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REGULAMENT INTERN

REGULAMENTUL INTERN 

AL POLIŢIEI LOCALE BRAŞOV

Poliţia Locală Braşov, înfiinţată prin Hotărârea nr. 37/2011 a Consiliului Local Braşov, în baza 
Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, este instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, care 
asigură apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, 
prevenirea şi descoperirea contravenţiilor şi infracţiunilor din Municipiul Braşov, în următoarele 
domenii:

a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
b) circulaţia pe drumurile publice;
c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
d) protecţia mediului;
e) activitatea comercială;
f) evidenţa persoanelor;
g) alte domenii stabilite prin lege.

Structura organizatorică şi activitatea se desfăşoară conform Legii nr. 155/2010, H.G. nr. 
1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov. Organigrama şi statul de funcţii 
al Poliţiei Locale Braşov se aprobă în fiecare an prin hotărâre a Consiliului Local Braşov.

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu dispoziţiile Codului Administrativ, 
Codului Muncii -  Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 319/2006 a 
securităţii şi sănătăţii în muncă, Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile 
publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, Legii 202/2002 privind 
egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi cu modificările şi completările ulterioare; 
Ordonanţei de urgenţă nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă şi alte acte 
normative care privesc legislaţia muncii, raporturile de serviciu, raporturile de muncă şi disciplina 
muncii.

Art. 2 Regulamentul Intern are ca scop aducerea la cunoştinţa personalului instituţiei a 
drepturilor şi obligaţiilor ce îi revin în vederea asigurării disciplinei în muncă.

Art. 3 Regulamentul se aplică tuturor salariaţilor, funcţionari publici sau personal cu contract 
individual de muncă, indiferent de durata contractului de muncă, precum şi celor detaşaţi sau delegaţi.

Art. 4 Prevederile regulamentului intern vor fi aduse la cunoştinţă tuturor salariaţilor, pe bază de 
semnătură, în scopul însuşirii şi respectării acestora.

Art. 5 Personalul Poliţiei Locale Braşov este compus din funcţionari publici şi personal 
contractual.
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CAPITOLUL II - Principiile privind desfăşurarea activităţilor în structurile
operative ale Poliţiei Locale Braşov

Art. 6 în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia Locală Braşov cooperează cu alte organe de 
specialitate ale administraţiei publice şi colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, 
structurile asociative ale acestora, patronatele şi sindicatele, asociaţiile şi organizaţiile 
neguvemamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu societatea civilă, în limitele legii.

Art. 7 Legătura cu mijloacele mass-media va fi ţinută numai prin Directorul executiv şi prin 
purtătorul de cuvânt al instituţiei. Se interzice celorlalţi salariaţi să furnizeze date şi informaţii care 
privesc activitatea Poliţiei Locale Braşov;

Art. 8 Principiile care stau la baza activităţii structurilor Poliţiei Locale Braşov sunt:
a) legalitatea - este principiul fundamental care stă la baza activităţii poliţistului. Potrivit acestui 

principiu, a c tiv ită ţile  si acţiunile trebuie să se desfăşoare numai în spiritul şi cu respectarea 
prevederilor actelor normative;

b) egalitatea , imparţialitatea şi nediscriminarea - cei trei termeni sunt într-o mare măsură 
complementari, se suprapun pe unele domenii şi pot fi, ca atare, trataţi global:

E g a lita tea  presupune, pe de o parte, aşezarea de către poliţistul local, pe acelaşi plan a tuturor 
persoanelor, indiferent de împrejurările profesionale în care intră în legătură cu acestea şi, pe de altă 
parte, abordarea în aceeaşi manieră profesională a cazurilor similare.

Im p a r ţia lita te a  presupune tratarea de către poliţistul local a tuturor persoanelor şi problemelor în 
aceeaşi manieră profesională, fără a crea dezavantaje.

N ed iscrim in a rea  -  poliţistul local nu trebuie să se lase condus de idei preconcepute, de 
resentimente, de impulsuri necenzurate atunci când relaţionează cu personalul instituţiei sau cu 
alte categorii de persoane, fără a crea privilegii şi discriminări.

c) transparenţa - activităţile desfăşurate de poliţistul local în exercitarea atribuţiilor de serviciu, 
sunt publice, în limitele legii, şi implică informarea populaţiei în raporturile stabilite cu 
societatea civilă;

d) capacitatea şi datoria de exprimare - reprezintă posibilitatea poliţistului local de a analiza 
situaţiile profesionale pe care le întâlneşte şi de a-şi exprima punctul de vedere, potrivit pregătirii şi 
experienţei sale, în vederea îmbunătăţirii calităţii şi eficacităţii serviciului. Acest principiu institu ie  
obligaţia asumării unui rol activ în cadrul organizaţiei din care face parte, prin prezentarea de opinii 
pertinente şi argumentate cu privire la modalităţile de soluţionare a unor situaţii profesionale;

e) disponibilitatea - reprezintă obligaţia poliţistului local de a acţiona pentru soluţionarea 
problemelor de serviciu repartizate de şeful ierarhic, contribuind permanent, la îmbunătăţirea 
calităţii şi eficienţei activităţii structurii de poliţie din care fac parte;

f) prioritatea interesului public - în îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, poliţistul local este 
obligat să respecte şi să promoveze atributul ce fundamentează activitatea po liţie i, respectiv de a fi 
permanent în slujba cetăţeanului;

g) profesionalismul - în exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local are obligaţia să 
cunoască şi să aplice în mod corect şi responsabil prevederile actelor normative în vigoare, care au 
incidenţă asupra domeniilor în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi să îşi dezvolte continuu 
abilităţile profesionale, în vederea obţinerii şi menţinerii unui standard înalt de calitate a muncii 
specifice;

h) confidenţialitatea - reprezintă obligaţia p o liţis tu lu i local de a garanta securitatea datelor şi 
informaţiilor obţinute în exercitarea autorităţii conferite de lege;
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i) integritatea morală este principiul conform căruia poliţistului local îi este interzis să solicite 
sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru alţii, vreun avantaj sau beneficiu.

j) respectul faţă de cetăţeni se manifestă prin utilizarea regulilor de politeţe şi curtoazie, prin tratarea cu 
amabilitate şi prin acordarea atenţiei şi a timpului necesar primirii sesizărilor sau transmiterii informaţiilor 
solicitate;

k) independenţa operaţională - constă în îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor potrivit competenţelor 
stabilite pentru nivelul ierarhic pe care îl ocupă în cadrul structurii, fără imixtiunea altor poliţişti locali, 
persoane sau autorităţi;

l) loialitatea - constă în respectarea fidelă a angajamentelor luate faţă de Poliţia Locală Braşov şi de valorile 
promovate de aceasta, manifestându-se prin cinste, corectitudine, probitate, sinceritate, statornice etc.

CAPITOLUL III - RAPORTURI DE SERVICIU /  MUNCĂ 

Secţiunea 1 -  Numirea în funcţia publică

Art. 9 (1) In cadrul Poliţiei Locale Braşov raporturile de serviciu/muncă dintre angajator şi 
angajaţi funcţionează pe principiul egalităţii de tratament, cu respectarea autorităţii conferite de lege 
structurilor administrative, a prevederilor din Fişa postului şi a demnităţii fiecărui angajat.

(2) Discriminările faţă de un angajat sau candidat la ocuparea unui post vacant, pe criterii de sex, 
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, opinie 
politică, origine socială, dizabilitate, situaţie materială, apartenenţă sau activitate sindicală, sunt 
interzise.

Art. 10 Ocuparea unei funcţii publice vacante se face prin concurs, modificarea raporturilor de 
serviciu, redistribuire sau prin alte modalităţi prevăzute expres de legislaţia aplicabilă funcţionarilor 
publici. Procedura de selectare prin concurs se face fără discriminări pe criterii politice, sex, 
confesionale şi stare materială.

Art. 11 încadrarea în muncă a funcţionarilor publici se realizează în conformitate cu dispoziţiile 
Codului Administrativ coroborat cu alte acte normative care privesc legislaţia muncii, organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Art. 12 (1) Recrutarea şi numirea funcţionarilor publici în cadrul Poliţiei Locale Braşov se face 
prin concurs sau examen, în funcţie de nevoile concrete de personal şi în limita numărului maxim de 
posturi impus prin reglementările în vigoare.

(2) Numirea în funcţiile publice pentru care se organizează concurs, se face prin act administrativ 
(dispoziţia Primarului pentru şeful Poliţiei Locale şi adjunctul acestuia şi prin decizie a şefului Poliţiei 
Locale Braşov pentru ceilalţi funcţionari publici).

(3) Actul administrativ de numire în funcţia publică are formă scrisă şi se va întocmi în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare la data întocmirii.

(4) Fişa postului aferentă funcţiei publice se întocmeşte de către şeful structurii din care face 
parte funcţia publică în care urmează să fie numit funcţionarul public, se anexează la actul administrativ 
de numire, iar o copie se înmânează funcţionarului public.

(5) La numirea în funcţia publică, funcţionarii publici vor depune jurământul de credinţă, care 
are următoarea formulă: "Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să 
aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin în 
funcţia publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional şi să respect normele de conduită
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profesională şi civică. Aşa să-mi ajute Dumnezeu." Formula religioasă de încheiere va respecta 
libertatea convingerilor religioase.

(6) Depunerea jurământului prevăzut la alin. (5) se consemnează în scris. Refuzul depunerii 
jurământului prevăzut la alineatul precedent se consemnează în scris şi atrage revocarea actului 
administrativ de numire în funcţia publică.

Art. 13 Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici 
se fac în conformitate cu prevederile Codului administrativ coroborat cu alte acte normative care privesc 
legislaţia muncii, organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Secţiunea a 2-a -  Angajarea personalului contractual

Art. 14 Posturile specifice personalului contractual care se scot la concurs, condiţiile de ocupare, 
data, ora şi locul concursului vor fi făcute publice, în condiţiile Regulamentului -  cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, conform actelor normative în 
vigoare.

Art. 15 Angajarea se va face în condiţiile stabilite de lege, numai în baza aptitudinilor şi 
competenţei profesionale, în limita posturilor disponibile, vacante sau nou înfiinţate. Procedura de 
angajare prin concurs se va face fără discriminări pe criterii politice, etnice, sex, confesionale şi stare 
materială.

Art. 16 (1) încadrarea în muncă a personalului contractual se face prin încheierea unui contract 
individual de muncă, redactat în 2 exemplare, din care unul va fi înmânat noului angajat. Contractul 
individual de muncă se modifică prin act adiţional ori de câte ori intervin schimbări în clauzele acestuia.

(2) Anterior încheierii contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa 
persoana selectată în vederea angajării, ori după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care 
intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.

(3) Conform prevederilor din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
contractual individual de muncă va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) identitatea părţilor;
b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în 

diverse locuri;
c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte 

normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;
h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporar, 

durata acestuia;
i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
j) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;
k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii 

salariului la care salariatul are dreptul;
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l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului;
n) durata perioadei de probă.
(4) în afara clauzelor generale prevăzute la alin. (3), între părţi pot fi negociate şi cuprinse în 

contractul individual de muncă şi alte clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limitativă:
a) clauza cu privire la formarea profesională;
b) clauza de neconcurenţă;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidenţialitate.

