniul analizat
│pentru domeniul analizat
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────── ─────────────┤
│ 6. │ Creativitate şi
│Atitudine activa în solutionarea
│Atitudine activa în solutionarea
│Atitudine activa în solutionarea │
│
│spirit de iniţiativa│problemelor şi realizarea
│problemelor şi realizarea
│problemelor şi reali zarea
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│
│
│
│obiectivelor prin identificarea
│obiectivelor prin identificarea unor
│obiectivelor prin id entificarea │
│
│
│unor moduri alternative de
│moduri alternative de rezolvare a
│unor moduri alternative de
│
│
│
│rezolvare a acestor probleme;
│acestor probleme; inventivitate în
│rezolvare a acestor probleme;
│
│
│
│inventivitate în gasirea unor cai
│gasirea unor cai de optimizare a
│atitudine pozitiva faţă de idei │
│
│
│de optimizare a activităţii;
│activităţii; atitudine pozitiva faţă de│noi; spirit inventiv
│
│
│
│atitudine pozitiva faţă de idei noi │idei noi
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 7. │
Capacitatea de
│Capacitatea de a previziona
│Capacitatea de a previziona
│Capacitatea de a-şi organiza
│
│
│planificare şi de a │cerinţele, oportunitatile şi
│cerinţele, oportunitatile şi
│timpul propriu pentru
│
│
│ actiona strategic │posibilele riscuri şi consecintele
│posibilele riscuri şi consecintele
│indeplinirea efic ienta a
│
│
│
│acestora; capacitatea de a
│acestora; capacitatea de a
│atribuţiilor de serv iciu
│
│
│
│anticipa solutii şi de a-şi organiza │anticipa solutii şi de a-şi organiza
│
│
│
│
│timpul propriu sau, după caz, al
│timpul propriu pentru indeplinirea
│
│
│
│
│celorlalţi (în functie de nivelul de │eficienta a atribuţiilor de serviciu
│
│
│
│
│competenţa), pentru indeplinirea
│
│
│
│
│
│eficienta a atribuţiilor de serviciu │
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 8. │ Capacitatea de a │Capacitatea de a desfăşura
│
│
│
│
│ lucra independent │activităţi pentru indeplinirea
│
│
│
│
│
│atribuţiilor de serviciu fără a
│
│
│
│
│
│solicita coordonare, cu excepţia
│
│
│
│
│
│cazurilor în care activităţile
│
│
│
│
│
│implica luarea unor decizii care
│
│
│
│
│
│depasesc limitele de competenţa
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 9. │ Capacitatea de a │Capacitatea de a se integra
│Capacitatea de a se integra intr-o
│Capacitatea de a se integra
│
│
│ lucra în echipa
│intr-o echipa, de a-şi aduce
│echipa, de a-şi aduce contribuţia
│intr-o echipa, de a-şi aduce
│
│
│
│contribuţia prin participare
│prin participare efectiva, de a
│contribuţia prin par ticipare
│
│
│
│efectiva, de a transmite eficient
│transmite eficient şi de a permite
│efectiva, de a trans mite eficient│
│
│
│şi de a permite dezvoltarea
│dezvoltarea ideilor noi, pentru
│idei, pen tru realizarea
│
│
│
│ideilor noi, pentru realizarea
│realizarea obiectivelor echipei
│obiectivelor echipei
│
│
│
│obiectivelor echipei
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│10. │
Competenţa în
│Capacitatea de a utiliza eficient
│Capacitatea de a utiliza eficient
│Capacitatea de a uti liza eficient│
│
│
gestionarea
│resursele materiale şi financiare
│resursele materiale şi financiare
│resursele materiale şi financiare│
│
│ resurselor alocate │alocate fără a prejudicia
│alocate fără a prejudicia
│alocate fără a preju dicia
│
│
│
│activitatea institutiei
│activitatea institutiei
│activitatea institutiei
│
│
│
│
│
│
│
└────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────────────── ─────────────┘