Art. 17 (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de 
muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de 
execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu dizabilităţi se realizează 
exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.

(3) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta 
exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară 
motivarea acesteia.

(4) Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile 
prevăzute în legislaţia muncii, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.

Art. 18 (1) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o 
singură perioadă de probă.

(2) Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă în situaţia în care acesta 
debutează la acelaşi anagjator într-o nouă funcţie sau profesie ori urmează să presteze activitatea într-un 
loc de muncă în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase.

(3) Perioada de probă constituie vechime în muncă.

Art. 19 (1) Deoarece raporturile de muncă ale salariaţilor Poliţiei Locale Braşov au la bază un 
contract individual de muncă, modificarea acestuia nu poate fi făcută decât în condiţiile legii.

(2) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor. Modificarea 
contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:

a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condiţiile de muncă;
e) salariul;
f) timpul de muncă şi timpul de odihnă
(3) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detaşarea 

salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractual de muncă.
(4) Prin excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în 

cazurile şi condiţiile precizate în Codul Muncii.

Secţiunea a 3-a - Dispoziţii comune celor două categorii de raporturi juridice

Art. 20 La începerea raporturilor de serviciu sau a contractului individual de muncă, fiecare 
persoană primeşte legitimaţie de serviciu.
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Art. 21 Redistribuirea într-un nou loc de muncă poate fi efectuată în funcţie de necesităţile 
instituţiei şi în conformitate cu pregătirea salariatului şi cu legislaţia în vigoare.

Art. 22 Suspendarea raporturilor de serviciu sau a contractului individual de muncă poate 
interveni de drept, prin acordul părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi, în cazurile şi în 
condiţiile precizate de Codul administrativ, Codul Muncii, coroborate cu alte acte normative care 
privesc legislaţia muncii, organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

CAPITOLUL IV - Obligaţiile generale ale conducerii

Art. 23 Conducerea Poliţiei Locale Braşov este asigurată de Directorul executiv şi de către 
directorul executiv adjunct, numiţi prin dispoziţie de primar.

Directorul executiv este şef al întregului personal din subordine şi îşi îndeplineşte atribuţiile în 
mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul Primarului.

Directorul executiv, directorul executiv adjunct, şefii de servicii, şefii de birouri reprezintă 
personalul cu funcţii de conducere din cadrul Poliţiei Locale Braşov şi au drepturile şi obligaţiile 
stabilite prin Legea nr. 155/2010, H.G. nr. 1332/2010, Codul Administrativ, coroborat cu alte acte 
normative care privesc legislaţia muncii, organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Codul 
Muncii, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare; Regulamentul intern şi în fişa postului.

Directorul executiv va dispune măsurile necesare pentru elaborarea, dezvoltarea sistemelor de 
control managerial ale fiecărei organizaţii, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi.

Obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente ale măsurilor 
respective vor fi cuprinse în programe de dezvoltare a sistemelor de control managerial, elaborate la 
nivelul fiecărei structuri organizatorice. în programe vor fi cuprinse în mod distinct şi acţiunile de 
perfecţionare profesională, atât pentru persoanele cu funcţii de conducere, cât şi pentru cele de execuţie, 
prin cursuri organizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor, Institutul Naţional de Administraţie 
sau de alte organisme abilitate.

Art. 24 (1) Pentru buna organizare a muncii şi crearea condiţiilor necesare unei desfăşurări 
normale a activităţii, precum şi pentru întărirea disciplinei şi ordinii în cadrul instituţiei, personalului de 
conducere îi revin următoarele obligaţii principale:

• să organizeze şi să optimizeze activitatea instituţiei prin îmbunătăţirea continuă a activităţii 
compartimentelor specializate din subordine; să elaboreze proceduri de lucru pentru activităţile structurii 
coordonate;

• să întocmească fişa postului pentru toate posturile ocupate din subordine, precum şi pentru cele 
vacante, conform statului de personal aprobat şi să aducă pe parcurs modificările şi completările 
survenite;

• să asigure asistenţa şi supervizarea activităţilor din cadrul structurii coordonate; să formuleze
punct de vedere scris, în cazul în care au fost desemnate de către conducerea instituţiei mai multe
persoane pentru soluţionarea unei lucrări.
• să aducă la cunoştinţa subordonaţilor drepturile, obligaţiile şi răspunderile ce le revin;
• să dea dispoziţii legale, clare şi precise; să prelucreze, periodic modificările legislative şi actele 

normative noi, specifice locurilor de muncă;
• să asigure încadrarea în colectiv a noilor angajaţi; să organizeze şi să faciliteze integrarea 

debutanţilor în cadrul instituţiei cu respectarea legislaţiei în vigoare în acest domeniu;
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• să completeze raportul de evaluare, pentru angajaţii din subordine, în condiţiile legii, aplicând cu 
obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, excluzând 
orice formă de favoritism ori discriminare;

• să ia măsuri de asigurare a integrităţii şi a unei bune gospodăriri a fondurilor materiale şi băneşti 
ale instituţiei prin întocmirea corectă a documentelor necesare acordării drepturilor salariaţilor (foaia 
colectivă de prezenţă; tabel nominal cu salariaţii care beneficiază de norma de hrană suplimentară 12 B 
pentru personalul din subordine care efectuează activitate în ture/schimburi; întocmirea necesarului de 
echipament, furnituri etc);

• să urmărească respectarea normelor de conduită şi disciplină de către personalul din subordine; 
răspund de luarea/neluarea măsurilor în cazul încălcării acestor norme de către personalul din subordine;
• să sesizeze comisia de disciplină a instituţiei în situaţia când constată abateri disciplinare.
• să întreprindă măsuri de asigurare şi de menţinere a ordinii şi a unei discipline ferme în rândul 

întregului personal, dezvoltă în conştiinţa acestuia simţul datoriei şi al răspunderii, sancţionează cu 
promptitudine şi severitate orice încălcare sau nerespectare a normelor de muncă;
• militează consecvent pentru respectarea riguroasă a normelor prevăzute în legislaţia specifică şi 

în planul de ordine şi siguranţă publică cu privire la primirea şi predarea postului;
• ia măsuri de stabilire a normelor specifice de protecţie a muncii şi asigură cunoaşterea acestora 

de către cadrele cu funcţii de conducere destinate în a le pune în aplicare. Poliţiştii locali vor lua la 
cunoştinţă despre obligaţiile ce le revin în această materie pe bază de semnătură. Atenţie deosebită se va 
acorda instructajului cu privire la păstrarea, predarea-primirea şi folosirea armamentului din dotare, 
precum şi a echipamentului;
• stabileşte pe bază de plan, măsuri concrete şi responsabilităţi pentru cazuri de incendii în cadrul 

instituţiei;
• organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite 

atribuţiile de serviciu de către salariaţii din Poliţia Locală Braşov;
(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare 

sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune 
politică, origine socială, situaţie sau responsabilitate familială, este interzisă.

CAPITOLUL V - Obligaţiile şi interdicţiile salariaţilor, incompatibilităţile
funcţionarilor publici

Art. 25 Salariaţii Poliţiei Locale Braşov, indiferent de funcţia pe care o ocupă, sunt obligaţi să 
respecte obligaţiile şi interdicţiile prevăzute în Legea nr. 155/2010, H.G. nr. 1332/2010, Codul 
Administrativ coroborat cu legislaţia muncii, în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei 
Locale Braşov aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local Braşov, Codul muncii, Regulamentul intern, 
Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Braşov, precum şi în cele prevăzute în Codul de 
conduită al funcţionarilor publici şi în Codul de conduită al personalului contractual.

Art. 26 (1) Toţi salariaţii Poliţiei Locale Braşov sunt obligaţi:
a) să îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de 

serviciu; să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine, amabilitate şi 
imparţialitate şi să se abţină de la orice act sau fapt, discuţii care pot aduce jigniri sau atingere 
onoarei persoanelor din instituţie sau din afara instituţiei;
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b) să respecte cu stricteţe pe durata programului de lucru, măsurile de prevenire şi stingere a 
incendiilor, a normelor de protecţie a muncii şi măsurile de securitate şi sănătate a muncii 
prevăzute în programele proprii întocmite la nivelul instituţiei, să respecte disciplina muncii 
precum şi prevederile din C.I.M. şi din fişa postului;

c) să respecte programul de lucru stabilit, urmărind folosirea eficientă a timpului de muncă pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor de serviciu, fiind interzise desfăşurarea unor activităţi care nu 
au legătură cu atribuţiile de serviciu, folosirea în interes personal a calculatoarelor şi a aparaturii 
din dotare precum şi a altor mijloace materiale aparţinând instituţiei;

d) să manifeste preocupare pentru perfecţionarea cunoştinţelor profesionale, participând la 
pregătirea profesională şi de specialitate conform programului anual de pregătire aprobat de 
Directorul executiv;

e) este obligatorie prezenţa ori de câte ori se prezintă bilanţul privind activitatea instituţiei sau la 
alte activităţi organizate de instituţie;

f) funcţionarii publici şi personalul contractual cu funcţii de conducere vor depune la persoana 
desemnată din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic declaraţia de avere şi declaraţia de 
interese, în toate situaţiile prevăzute de lege, cu respectarea termenului legal (anual, la numirea 
într-o funcţie publică, la încetarea raportului de serviciu, suspendarea raporturilor de serviciu sau 
în alte situaţii prevăzute de lege);

g) să aibă o ţinută vestimentară îngrijită şi decentă; să se comporte civilizat şi demn în serviciu şi în 
afara acestuia, adecvat prestigiului instituţiei;

h) să promoveze raporturi de colegialitate, să manifeste respect faţă de personalul de conducere şi 
faţă de colegii de serviciu;

i) personalul care beneficiază de uniformă de serviciu şi/sau uniformă de intervenţie este obligat să 
le poarte îngrijit, să le întreţină corespunzător şi să respecte cu stricteţe regulile privind portul 
acestora, fiind interzisă modificarea uniformei şi a echipamentului de intervenţie sau purtarea lor 
cu alte articole de îmbrăcăminte, precum şi purtarea uniformei în afara orelor de program, cu 
excepţia deplasării de la domiciliu la serviciu şi de la serviciu spre domiciliu;

j) să dea dovadă de fidelitate faţă de instituţie în executarea atribuţiilor de serviciu, să apere 
prestigiul instituţiei, să manifeste respect în relaţiile cu beneficiarii şi alte persoane din afara 
instituţiei, să nu aibă manifestări, opinii în public care ar prejudicia interesele instituţiei;

k) să semneze fişa postului, raportul de evaluare, angajamentul de serviciu, după caz, de luare la 
cunoştinţă a planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale Braşov, a regulamentului 
intern sau a altor documente emise de către conducătorul instituţiei care urmează să fie 
comunicate;

l) în caz de îmbolnăvire salariatul este obligat să anunţe şeful direct, cât mai repede cu putinţă, dar 
nu mai târziu de ora începerii programului de lucru, urmând să prezinte certificatul medical, 
astfel:

- în maximum 3 zile de la data emiterii certificatului medical;
certificatele medicale obţinute în zilele nelucrătoare, sărbători legale se predau în prima 
zi lucrătoare;

- persoanele internate în spital, la data emiterii certificatului medical.
m) să aducă la cunoştinţa Serviciului Resurse Umane, Juridic, în termen de 15 zile, orice modificare 

apărută în situaţia personală (schimbarea actelor de identitate, starea civilă, naştere copil, divorţ, 
situaţia militară, modificarea domiciliului sau schimbarea nr. de telefon, etc);

n) să informeze în mod corect şi complet, în scris, de îndată, şeful ierahic superior şi serviciul 
resurse umane cu privire la situaţiile de fapt şi de drept care privesc persoana sa şi care sunt 
generatoare de acte administrative în condiţiile expres prevăzute de lege. Să aducă la cunoştinţă
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orice situaţie în care acesta este urmărit penal sau trimis în judecată, precum şi în cazul în care 
cunoaşte că un angajat al Poliţiei Locale Braşov este urmărit penal sau trimis în judecată;

o) să respecte Decizia Directorului executiv cu privire la circuitul documentelor, să asigure buna 
păstrare a acestora şi să anunţe în termen de 24 de ore şefii direcţi cu privire la o eventuală 
pierdere a acestora, inclusiv a legitimaţiei de serviciu;

p) poliţiştii locali şi personalul contractual cu atribuţii de pază sunt obligaţi să urmeze cursurile de 
formare/perfecţionare care sunt obligatorii conform legislaţiei în vigoare şi să participe la 
şedinţele de trageri, la examenele/testările organizate în vederea verificării cunoştinţelor 
profesionale, folosirea armamentului din dotare, precum şi a capacităţilor motrice ale acestora;

q) să înştiinţeze de îndată ce au luat la cunoştinţă, de existenţa unor greutăţi sau lipsuri în 
desfăşurarea activităţii, şefii ierarhici superiori;

r) să rezolve în termenele stabilite de către şeful ierarhic lucrările repartizate;
s) preluarea -  predarea postului şi a materialor din dotare necesare executării serviciului (ex. tomfa, 

spay, pistol, muniţie, etc.) se va face pe bază de semnătură în registrul de predare-primire a 
postului;

t) să se prezinte la cabinetul de medicina muncii sau alte instituţii abilitate, în vederea efectuării 
controlului medical, testării psihologice conform planificării aprobate de conducătorul instituţiei.
(2) Poliţistul local cu funcţie de conducere, precum şi personalul care asigură continuitatea 

conducerii răspund pentru dispoziţiile date subordonaţilor şi sunt obligaţi să verifice dacă acestea au 
fost transmise şi înţelese corect şi să controleze modul de aducere la îndeplinire.

(3) Poliţistul local cu funcţie de conducere este obligat să sprijine propunerile şi iniţiativele 
motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii poliţiei locale în care îşi 
desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.

Art. 27 Interdicţiile salariaţilor din cadrul Poliţiei Locale Braşov sunt următoarele:
a) să părăsească postul fără aprobarea şefului ierarhic şi în concordanţă cu prevederile legale;
b) să se prezinte la program sub influenţa băuturilor alcoolice, substanţelor interzise de lege sau a 

medicamentelor incompatibile cu activitatea desfăşurată, să introducă la punctul de muncă şi să 
consume aceste substanţe în timpul programului; salariaţii aflaţi în asemenea situaţii vor fi 
obligaţi să se supună verificării cu aparatul alcool-test, iar în funcţie de rezultate vor părăsi 
unitatea, urmând a se lua măsuri disciplinare împotriva lor;

c) să transmită date sau informaţii cu caracter secret sau confidenţial de care au luat cunoştinţă în 
timpul executării atribuţiilor de serviciu pe toată durata raportului de serviciu/muncă şi după 
încetarea raportului de serviciu/de muncă; nerespectarea acestei clauze atrage obligarea 
salariatului la plata de daune -  interese;

d) să încredinţeze altei persoane sau să lase fără supraveghere armamentul sau alte materiale din 
dotare, să le folosească în alte scopuri decât cele prevăzute de lege;

e) să desfăşoare alte activităţi decât cele prevăzute de lege, în fişa postului.

Art. 28 Poliţistului local îi este interzis:
a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în 

favoarea acestora;
b) să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;
c) să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;
d) să adere la secte, organizaţii religioase sau la orice alte organizaţii interzise de lege;
e) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la 

administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepţia calităţii de acţionar;
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f) să exercite activităţi de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului local sau a instituţiei 
din care face parte;

g) să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepţia funcţiilor 
didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie 
literar-artistică;

h) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în 
care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activităţii 
specifice de poliţie;

i) să provoace suferinţe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obţinerii de la acestea ori de la o 
terţă persoană de informaţii sau mărturisiri;

j) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să i se promită, pentru sine sau pentru 
alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;

k) să rezolve cereri care nu sunt de competenţa sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici 
sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. j);

l) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;
m) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau 

ilegal ori care să aducă prejudicii de orice natură instituţiei sau oricărui angajat al acesteia;
n) să folosească autoturismele instituţiei în alte scopuri decât pentru care le-au fost încredinţate;
o) să se deplaseze cu autoturisme în post sau să stea în acestea pe durata programului de lucru sau 

să doarmă în post;
p) să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea 

funcţiei, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei 
anumite măsuri.

Art. 29 Funcţionarul public este în conflict de interese, dacă se află într-una dintre următoarele
situaţii:

a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la 
persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;

b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au 
calitatea de soţ sau rudă de gradul I;

c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care 
trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.

CAPITOLUL VI - Drepturile salariaţilor Poliţiei Locale Braşov

Art. 30 Drepturile personalului Poliţiei Locale Braşov sunt cele prevăzute în Codul
Administrativ coroborat cu legislaţia muncii:
1. La salarizare, pentru munca depusă;
2. La repaus zilnic şi săptămânal;
3. Personalul instituţiei beneficiază de următoarele tipuri de concediu:

3.1. Concediu de odihnă anual, acordat proporţional cu timpul lucrat şi în raport cu vechimea în 
muncă potrivit Codului administrativ şi H.G. 250/1992:

• până la 10 ani vechime în muncă - 21 zile lucrătoare;
• peste 10 ani vechime în muncă - 25 zile lucrătoare;
• Salariatele care urmează o procedură de fertilizare, "in vitro", beneficiază anual, de un concediu 

de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile, care se acordă după cum urmează:
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a) 1 zi la data efectuării puncţiei ovariene;
b) 2 zile începând cu data efectuării embriotransferului.
c) Cererea privind acordarea concediului de odihnă suplimentar va fi însoţită de scrisoarea 

medicală eliberată de medicul specialist, în condiţiile legii.
3.2. Concediu medical plătit, condiţionat de prezentarea unui certificat medical de la medicul de 

familie sau medicul specialist, cu obligaţia anunţării în cel mult 24 de ore, personal sau prin 
intermediul membrilor de familie. Numărul de zile de concediu medical ce urmează a fi plătite 
nu va cuprinde zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare 
şi/sau zilele nelucrătoare stabilite prin programul de lucru, potrivit planificării în serviciu.

3.3. Concediu plătit pentru diverse evenimente familiale, astfel:
• 5 zile lucrătoare pentru căsătoria salariatului;
• 3 zile lucrătoare pentru naşterea copilului salariatului, la care se adaugă 5 zile lucrătoare 

concediu paternal şi încă 10 zile lucrătoare dacă tatăl copilului nou-născut a obţinut atestatul de 
absolvire a cursului de puericultură, acordate conf. Legii nr. 210/1999

• 3 zile lucrătoare pentru căsătoria copilului salariatului;
• 3 zile lucătoare pentru decesul soţului/soţiei angajatului sau al unei rude gr. I sau gr. II al 

salariatului sau a soţului/soţiei salariatului (părinţi, bunici, frate, soră);
• 2 zile lucrătoare pentru decesul unei rude de gradul al IlI-lea al salariatului sau a soţului/soţiei 

salariatului (mătuşă, unchi)
• O zi pentru donatorii de sânge (numai în ziua în care s-a donat);
• o zi pentru control medical anual potrivit legii securităţii şi sănătăţii în muncă (numai în ziua în 

care s-a efectuat controlul medical).
Acordarea acestor zile se va face în baza actelor doveditoare şi nu se includ în durata concediului de

odihnă.
3.4. Salariaţii pot beneficia de concediu fără plată până la 3 luni (de studii sau pentru rezolvarea 

unor probleme personale), pe bază de cerere motivată, aprobată de Directorul executiv şi cu 
avizul şefului nemijlocit, în măsura în care locul de muncă/serviciul permite acest lucru. în mod 
excepţional, în situaţii justificate, legitime, se poate acorda un concediu fără plată mai mare de 
trei luni cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la data solicitării acestui concediu. în 
cazul concediului fără plată care depăşeşte 30 de zile calendaristice, raportul de serviciu/muncă 
se suspendă. Pentru perioada concediului fără plată, salariatul nu are dreptul la concediu de 
odihnă.

4. La egalitate de tratament.
5. La opinie; de asociere sindicală.
6. La securitate şi sănătate în muncă, dreptul de asistenţă medicală, proteze şi medicamente în

condiţiile legii.
7. La acces la formare profesională.

7.1. După numirea în funcţie, poliţiştii locali care au atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice, 
precum şi cei cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere, angajaţi după data înfiinţării Poliţiei 
Locale Braşov sunt obligaţi ca, în termen de un an, să urmeze un program de formare iniţială, 
organizat într-o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

7.2. Durata programelor de formare este de minimum 3 luni.
7.3. Finalizarea programelor de formare se face prin examen de absolvire, conform planului de 

învăţământ. în urma promovării examenului, poliţiştii locali obţin un certificat de absolvire 
eliberat, în condiţiile legii, de către instituţia organizatoare.
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7.4. Poliţistul local care nu a promovat examenul de absolvire, va putea solicita reexaminarea, o 
singură dată, în termen de 3 luni de la finalizarea programului de formare. în cazul în care nici 
de această dată nu a promovat examenul, poliţistul local va fi eliberat din funcţia publică.

7.5. Formarea profesională a personalului cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor 
de interes local se realizează în condiţiile Legii nr. 333/2003. cu modificările şi completările 
ulterioare.

7.6. Contravaloarea cheltuielilor de şcolarizare individuale ale personalului din cadrul poliţiei locale 
aferente programelor de formare prevăzute la alin. 7.1 şi alin. 7.5 se suportă din bugetul poliţiei 
locale.