CRITERII DE PERFORMANTA
pentru funcţionarii publici de conducere

┌────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │
│
│
│crt.│Criterii de performanţă │
Definirea criteriului
│
├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Capacitatea de a
│Capacitatea de a identifica activităţile care trebuie desfăşurate de structura condusa, delimi tarea
│
│
│organiza
│lor în atribuţii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrata şi echitabila a
│
│
│
│atribuţiilor şi a obiectivelor în functie de nivelul, categoria, clasa şi gradul profesional a l
│
│
│
│personalului din subordine
│
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────┤
│ 2. │Capacitatea de a
│Abilitatea de a crea o viziune realista, de a transpune în practica şi de a o sustine; abilitatea de a
│
│
│conduce
│planifica şi de a administra activitatea unei echipe formate din personalitati diferite, cu ni vel diferit│
│
│
│al capacităţii de a colabora la indeplinirea unei atribuţii; capacitatea de a adapta stilul de conducere │
│
│
│la situaţii diferite, precum şi de a actiona pentru gestionarea şi rezolvarea conflictelor
│
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ┤
│ 3. │Capacitatea de
│Armonizarea deciziilor şi acţiunilor personalului, precum şi a activităţilor din cadrul unui
│
│
│coordonare
│compartiment, în vederea realizării obiectivelor acestuia
│
├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Capacitatea de control │Capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor în solutii realiste, depist area
│
│
│
│deficientelor şi luarea masurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora
│
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────┤
│ 5. │Capacitatea de a
│Capacitatea de a motiva şi de a incuraja dezvoltarea performantelor personalului prin: cunoasterea
│
│
│obtine cele mai bune
│aspiratiilor colectivului, asigurarea unei perspective de dezvoltare şi a unei atitudini de in credere;
│
│
│rezultate
│aptitudinea de a asculta şi de a lua în considerare diferite opinii, precum şi de a oferi sprijin pentru │
│
│
│obtinerea unor rezultate pozitive pentru colectiv; recunoasterea meritelor şi cultivarea
│
│
│
│performantelor
│
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────┤
│ 6. │Competenţa
│Capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simt de raspundere şi conform competentei legale, cu
│
│
│decizionala
│privire la desfăşurarea activităţii structurii conduse
│
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────┤
│ 7. │Capacitatea de a
│Capacitatea de a transfera atribuţii personalului din subordine care corespunde din punct de
│
│
│delega
│vedere legal şi al competentelor proprii, în scopul realizării la timp şi în mod corespunzător a
│
│
│
│obiectivelor structurii conduse
│
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────┤
│ 8. │Abilitati în gestionarea│Capacitatea de a planifica şi de a administra eficient activitatea personalului subordonat, asigurand
│
│
│resurselor umane
│sprijinul şi motivarea corespunzătoare
│
├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9. │Capacitatea de a
│Cunoasterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusiv prin capacitatea de a crea, de a
│
│
│dezvolta abilitatile
│implementa şi de a menţine politici de personal eficiente, în scopul motivarii acestuia. Capacitatea
│
│
│personalului
│de a identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine şi de a forma propuneri pr ivind
│
│
│
│tematica şi formele concrete de realizare a instruirii
│
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────┤
│10. │Abilitati de mediere şi │Capacitatea de a organiza şi de a conduce o intalnire, precum şi de a o orienta către o soluti e
│
│
│negociere
│comun acceptata, ţinând seama de pozitiile diferite ale părţilor; capacitatea de a planifica şi de a
│
│
│
│desfăşura interviuri
│
├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│11. │Obiectivitate în
│Corectitudine în luarea deciziilor; imparţialitate în evaluarea personalului din subordine şi în modul
│
│
│apreciere
│de acordare a recompenselor pentru rezultatele deosebite în activitate
│
├────┼────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────┤
│12. │Criteriile de performanţă pentru funcţionarii publici de execuţie din clasa I, prevăzute la pct. 1-7 şi 10
│
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────┘

ANEXA 6

RAPORT DE EVALUARE
a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat: .......................... │
│Funcţia publică: ...............................................
│
│Data ultimei promovări: ......................................
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele evaluatorului: .......................
│
│Funcţia: ..............................................
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Perioada evaluată: de la ................... la ...................
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Programe de formare la care funcţionarul public evaluat a participat în
│
│perioada evaluată:
│
│1. ................................................
│
│2. ................................................
│
│3. ................................................
│
├───────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────────┬─────────────┤
│Obiective în perioada evaluată │ % din │Indicatori │ Realizat
│
Nota
│
│
│ timp │
de
│(pondere) % │
│
│
│
│performanţă│
│
│
├───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│1.
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│2.
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│3.
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│4.
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│5.
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│6.
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│7.
│
│
│
│
│
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├───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│8.
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│9.
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│10.
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│Obiective revizuite în perioada│ % din │Indicatori │ Realizat │
│
│
evaluată
│ timp │
de
│(pondere) % │
Nota
│
│
│
│performanţă│
│
│
├───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│1.
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│2.
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│3.
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│4.
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│5.
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────────┴─────────────┤
│
Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor
│
├───────────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────┤
│Criteriile de performanţă utilizate
│
Nota
│
Comentarii
│
│
în evaluare
│
│
│
├───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│1.
│
│
│
├───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│2.
│
│
│
├───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│3.
│
│
│
├───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│4.
│
│
│
├───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│5.
│
│
│
├───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│6.
│
│
│
├───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│7.
│
│
│
├───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│8.
│
│
│
├───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│9.
│
│
│
├───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│10.
│
│
│
├───────────────────────────────────────┴──────────┴───────────────────────────┤
│
Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nota finală a evaluării:
│
│(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru îndeplinirea
│
│ criteriilor de performanţă)/2
│
│
│
│Calificativul evaluării:
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Rezultate deosebite:
│
│1. ................................................
│
│2. ................................................
│
│3. ................................................
│
│
│
│Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată:
│
│1. ................................................
│
│2. ................................................
│
│3. ................................................
│
│
│
│Alte observaţii:
│
│1. ................................................
│
│2. ................................................
│
│3. ................................................
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:
│
├─────────────────────────┬────────┬─────────────────┬─────────────────────────┤
│ Obiectivul
│ % din │ Indicatori de
│
Municipiul Brad
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│

│
│ timp │
performanţă
│ Termen de realizare
│
├─────────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│1.
│
│
│
│
├─────────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│2.
│
│
│
│
├─────────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│3.
│
│
│
│
├─────────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│4.
│
│
│
│
├─────────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│5.
│
│
│
│
├─────────────────────────┴────────┴─────────────────┴─────────────────────────┤
│Programe de instruire recomandate a fi urmate în următoarea perioadă pentru
│
│care se va face evaluarea:
│
│1. ................................................
│
│2. ................................................
│
│3. ................................................
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Comentariile funcţionarului public evaluat:
│
│
│
│
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat .......................
│
│Funcţia: ................................................
│
│Semnătura funcţionarului public evaluat: ........................
│
│Data: ................................................
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele evaluatorului: ..............................
│
│Funcţia: ..................................
│
│Semnătura evaluatorului: ........................................
│
│Data: .....................................
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Observaţiile sau comentariile persoanei care contrasemnează:
│
│
│
│
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează: ......................
│
│Funcţia: ...........................
│
│Semnătura persoanei care contrasemnează: ....................
│
│Data: ..............................
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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