7.7. Poliţiştii locali care sunt planificaţi să urmeze programele de formare iniţială prevăzute la alin. 
7.1 vor încheia un angajament de serviciu prin care se obligă să lucreze în Poliţia Locală Braşov 
o perioadă de cel puţin 5 ani, de la promovarea cursului.

7.8. în cazul nerespectării angajamentului prevăzut la alin. 7.7, poliţiştii locali vor fi obligaţi să 
restituie angajatorului contravaloarea cheltuielilor de şcolarizare proporţional cu timpul rămas 
până la împlinirea termenului, cu excepţia cazului în care funcţionarii publici respectivi nu mai 
deţin funcţiile publice din motive neimputabile acestora.

8. La informare cu privire la deciziile care se iau în aplicarea Codului Administrativ şi care îl vizează 
direct.

9. La protecţia în caz de concediere.
10. Dreptul la recunoaştere a vechimii în muncă, în specialitate şi grad profesional.
11. La acces la dosarul profesional.
12. De a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă.
13. La spor de noapte de 25 % din salariu de bază, pentru fiecare oră de muncă de noapte prestată, în 

condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.
14. Poliţiştii locali, pentru faptele săvârşite de aceştia în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile 

legii, au dreptul la asistenţă juridică asigurat prin personalul de specialitate din cadrul P.L.Bv., 
precum şi prin achiziţionarea de servicii juridice, în limita fondurilor prevăzute în bugetul aprobat de 
Consiliul Local.

15. Dreptul la indemnizaţii de delegare şi de decontare a cheltuielilor de transport şi de cazare, conform 
legii, pe perioada în care angajaţii sunt trimişi în delegare în alte localităţi decât cea în care îşi 
desfăşoară activitatea.

16. Salariaţii din cadrul Poliţiei Locale Braşov vor beneficia de toate drepturile stabilite în conformitate 
cu dispoziţiile legale în vigoare şi în funcţie de sumele aprobate în bugetul instituţiei

17. Angajaţii Poliţiei Locale Braşov beneficiază de zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează:
1,2 ianuarie;

- 24 ianuarie -  Ziua Unirii Principatelor Române;
Vinerea Mare, ultima zi de vineri, înaintea Paştelui;

- prima şi a doua zi de Paşte;
1 mai;
1 iunie;

- prima şi a doua zi de Rusalii;
Adormirea Maicii Domnului;
30 noiembrie;
1 decembrie;

- prima şi a doua zi de Crăciun;
două zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale declarate astfel de cultele 
religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
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Dispoziţiile de mai sus nu sunt aplicabile în locurile de muncă unde activitatea este continuă, iar 
zilele respective sunt lucrătoare conform planificării de serviciu.

18. Tuturor salariaţilor le este recunoscut dreptul la libertatea gândirii si exprimării, cu respectarea 
ordinii de drept şi a bunelor moravuri.

CAPITOLUL VII - Relaţiile de serviciu între persoanele angajate în muncă

Art. 31 Relaţiile de serviciu între persoanele încadrate în muncă la Poliţia Locală Braşov, sunt 
relaţii de subordonare în conformitate cu funcţiile stabilite în H.G. nr. 1332/2010 şi în Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov aprobat prin H.C.L. Braşov .

Intre persoanele aflate pe nivele ierarhic egale sau asimilate ca fiind identice, relaţiile sunt de 
colaborare.

Art. 32 Emiterea şi executarea deciziilor:
(1) Decizia este un act important al funcţionării structurilor Poliţiei Locale Braşov.
(2) Directorul executiv are dreptul să emită decizii cu respectarera legislaţiei în vigoare, 

aplicabilă la data emiterii.
(3) Dreptul de a anula o decizie îl are numai persoana care a emis-o şi cea ierarhic superioară.
(4) După executarea deciziei, subordonatul sau subalternul este obligat să raporteze şefului de la 

care a primit-o, despre îndeplinirea acesteia.

Art. 33 (1) Pentru probleme deosebite, personale sau în legătură cu serviciul, salariatul se va 
adresa in ordine: şefului ierarhic superior, iar apoi directorului executiv adjunct sau directorului 
executiv, după caz.

(2) Regulile de politeţe pe care trebuie să le respecte salariaţii Poliţiei Locale Braşov şi care vor 
fi luate în considerare la evaluarea anuală, sunt următoarele:

a) Prezentarea în fata superiorului:
Când poliţistul este chemat de superior sau are o problemă de rezolvat, acesta are o ţinută 

cuviincioasă, demnă şi foloseşte formula de prezentare:
“ Dle. ... sunt poliţist local ........ (numele şi prenumele), m-am prezentat la ordinul ( la dispoziţia

Dvs.).............” sau „Vă rog să............... (se precizează ceea ce are de rezolvat)”.
b) Formule si forme de salut:

Poliţistul local salută, prin înclinarea capului, folosind formulele “Să trăiţi, Am onoarea să vă salut, 
Bună ziua, Bună dimineaţa, Bună seara”;

La funcţii egale, cel mai tânăr salută pe cel mai în vârstă;
Bărbatul salută primul femeia;
Persoana aflată în deplasare salută pe cel care staţionează;
Persoana izolată salută persoanele aflate în grup.
c) Reguli de salut prin strângerea mâinii: 
întotdeauna se vor avea în vedere următoarele reguli:
Superiorul întinde mâna inferiorului şi sub nicio formă invers;
La funcţii egale sau în afara serviciului cel mai în vârstă întinde mâna celui mai tânăr şi nu invers. 

Dacă superiorul sau persoana mai în vârstă nu salută prin a întinde mâna, se renunţă la această formă de 
salut.

Art. 34 Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor :
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Pentru soluţionarea cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor se procedează astfel:
a) se înregistrează la registratura instituţiei;
b) se prezintă conducătorului Poliţiei Locale Braşov pentru rezoluţie, iar dacă este cazul, se 

transmit în termen de 5 zile persoanelor sau compartimentelor abilitate pentru analiză şi propuneri;
c) persoanele sau birourile cărora li s-a repartizat documentul, îl analizează şi prezintă în scris 

Directorului executiv propunerea de soluţionare;
d) termenul de soluţionare este de 30 de zile de la data înregistrării cererii/reclamaţiei indiferent 

dacă răspunsul este favorabil sau nefavorabil;
e) termenul se poate prelungi cu cel mult 15 zile, în situaţia în care aspectele sesizate necesită o 

cercetare mai amănunţită.

Art. 35 Reguli concrete privind disciplina muncii în instituţie:
a) Respectarea de către salariaţii Poliţiei Locale Braşov a programului de muncă stabilit.
b) îndeplinirea de către fiecare salariat a atribuţiilor de serviciu potrivit fişei postului şi a 

consemnelor generale şi particulare potrivit planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale 
Braşov, pentru poliţiştii locali.

c) Respectarea reciprocă de către instituţie şi salariaţi a obligaţiilor în cadrul raporturilor de 
serviciu/muncă.

d) Respectarea de către salariaţi a prevederilor prezentului regulament intern şi a contractului 
individual de muncă.

e) Asigurarea respectării principiului egalităţii de tratament între conducerea Poliţiei Locale 
Braşov şi personalul subordonat.

CAPITOLUL VIII - Organizarea timpului de lucru

Art. 36 (1) Programul de lucru şi timpul de muncă pe care trebuie să-l presteze fiecare angajat se 
stabileşte în conformitate cu prevederile legale, în funcţie de specificul şi modul de organizare a 
activităţii compartimentelor de muncă. Programul de lucru al salariaţilor Poliţiei Locale Braşov este 
diferit, în funcţie de locul de muncă al fiecărui angajat.

(2) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 
regulă de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână. Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii 
este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu două zile de repaus (48 de ore consecutive).

(3) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv 
orele suplimentare.

(4) Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită 
peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă 
de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.

(5) Şefii compartimentelor de muncă vor completa foile colective de prezenţă, în care înscriu 
timpul efectiv lucrat, timpul liber (repausul săptămânal) şi timpul nelucrat (pe diferite cauze: 
maternitate, concediu de odihnă, concediu medical, concediu pentru evenimente deosebite, învoiri, 
delegaţii, cursuri, absenţe nemotivate etc.) de către fiecare salariat.

Art. 37 Planificarea, organizarea şi executarea activităţilor:
(1) Prezenţa salariaţilor la serviciu se reflectă în registrul de intrare/ieşire sau condica de 

prezenţă, în baza cărora se întocmeşte foia colectivă de prezenţă.
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(2) Toţi angajaţii instituţiei sunt obligaţi să semneze în condica de prezenţă/registrul de 
intrare/ieşire, la sosirea în unitate (la începutul programului), cât şi la plecarea din instituţie (la sfârşitul 
programului de lucru), precizându-se de fiecare dată ora de venire şi ora de plecare din instituţie.

Art. 38 Programul de lucru:
1. Programul de lucru pentru personalul operativ de conducere este, de regulă, între ora 08,00 şi 

16,00 pentru zilele de luni-vineri. în funcţie de situaţia operativă, evenimentele din Municipiul 
Braşov, dar şi în vederea efectuării controalelor, poliţiştii locali de conducere vor desfăşura 
activitate şi în zilele de sărbători legale, de sâmbătă şi duminică în zile declarate nelucrătoare, 
conform planificării în serviciu.

2. Pentru poliţiştii locali de la structurile de ordine publică, pază, intervenţii, circulaţie rutieră, 
dispecerat, soluţionare petiţii, programul de lucru poate fi, după caz:

a) de 8 ore: schimbul I: de la 06,00 -  14,00 sau 07,00 - 15,00;
b) schimbul II, de la 14,00 -  22,00 sau 15,00 - 23,00;
c) schimbul III, de la 22,00 - 06,00 sau 23,00 -  07,00;
d) de 12 ore de la 7,00 -  19,00 şi de la 19,00 -  07,00, cu timp liber corespunzător de 24 de 

ore;
3. Personalul operativ din cadrul Poliţiei Locale Braşov desfăşoară activitate conform planificării 

lunare şi în zilele de sâmbăta, duminică, în sărbătorile legale sau zile declarate prin lege 
nelucrătoare şi ori de câte ori este nevoie (în funcţie de situaţia operativă, de evenimentele din 
Municipiul Braşov).

4. Pentru poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul comercial, mediu, disciplina în construcţii 
programul de lucru este de regulă de la 08,00 la 16,00 pentru zilele de luni-vineri. în funcţie de 
situaţia operativă, evenimentele din Municipiul Braşov , poliţiştii locali vor desfăşura activitate 
şi în zilele de sărbători legale, de sâmbătă şi duminică în zile nelucrătoare, conform planificării.

5. Pentru personalul cu atribuţii în domeniul resurse umane, juridic, economic, relaţii publice, 
informatică, pregătire profesională, achiziţii publice, audit, evidenţă procese verbale, 
registratură, administrativ şi alte specialităţi tehnico-administrative, programul de lucru este, de 
regulă, între 07,30 şi 16,00 pentru zilele de luni - joi şi 07,30 - 13,30 pentru ziua de vineri.

6. Pentru personalul care ocupă funcţia de îngrijitor, programul de lucru este de regulă de la 06,00 
la 14,00 de luni-vineri, dar prin excepţie, vor desfăşura activitate şi în zilele de sărbători legale, 
de sâmbătă şi duminică în zile nelucrătoare, conform planificării.

7. Programul de lucru cu publicul se asigură de către persoana desemnată din cadrul 
compartimentului relaţii publice, între ora 07,30 şi 16,00 pentru zilele de luni - joi şi 07,30 - 
13,30 pentru ziua de vineri, iar după acest program, precum şi în zilele nelucrătoare de sărbători 
legale, de sâmbătă şi duminică se asigură de către persoanele din cadrul biroului monitorizare 
dispecerat.

Art. 39 Şefii de structuri operative întocmesc planificarea în serviciu a personalului din 
subordine, la sfârşitul fiecărei luni pentru luna următoare. Prin planificare se urmăreşte ca fiecare 
salariat să realizeze norma legală de lucru şi totodată să se asigure permanenţa serviciului în teren, 
ţinând cont de planul de ordine şi siguranţă publică din Municipiul Braşov, situaţia operativă din teren, 
calendarul evenimentelor din Municipiul Braşov despre care au cunoştinţă că se vor desfăşura în luna 
următoare.

Art. 40 (1) Pentru compartimentele în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită specificului 
său, salariaţior li se asigură timp liber corespunzător, iar repausul săptămânal se va acorda în timpul 
săptămânii, conform planificării lunare, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
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(2) Pentru acoperirea programului regim continuu din cadrul structurilor funcţionale cu atribuţii 
ordine publică, pază, intervenţii, circulaţie rutieră, dispecerat, soluţionare petiţii, poliţiştii locali vor 
presta activitate în schimbul I, II, III. Munca în schimburi reprezintă orice mod de organizare a 
programului de lucru, potrivit căruia angajaţii se succed unul pe altul în acelaşi post de muncă, potrivit 
unui anumit program, inclusiv program rotativ, şi care poate fi de tip continuu sau discontinuu, 
implicând pentru salariat necesitatea realizării unei activităţi în intervale orare diferite în raport cu o 
perioadă zilnică sau săptămânală, stabilită prin planificarea în serviciu.

(3) La solicitarea motivată a şefilor ierarhici sau prin planificare, în funcţie de evenimente, 
salariaţii pot efectua muncă suplimentară, cu respectarea prevederilor legale. Efectuarea muncii 
suplimentare, peste limita stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003(r) - Codul Muncii, este 
interzisă, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii 
producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.

(4) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile 
calendaristice după efectuarea acesteia.

Art. 41 Munca prestată în intervalul 22,00 -  6,00 este considerată muncă de noapte. Salariaţii 
care îşi desfăşoară activitatea în acest interval beneficiază pentru munca prestată în timpul nopţii de un 
spor de 25 % din salariu de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore din timpul său 
zilnic de lucru.

Art. 42 (1) Personalul din cadrul Poliţiei Locale Braşov are dreptul la pauză de masă cu o durată 
de 15 minute, inclusă în programul de lucru.

(2) în cazul în care personalul cu atribuţii în teren are program de muncă de 12 ore, pauza de 
masă este cu o durată de maximum 30 de minute şi este inclusă în programul de lucru.

(3) Poliţiştii locali care execută activitatea în teren vor anunţa şeful ierarhic superior sau persoana 
care asigură continuitatea conducerii cu privire la faptul că vor lua pauza de masă, urmând să plece din 
post pentru a beneficia de această pauză, numai după ce au primit acordul în acest sens.

Art. 43 (1) Personalul Poliţiei Locale Braşov poate obţine învoire de la serviciu în timpul 
programului de lucru pentru rezolvarea unor probleme personale, urgente, ce reclamă un timp relativ 
scurt, până la 4 ore/zi în baza unei cereri scrise de către salariat, aprobată de către Directorul executiv cu 
acordul şefului direct (de birou, de serviciu).

(2) Cererea de învoire va cuprinde solicitarea angajatului că pleacă în interes personal motivat, 
data, ora când începe învoirea şi durata acesteia, precum şi data când vor fi recuperate aceste ore de 
învoire. învoirea pentru interes personal se va aproba numai pentru situaţii urgente, cu condiţia 
neperturbării activităţii de la locul de muncă.

(3) Acordarea unei învoiri de până la 4 ore în cursul unei zile nu are urmare diminuarea 
drepturilor salariale, cu condiţia recuperării orelor învoite, conform cererii.

(4) în cazul în care salariatul nu a recuperat orele pentru care a obţinut învoirea, pontajul se va 
efectua fără orele respective, drepturile salariale se vor diminua corespunzător, iar pe viitor persoana nu 
mai poate beneficia de învoire.

(5) Şefii de servicii/birouri vor ţine evidenţa învoirilor efectuate lunar de fiecare persoană din 
subordine în parte şi vor evidenţia în pontaj învoirile cu litera ”î”, precum şi orele lucrate pentru 
recuperarea învoirilor.

(6) Abuzul solicitării unor astfel de învoiri sau un comportament neadecvat în serviciu al 
salariatului, poate conduce la neacordarea unor astfel de învoiri pentru salariaţii respectivi.
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Art. 44 Şefii de birouri şi de servicii vor ţine evidenţa privind prezenţa angajaţilor la serviciu 
pentru a putea efectua pontarea corectă a acestora şi a stabili fiecărui salariat drepturile care i se cuvin.

Evidenţa prezentei la serviciu se ţine pe fiecare birou/serviciu, pe baza condicii de prezenţă sau 
registru de intrare/ieşire, în care personalul va semna de fiecare dată la începutul şi sfârşitul programului 
de lucru, precizând ora de intrare în serviciu şi ora de ieşire.

Art. 45 întârzierile şi absenţele nejustificate de la serviciu, precum şi părăsirea fără aprobare a 
locului de muncă în timpul programului de lucru constituie abatere disciplinară şi se sancţionează 
conform prevederilor prezentului regulament, reţinându-se din salariu contravalaoarea orelor nelucrate.

Art. 46 (1) Concediile de odihnă se efectuează în baza unei programări individuale stabilite de 
şeful de birou/serviciu, ţinându-se seama de buna desfăşurare a activităţii, dar şi de interesele 
personalului. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.

(2) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau fracţionat. 
Concediul de odihnă poate fi fracţionat, la cererea salariatului, cu condiţia ca una dintre fracţiuni să nu 
fie mai mică de 10 zile lucrătoare.

(3) Cererea pentru concediul de odihnă se va face în baza programării individuale sau colective 
şi se va înainta spre aprobare cu cel puţin 3 (trei) zile înaintea plecării în concediu.

Art. 47 Data de 21 mai este ziua Poliţiei Locale Braşov.

CAPITOLUL IX - Reguli privind securitatea şi sănătatea în muncă

Art. 48 (1) în cadrul propriilor responsabilităţi, angajatorul va lua măsurile necesare pentru 
protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor 
profesionale, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare 
acesteia.

(2) Salariaţii Poliţiei Locale Braşov vor fi instruiţi de către şeful ierarhic, sub luarea de 
semnătură în fişa individuală.

(3) în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, salariaţii din cadrul Poliţiei Locale Braşov, 
care deţin permise de conducere, pot conduce autovehiculele din dotarea instituţiei numai în baza unui 
atestat al comisiei numite în acest sens de către conducătorul instituţiei.

Art. 49 Instituţia are următoarele îndatoriri privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în 
cadrul instituţiei:

1) de a organiza activitatea de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă;
2) de a organiza instruirea angajaţilor, periodic. Instruirea se realizează obligatoriu în cazul noilor 

angajaţi, ai celor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii şi a celor care îşi reiau 
activitatea după o perioadă mai mare de 30 de zile. în toate aceste cazuri instruirea se 
efectuează înaintea începerii activităţii. Instruirea este obligatorie şi în cazul în care intervin 
modificări ale legislaţiei în domeniu;

3) de a lua toate măsurile pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor;
4) de a asigura securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă;
5) de a aplica măsurile generale de protecţie a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi 

a bolilor profesionale;
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6) de a lua măsurile de protecţie a muncii specifice pentru anumite profesii sau anumite activităţi 
din cadrul instituţiei;

7) de a asigura echipamentele individuale şi de muncă, conform normativelor în vigoare;
8) de a organiza controlul permanent al stării materialelor şi substanţelor folosite în procesul 

muncii;
9) de a asigura condiţiile 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 imminent de accidentare;

10) de a îndeplini măsurile de securitate şi sănătate în muncă, prin numirea unui responsabil cu 
protecţia muncii;

11) de a elabora şi afişa la locuri vizibile planul de evacuare a salariaţilor în caz de pericol 
(cutremur, incendiu etc.);

12) de a dota grupurile sanitare cu materialele necesare întreţinerii curăţeniei, în scopul asigurării 
confortului necesar respectării intimităţii fiecărei persoane, precum şi pentru preîntâmpinarea 
îmbolnăvirilor;

13) de a efectua periodic lucrări de deratizare şi dezinsecţie;
14) de a efectua curăţenia în birouri, grupuri sanitare, holuri şi incinta instituţiei;
15) de a asigura accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii;

Art. 50 Salariaţii au următoarele îndatoriri privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în 
cadrul instituţiei, precum şi cele prevăzute in fişa postului:

1) de a respecta regulile de protecţie a muncii, de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor 
profesionale, generale şi specifice;

2) de a respecta regulile stabilite pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor;
3) de a utiliza echipamentul tehnic şi electronic (sisteme de calcul, birotică, aparate, autovehicule 

armament letal sau neletal, etc.), echipamentul individual de protecţie şi de lucru şi materialele 
igienico-sanitare, primite în folosinţă, numai pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, fiind 
interzisă utilizarea în scopuri personale;

4) de a solicita efectuarea depanărilor la echipamentul tehnic de către personalul specializat, fiind 
interzisă intervenţia din proprie iniţiativă asupra echipamentului tehnic sau echipamentului 
individual defect;

5) de a păstra curăţenia la locul de muncă, în spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea şi în incinta 
instituţiei;

6) de a asigura lucrările şi documentele, prin depunerea acestora, zilnic, la terminarea programului 
de muncă, în dulapuri sau birouri prevăzute cu sisteme şi dispozitive de închidere;

7) de a se supune controlului psihologic, controlului medical anual efectuat de către personalul 
specializat.

Art. 51 Declararea şi comunicarea accidentelor de muncă se va face potrivit reglementărilor în
vigoare, după cum urmează:
1) toate accidentele survenite în timpul serviciului, vor fi anunţate de îndată directorului executiv 

al Poliţiei Locale sau persoanei responsabile pe linie de sănătate şi securitate în muncă, de către 
persoana accidentată, dacă este posibil acest lucru, coordonatorul compartimentului în care 
lucrează salariatul accidentat sau de către oricare alt salariat, în funcţie de condiţiile producerii 
acestuia (schimb, patrula, alte condiţii). în mod asemănător se va proceda şi în cazul 
accidentelor survenite pe traseul de la domiciliu la locul de muncă şi invers, atunci când 
conducătorul compartimentului în care lucrează salariatul, sau oricare alt salariat, funcţie de

Pagina 20



REGULAMENT INTERN

condiţiile producerii acestuia (schimb, patrula, alte condiţii) a luat cunoştinţă de producerea 
accidentului;

2) toate accidentele, indiferent de gravitate vor fi comunicate de îndată de către conducerea 
instituţiei sau o altă persoană desemnată, Inspectoratului Teritorial de Muncă, precum şi 
organelor de urmărire penală competente, potrivit legii.

Art. 52 La nivelul instituţiei sunt asigurate serviciile obligatorii de medicină a muncii, după cum 
urmează:

1) examen medical la angajarea în muncă;
2) control medical periodic;
3) examen medical la reluarea activităţii.

Art. 53 Obligaţiile angajaţilor privind protecţia muncii:
1) să îşi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora;
2) să aducă la cunoştinţă conducerii instituţiei orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care 

constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
3) să aducă la cunoştinţă conducerii instituţiei accidentele de muncă suferite de persoana proprie 

şi de alte persoane participante la procesul de muncă;
4) să dea informaţiile solicitate de către organele de control şi de cercetare în domeniul protecţiei 

muncii;
5) să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 

profesională, atât persoana proprie, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de 
muncă;

6) să ia măsurile necesare pentru prevenirea producerii accidentelor, inundaţiilor, incendiilor şi 
alte asemenea evenimente;

7) angajaţii instituţiei răspund de integritatea tuturor bunurilor (mobilier, bază logistică, rechizite, 
etc.) care le-au fost puse la dispoziţie la începerea activităţii şi este interzis ca aceştia să încuie 
pe interior uşile spaţiilor destinate desfăşurării activităţii.

Art. 54 (1) în cazul unor temperaturi foarte scăzute, poliţiştii locali care îşi desfăşoară activitatea 
afară, în posturi fixe se pot adăposti în anumite imobile/locuri încălzite, numai pe perimetrul postului; 
aceste spaţii vor fi stabilite în baza unui protocol încheiat între conducerea instituţiei şi unitatea la care 
se asigură paza sau ordinea şi liniştea publică. Poliţiştii locali au posibilitatea să se încălzească şi în 
autoturismul instituţiei atunci când ofiţerul de la permanenţă se deplasează în postul acestora pentru 
efectuarea unor controale sau să discute cu aceştia în vedere desfăşurării în bune condiţii a serviciului, 
să le ducă ceai/apă în funcţie de anotimp. în cazul celorlalţi poliţişti care efectuează serviciul în patrule 
auto, aceştia se încălzesc în autoturismul instituţiei din dotare, în timpul deplasării cu autovehiculul 
pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. De asemenea, în cazul înregistrării temperaturilor extreme, 
programul de lucru al poliţiştilor locali care execută serviciul de ordine publică prin patrulare pe jos, 
poate fi adaptat prin dispoziţia conducătorului instituţiei prin alternarea activităţilor în exteriorul şi în 
spaţiile încălzite (răcoroase), după caz, aparţinând instituţiei sau în alte locuri publice, anume stabilite.

(2) Dispecerii de serviciu vor lua legătura periodic cu poliţiştii locali din teren prin intermediul 
staţiilor emisie-recepţie sau al telefonului de serviciu, interesându-se dacă sunt probleme în teren, unde 
se află poziţionaţi în post cât şi cu privire la starea lor de sănătate.

Art. 55 (1) în Poliţia Locală Braşov au acces şi mânuiesc armament şi muniţie numai salariaţii care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
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(2) Personalul care are în dotare armament este obligat să cunoască modul de funcţionare, 
întrebuinţare, păstrare şi manipulare. Aceleaşi obligaţii sunt valabile şi pentru modul de funcţionare, 
întrebuinţare, păstrare şi manipulare a materialelor şi tehnicii de transmisiuni din dotare, dar şi să le 
menţină permanent în stare de funcţionare.

(3) Personalul numit să poarte şi să mânuiască armament şi muniţie este obligat să respecte cu 
stricteţe următoarele:

A. R egulile  şi m ăsurile  p en tru  evitarea  acciden te lor p e  tim pul m ânuirii arm am entu lu i ş i m uniţiei: 
predarea armamentului şi muniţiei se face numai pe baza ordinului de serviciu; 
predarea-primirea armamentului şi muniţiei se fac la ofiţerul de serviciu al Poliţiei Locale Braşov

sau la Birourile de Poliţie Locală şi în post, acolo unde serviciul este permanent.
agentul care predă, scoate din tocul pistolului, pe rând pistolul şi încărcătorul cu cartuşe şi le 

aşează pe masă;
verifică prin numărare, bucată cu bucată, cartuşele din încărcător;
verifică pistolul urmărind ca acesta să nu aibă încărcătorul în mânerul pistolului şi cartuş pe

ţeavă;
verificarea se va face ţinând pistolul în plan vertical la 45 grade şi pe direcţia care să nu pună în 

pericol viaţa persoanelor, instalaţiile sau clădirile unde există pericolul unor explozii, incendii sau 
ricoşeuri;

când s-a convins că armamentul nu conţine cartuş pe ţeavă, percutează ţinând tot timpul ţeava 
îndreptată la 45 grade (ca şi la operaţiunea anterioară) şi îl asigură; 

verifică seria armei;
dacă totul este în ordine, introduce pistolul în toc, apoi încărcătorul în locaşul special practicat în 

toc;
semnează procesul - verbal de predare- primire pentru armament şi muniţie;

B. Se in terzice categoric:
Predarea - primirea armamentului şi muniţiei fără verificare şi în alte locuri decât cele stabilite 
prin lege şi prezentul regulament;

- să înmâneze arma altor persoane, altele decât cele stabilite de lege;
să introducă încărcătorul cu muniţie în pistol şi cartuşul pe ţeavă, decât în situaţii care necesită 
folosirea legală a armamentului, acordând atenţie deosebită pentru descărcarea şi pentru 
scoaterea cartuşului rămas pe ţeavă după consumarea situaţiei;

- agentul să se afle sub influenţa băuturilor alcoolice, stupefiantelor sau în stare avansată de 
oboseală ori să întreprindă acţiuni care nu au legătură cu serviciul, de natură să genereze o stare 
de pericol, accidente sau pierderea armei sau muniţiei.
(4) Se va evita, pe cât posibil, uzul de armă împotriva minorilor, femeilor şi bătrânilor. Se 

interzice uzul de armă împotriva copiilor, femeilor vizibil gravide cu excepţia cazurilor în care 
înfăptuiesc un atac armat şi în situaţiile în care s-ar pune în pericol viaţa altor persoane.

Art. 56 Regulile şi măsurile pentru evitarea accidentelor, obligatorii pentru toţi poliţiştii locali 
care execută pază în posturi permanente şi pe timpul patrulării, exercitării atribuţiilor de serviciu în 
Municipiul Braşov:

deplasarea de la domiciliul angajatului la sediul Poliţiei Locale Braşov, la birourile pentru 
instruire înainte de intrarea în serviciu se face cu mijloace de transport în comun, pe jos sau cu 
autoturisme proprietate personală şi mijloace cu tracţiune mecanică cu respectarea tuturor 
reglementărilor privind circulaţia pietonilor şi autovehiculelor pe drumurile publice,

- este interzisă urcarea în autovehicule conduse de şoferi aflaţi în stare de ebrietate sau care nu 
posedă permise de conducere, precum şi în diferite atelaje cu tracţiune animală.
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- după efectuarea instructajului şi primirea permisiunii de a intra în post, poliţiştii locali se 
deplasează în zonele de responsabilitate (patrulare), iar personalul de pază la obiectivele de pază.

Art. 57 Pe timpul executării atribuţiilor de serviciu, pe linia securităţii şi sănătăţii muncii, 
poliţistului local îi este interzis :

să efectueze alte activităţi decât cele prevăzute în consemnul general şi particular al postului;
- să fumeze în locuri nepermise;
- să remedieze diferite defecţiuni la instalaţiile din cadrul încăperilor unde îşi îndeplineşte 

atribuţiile de serviciu (electrice, gaz metan, apă şi canal,etc.);
să se urce pe autovehicule în vederea executării controlului, pe roţi, obloane sau sprijinit de alte 
persoane;

- să se adăpostească în autovehiculele beneficiarului, pe care le are în primire, să le pornească sau 
să se deplaseze cu acestea;
să stea în apropierea locurilor de încărcare -  descărcare manuală sau mecanică a materialelor;

Art. 58 (1) Poliţia Locală Braşov, în aplicarea prevederilor OUG 96/2003 privind protecţia 
maternităţii la locul de muncă, va lua, când este cazul şi la sesizarea salariatelor interesate, măsurile 
prevăzute de lege.

(2) Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.
(3) Salariata gravidă, cea care a născut recent şi cea care alăptează vor beneficia de drepturile conferite 

de lege, după ce va informa angajatorul despre situaţiile menţionate, în vederea luării deciziilor optime 
de la caz la caz (anunţare medic medicina muncii, acordare concedii, amenajare spaţii, acordare facilităţi 
sub aspectul timpului de muncă etc.).

Art. 59 La cererea întemeiată a salariatelor gravide, angajatorul va permite efectuarea de 
controale medicale în timpul programului de lucru, conform recomandărilor medicului care urmăreşte 
evoluţia sarcinii, fără a le fi afectate drepturile salariale.

Art. 60 Salariata în cauză este obligată să prezinte adeverinţa medicală privind efectuarea 
controalelor pentru care s-a învoit.

Art. 61 Măsurile de igiena, securitate în muncă, protecţie a sănătăţii, cele privind timpul de 
muncă, precum şi orice alte măsuri specifice în domeniul protecţiei maternităţii, se vor lua în 
conformitate cu legislaţia aplicabilă la acea dată.

Art. 62 (1) La nivelul instituţiei se organizează Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă, în 
scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul securităţii şi 
sănătăţii muncii.

(2) Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă constituit la nivelul instituţiei este format din 7 
membri, astfel: 3 reprezentanţi ai angajatorului , desemnaţi de către directorul executiv prin decizie 
scrisă , 3 reprezentanţi ai salariaţilor, aleşi pe o perioada de 2 ani dintre lucrătorii cu răspunderi specifice 
în domeniul securităţii si sanatatii în munca şi medicul de medicina muncii.

Art. 63 Fumatul în incinta instituţiei este interzis. încălcarea interdicţiei de a fuma într-un spaţiu 
public închis şi într-un spaţiu închis de la locul de muncă este o abatere disciplinară gravă, angajatorul 
putând să recurgă la sancţiuni sau chiar plata unor despăgubiri care să acopere prejudiciul cauzat prin 
încălcarea regulilor privind fumatul (de exemplu în situaţia în care nerespectarea interdicţiei fumatului a
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cauzat prejudicii angajatorului de imagine ori materiale). Sancţiunile ce pot fi stabilite de angajator sunt 
sancţiunile disciplinare prevăzute în legislaţia în vigoare şi în prezentul regulament - capitolul 
Răspunderea disciplinară.

CAPITOLUL X - Evaluarea performanţelor profesionale ale salariaţilor

Art. 64 (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor se face anual şi se 
referă la activitatea desfăşurată de salariat în anul anterior, se întocmeşte de către şeful direct, se 
contrasemnează, după caz, de către şeful evaluatorului şi se aprobă de către şeful ierarhic superior.

(2) Poliţiştii locali de execuţie şi personalul contractual cu atribuţii de pază vor fi verificaţi anual 
cu privire la cunoştinţele profesionale, folosirea armamentui din dotare, precum şi a capacităţilor 
motrice ale acestora, de către persoana/comisia stabilită prin decizie de către directorul executiv, în baza 
unui regulament propriu elaborat de către Poliţia Locală Braşov. Rezultatul testării anuale se va lua în 
considerare la evaluarea finală anuală a angajatului. Pe lângă testarea anuală, poliţiştii locali de execuţie 
şi personalul contractual cu atribuţii de pază vor fi testaţi şi verificaţi trimestrial sau ori de câte ori se 
impune de către persoana responsabilă cu pregătirea profesională din cadrul Poliţiei Locale Braşov. 
Testările sunt obligatorii şi se vor organiza, de regulă, în timpul serviciului, iar în situaţiile în care acest 
lucru nu este posibil timpul alocat testării reprezentă activitate prestată.

(3) Poliţiştii locali de execuţie şi personalul contractual cu atribuţii de pază au obligaţia să 
participe la examenele organizate în vederea verificării cunoştinţelor profesionale, folosirea 
armamentului din dotare, precum şi a capacităţilor motrice ale acestora.

Art. 65 Scopul evaluării performanţelor profesionale individuale:
(1) Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului de conducere 

şi de execuţie reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor, 
prin compararea gradului şi a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de 
performanţă stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către aceştia.

(2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor cuprinde următoarele 
elemente:

a) evaluarea gradului şi a modului de atingere a obiectivelor individuale;
b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă.
(3) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează pentru toţi salariaţii care au 

desfăşurat efectiv activitate, minimum 6 luni, în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea.
(4) Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a 

activităţii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de evaluare 
stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv.

(5) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează pentru:
a. exprimarea şi dimensionarea corectă a obiectivelor;
b. determinarea direcţiilor şi modalităţilor de perfecţionare profesională a salariaţilor şi de 

creşterea performanţelor lor;
c. stabilirea abaterilor faţă de obiectivele adoptate şi efectuarea corecţiilor;
d. micşorarea riscurilor provocate de menţinerea sau promovarea unor persoane 

incompetente.

Art. 66 Etapele procedurii de evaluare:
Procedura evaluării se realizează în următoarele etape:
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a. completarea raportului/fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale de către 
evaluator;

b. interviul;
c. contrasemnarea raportului/fişei de evaluare.

Art. 67 Evaluatorul
(1) Evaluatorul este persoana din cadrul organizaţiei, cu atribuţii de conducere a 

compartimentului în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea angajatul evaluat sau, după caz, care 
coordonează activitatea respectivului angajat.

(2) în sensul prezentelor criterii de evaluare, are calitatea de evaluator:
a) persoana aflată în funcţia de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi 

desfăşoară activitatea salariatul aflat într-o funcţie de execuţie sau care coordonează 
activitatea acestuia;

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

c) persoana aflată într-o funcţie de conducere în cadrul organizaţiei, care coordonează domeniul 
de activitate pentru director general/director.

Art. 68 Aplicabilitatea procedurii de evaluare
(1) Procedura de evaluare a performanţelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în raport cu 

cerinţele postului.
(2) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor profesionale 

individuale.

Art. 69 Perioada evaluată
(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) Pot fi supuşi evaluării anuale salariaţii care au desfăşurat activitate cel puţin 6 luni în perioada 

evaluată.
(4) Activitatea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor Poliţiei Locale 

Braşov se desfăşoară în luna ianuarie a anului următor pentru care se face evaluarea, cu respectarea 
legislaţiei care reglementează evaluarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual din 
instituţiile bugetare.

Art. 70 Evaluarea performanţelor profesionale are un caracter confidenţial şi i se aduce la 
cunoştinţă fiecărui salariat, sub semnătură de către cel care a întocmit-o. Salariatul este obligat să 
semneze de luare la cunoştinţă.

Art. 71 în cazul obţinerii calificativului “nesatisfăcător” la evaluarea performanţelor 
profesionale individuale, Directorul executiv poate dispune eliberarea din funcţie sau concedierea 
salariatului pentru incompetenţă profesională.

Art. 72 Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici:
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1. Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale este un document distinct, 
denumit în continuare raport de evaluare, în care evaluatorul:

a. acordă note pentru fiecare componentă a evaluării, stabileşte punctajul final şi 
calificativul acordat;

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.

2. Interviul este o discuţie între evaluator şi funcţionarul public evaluat, în cadrul căreia se aduce la 
cunoştinţa funcţionarului public evaluat conţinutul raportului de evaluare şi se discută aspectele 
cuprinse în acesta, având ca finalitate semnarea şi datarea raportului de evaluare de către 
evaluator şi de către funcţionarul public evaluat.

3. în cazul în care între funcţionarul public evaluat şi evaluator există diferenţe de opinie asupra 
conţinutului raportului de evaluare, se procedează astfel:

a. în situaţia în care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate modifica 
raportul de evaluare;

b. în situaţia în care nu se ajunge la un punct de vedere comun, funcţionarul public 
consemnează comentariile sale în raportul de evaluare, în secţiunea dedicată.

4. în situaţia în care funcţionarul public evaluat refuză să semneze raportul de evaluare, acest 
aspect se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către evaluator şi semnat de către acesta 
şi un martor. Refuzul funcţionarului public evaluat de a semna raportul de evaluare nu împiedică 
producerea efectelor juridice ale acestuia.

5. Pentru fiecare dintre componentele evaluării performanţelor profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici, evaluatorul acordă note de la 1 la 5. Nota 1 reprezintă nivelul minim de 
atingere a fiecăruia dintre obiectivele individuale în raport cu indicatorii de performanţă şi, 
respectiv, nivelul minim apreciat de îndeplinire a fiecăruia dintre criteriile de performanţă, iar 
nota 5 reprezintă nivelul maxim.

6. Nota finală acordată pentru îndeplinirea obiectivelor individuale reprezintă media aritmetică a 
notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv individual, inclusiv a celor revizuite, dacă 
s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate.

7. Nota finală acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă reprezintă media aritmetică a 
notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanţă.

8. Punctajul final al evaluării performanţelor profesionale individuale este media aritmetică a 
notelor obţinute pentru obiectivele individuale şi criteriile de performanţă, potrivit alin. (6) şi (7).

9. în urma evaluării performanţelor profesionale individuale, funcţionarului public i se acordă unul 
dintre următoarele calificative: foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător.

10. Acordarea calificativelor se face pe baza punctajului final al evaluării performanţelor 
profesionale individuale, după cum urmează:

a. pentru un punctaj între 1,00 şi 2,00 se acordă calificativul nesatisfacător;
b. pentru un punctaj între 2,01 şi 3,50 se acordă calificativul satisfăcător;
c. pentru un punctaj între 3,51 şi 4,50 se acordă calificativul bine;
d. pentru un punctaj între 4,51 şi 5,00 se acordă calificativul foarte bine.

11. Raportul de evaluare rezultat în urma interviului se înaintează contrasemnatarului, care semnează 
raportul aşa cum a fost completat de evaluator sau, după caz, îl modifică, cu obligaţia de 
motivare şi de înştiinţare a funcţionarului public evaluat. în acest caz, funcţionarul public evaluat
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semnează raportul de evaluare modificat de contrasemnatar, cu posibilitatea consemnării 
observaţiilor sale, dacă este cazul.

12. La finalizarea evaluării potrivit alin. (11), o copie a raportului de evaluare se comunică 
funcţionarului public evaluat.

13. Funcţionarii publici nemulţumiţi de evaluarea comunicată o pot contesta, în cadrul procedurii de 
evaluare, la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la 
luarea la cunoştinţă.

14. Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice soluţionează contestaţia pe baza raportului de 
evaluare şi a referatelor întocmite de către funcţionarul public evaluat, de către evaluator şi de 
către contrasemnatar, în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere 
a contestaţiei.

15. Pe baza documentelor prevăzute la alin. (14), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice 
respinge motivat contestaţia sau o admite, caz în care modifică raportul de evaluare în mod 
corespunzător. Rezultatul contestaţiei se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile 
lucrătoare de la soluţionarea acesteia.

16. La expirarea termenului prevăzut la alin. (13), în condiţiile în care funcţionarul public nu a 
contestat rezultatul evaluării, respectiv la expirarea termenului prevăzut la alin. (15), o copie a 
raportului de evaluare, certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana cu atribuţii 
privind evidenţa personalului din cadrul compartimentului de resurse umane, se comunică 
funcţionarului public.

17. Funcţionarul public nemulţumit de rezultatul evaluării performanţelor profesionale individuale 
se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Art. 73 Calificativele obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale sunt avute în 
vedere la:

a) promovarea într-o funcţie publică superioară;
b) eliberarea din funcţia publică.

Art. 74 (1) în mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:

a) raportul de serviciu al funcţionarului public evaluat încetează, se suspendă sau se modifică, în 
condiţiile legii, dacă perioada efectiv lucrată este de cel puţin 30 de zile consecutive;

b) raportul de serviciu al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii, dacă 
perioada efectiv coordonată este de cel puţin 30 de zile consecutive. în acest caz evaluatorul are 
obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu ori, după caz, 
într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu 
să realizeze evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici sau a 
personalului contractual din subordine.

c) 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) funcţionarul public este promovat în grad profesional.
(2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face cu 

respectarea regimului juridic al conflictului de interese privind funcţionarii publici.

Art. 75 Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual:
(1) Criteriile generale de evaluare a personalului contractual sunt prevăzute în anexele la 

Regulamentul Intern.
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(2) 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

(3) 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. 76 Fişele de evaluare
Persoanele care au calitatea de evaluator completează fişele de evaluare, al căror model este prevăzut în 
anexa la Regulamentul Intern, după cum urmează:

a) stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atribuţiile stabilite prin fişa 
postului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa la Regulamentul Intern;

b) stabilesc calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
c) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultăţile obiective 

întâmpinatede acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră 
relevante;

d) stabilesc obiectivele şi criteriile specifice de evaluare pentru următoarea perioadă de evaluare;
e) stabilesc eventualele necesităţi de formare profesională pentru anul următor perioadei 

evaluate.

CAPITOLUL XI - Recompense şi premii

Art. 77 Pentru contribuţii deosebite la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi a 
libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi la prevenirea faptelor antisociale, pentru îndeplinirea 
exemplară a atribuţiilor de serviciu, salariaţilor li se pot acorda recompense morale sau materiale 
stabilite de legislaţia în vigoare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual.

Recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali sunt următoarele:
a. felicitările - pot fi scrise sau verbale, se acordă pentru îndeplinirea deosebită a atribuţiilor 

şi a misiunilor şi se aduc la cunoştinţă individual sau în faţa personalului;
b. titlurile de onoare - se conferă poliţiştilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, 

devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuţii sau a unor misiuni;
c. însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, şi diplomele 

de merit - se acordă pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, 
competiţii sportive, manifestări cultural-artistice şi sociale cu prilejul unor aniversări şi la 
finalizarea unor acţiuni/misiuni;

d. recompensele materiale - se acordă poliţiştilor locali care s-au evidenţiat prin obţinerea 
de rezultate exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea 
unitară a personalului plătit prin fonduri publice.

Art. 78 (1) Poliţiştii locali au dreptul la despăgubiri de viaţă, de sănătate şi de bunuri, pentru 
daunele suferite în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

(2) Asigurarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) implică acordarea unor sume de bani pentru 
poliţiştii locali sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situaţia producerii riscurilor specifice 
activităţii de poliţie locală.

(3) Despăgubirile se acordă, în conformitate cu art. 68 din H.G. nr. 1332/2010, în limita 
bugetului aprobat de Consiliul Local Braşov , pentru următoarele categorii de riscuri:
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a. rănirea poliţistului local;
b. invaliditate de gradul I;
c. invaliditate de gradul II;
d. invaliditate de gradul III;
e. deces
f. prejudicii aduse bunurilor.

CAPITOLUL XII - Sancţiuni disciplinare şi răspunderea personalului

Art. 79 încălcarea cu vinovăţie de către personalul Poliţiei Locale Braşov, a obligaţiilor 
prevăzute în prezentul regulament şi a celor prevăzute în legislaţia care reglementează activitatea 
Poliţiei Locale, a funcţionarilor publici, a personalului contractual, Codul Muncii, Codul Administrativ 
atrage răspunderea materială, disciplinară, administrativă şi penală, după caz.

Art. 80 Tipuri de răspundere
(1) încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage 

răspunderea administrativă, civilă sau penală, în condiţiile legii şi ale prezentului cod.
(2) Semnarea, contrasemnarea sau avizarea de către funcţionarii publici a proiectelor de acte 

administrative şi a documentelor de fundamentare a acestora, cu încălcarea prevederilor legale, atrage 
răspunderea acestora în condiţiile legii.

(3) Funcţionarul public are dreptul de a refuza semnarea, respectiv contrasemnarea ori avizarea 
actelor şi documentelor prevăzute la alin. (2), dacă le consideră ilegale, cu respectarea prevederilor art. 
437 alin. (3) din Codul Administrativ.

(4) Refuzul funcţionarului public de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza actele şi 
documentele prevăzute la alin. (2) se face în scris şi motivat în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
primirii actelor, cu excepţia situaţiilor în care prin acte normative cu caracter special sunt prevăzute alte 
termene, şi se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.

(5) Funcţionarii publici care refuză să semneze, respectiv să contrasemneze ori avizeze sau care 
prezintă obiecţii cu privire la legalitate asupra actelor şi documentelor prevăzute la alin. (2), fără a indica 
temeiuri juridice, în scris, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (4), răspund în condiţiile legii.

Art. 81 Răspunderea în solidar cu instituţia publică
(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se 

poate adresa instanţei judecătoreşti, în condiţiile legii, împotriva autorităţii sau instituţiei publice care a 
emis actul sau care a refuzat să rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim.

(2) în cazul în care acţiunea se admite, plata daunelor se asigură din bugetul autorităţii sau 
instituţiei publice prevăzute la alin. (1). Dacă instanţa judecătorească constată vinovăţia funcţionarului 
public, persoana respectivă va fi obligată la plata daunelor, solidar cu autoritatea sau instituţia publică.

(3) Răspunderea juridică a funcţionarului public nu se poate angaja dacă acesta a respectat 
prevederile legale şi procedurile administrative aplicabile instituţiei publice în care îşi desfăşoară 
activitatea.

Art. 82 (1) încălcarea cu vinovăţie de către personalul Poliţiei Locale Braşov a îndatoririlor 
corespunzătoare funcţiei pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de 
lege, nerespectarea obligaţiilor şi interdicţiile prevăzute în Legea nr. 155/2010, H.G. nr. 1332/2010,
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Codul Administrativ coroborat cu legislaţia muncii, în Regulamentul de Organizare şi funcţionare al 
Poliţiei Locale Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Braşov; Codul Muncii; Regulamentul 
intern, Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Braşov, precum şi în cele prevăzute în 
fişa postului, Codul de conduită al funcţionarilor publici şi în Codul de conduită al personalului 
contractual, constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea administrativ-disciplinară a acestora.

(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
c) absenţa nemotivată de la serviciu;
d) nerespectarea programului de lucru/întârziere repetată 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 autorităţii sau instituţiei publice în care 

funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea sau aduc prejudicii de orice natură instituţiei 
sau oricărui angajat al acesteia;

h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
i) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
j) refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii şi expertizelor medicale 

ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, conform 
prevederilor legale;

k) încălcarea de către salariaţi a prevederilor referitoare la îndatoriri şi interdicţii stabilite 
prin lege, altele decât cele referitoare la conflicte de interese şi incompatibilităţi;

l) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi dacă funcţionarul public nu 
acţionează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data 
intervenirii cazului de incompatibilitate;

m) încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese;
n) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei 

publice şi contractuale; încălcarea cu vinovăţie de către personalul Poliţiei Locale Braşov 
a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei pe care o deţine şi a normelor de conduită 
profesională şi civică prevăzute de lege, nerespectarea obligaţiilor şi interdicţiile 
prevăzute în Legea nr. 155/2010, H.G. nr. 1332/2010, Codul Administrativ coroborat cu 
legislaţia muncii, în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Braşov 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Braşov; Codul Muncii; Regulamentul intern, 
Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Braşov, precum şi în cele 
prevăzute în fişa postului, proceduri de lucru, Codul de conduită al funcţionarilor publici 
şi în Codul de conduită al personalului contractual.

(3) în interpretarea Legii nr. 155/2010, H.G. 1332/2010 şi a prezentului regulament, fac parte din 
categoria abaterilor disciplinare prevăzute la lit. ”n” şi următoarele abateri, clasificate ca fiind abateri 
disciplinare grave şi care pot atrage destituirea din funcţia publică sau desfacerea disciplinară a 
contractului individual de muncă:

a. încredinţarea armei din dotare altei persoane sau abandonarea acesteia şi lăsarea fără 
supravegherea impusă de lege.

b. implicarea salariaţilor în sustrageri de orice fel a unor bunuri materiale din instituţie sau 
din unitatea aflată în paza acestora;

c. prezentarea la program sub influenţa băuturilor alcoolice, stupefiantelor, ieşirea din 
serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor, introducerea de băuturi
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alcoolice sau stupefiante la punctul de muncă şi consumarea acestora în timpul 
programului;

d. refuzul de a se supune verificării cu aparatul alcool-test/drug test sau refuzul de a se 
supune controlului medical şi psihologic;

e. refuzul angajatului de a semna fişa postului şi de luare la cunoştinţă a Regulamentului 
Intern, a raportului de evaluare sau a altor documente aduse la cunoştinţă;

f. refuzul de a executa dispoziţiile conducătorului instituţiei sau insultarea şi ofensa adusă 
prin orice modalităţi angajaţilor Poliţiei Locale Braşov, precum şi folosirea unor 
documente falsificate sau cu semnătură falsificată;

g. refuzul angajatului de a semna angajamentul de serviciu;
h. defăimarea instituţiei Poliţiei Locale Braşov, furnizarea de informaţii negative cu privire 

la instituţia din care face parte, blamarea salariaţilor instituţiei, atât prin discuţiile cu 
colegii de muncă, cât şi faţă de persoanele străine ori aduc prejudicii de orice natură 
instituţiei sau oricărui angajat al acesteia; crearea unui prejudiciu de imagine instituţiei;

i. absenţe nemotivate de la serviciu, cel puţin 3 zile într-un an calendaristic;
j. omisiunea salariatului de a aduce la cunoştinţă, în scris, şefului ierarhic superior sau 

serviciului resurse umane, orice situaţie în care acesta este urmărit penal sau trimis în 
judecată, precum şi în cazul în care cunoaşte că un angajat al Poliţiei Locale Braşov este 
urmărit penal sau trimis în judecată;

k. provocarea unei persoane de suferinţe fizice ori psihice cu scopul de a obţine de la acea 
persoană sau de la o terţă persoană informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act 
pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a o 
intimida sau de a face presiuni asupra unei terţe persoane;

l. neinformarea şefului ierarhic superior cât şi autorităţile competente cu privire la faptele 
de corupţie de care a luat cunoştinţă, săvârşite de alte persoane, inclusiv angajaţi ai 
instituţiei;

m. încălcarea obligaţiei de respectare a regulilor privind protecţia datelor cu caracter 
personal;

n. orice abatere disciplinară care a avut consecinţe grave, stabilită de către Comisia de 
Disciplină sau prin acte normative.

(4) Alte abateri disciplinare din categoria celor de la art. 82 alin. (2) lit n din prezentul 
regulament:

1) nepredarea, în termen de 24 h (zile lucrătoare), a sumelor rezultate în urma confiscărilor sau 
a bunurilor confiscate;

2) nepredarea proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în termen de 
maximum 72 h (zile lucrătoare) la funcţionarul cu atribuţii de evidenţă procese verbale. 
Procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor vor fl însoţite în mod 
obligatoriu de toate documentele care au stat la baza întocmirii acestora, dacă actul normativ 
în baza căruia a fost aplicată sancţiunea principală reglementează această obligativitate 
(planşe foto, proces verbal de confiscare a mărfii, dispunerea măsurii de ridicare auto, etc.);

3) neîntocmirea şi nepredarea fişei colective de prezenţă, a fişei postului, raportului de 
evalauare în termenele legale sau stabilite de conducerea instituţiei;

4) necomunicarea/neafişarea proceselor verbale de constatarea contravenţiilor prin întocmirea 
unui proces verbal de afişaj în termenul legal, după preluarea pe semnătură de la personalul 
cu atribuţii în domeniu;
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5) nepredarea/neinformarea, către Serviciul Resurse Umane a oricărei modificări intervenite în 
situaţia individuală a angajaţilor - modificare adresă de domiciliu, preschimbare carte de 
identitate, acte stare civilă, certificat de naştere copii, etc;

6) neprezentarea pozelor, realizate ca dovadă a contravenţiilor constatate, la umplerea cârdului 
de memorie a aparatului foto de serviciu, pentru descărcarea şi stocarea acestora de către 
funcţionarul cu atribuţii în acest sens;

7) depăşirea termenului legal de răspuns în cazul unei lucrări repartizate;
8) portul necorespunzator al uniformei, al însemnelor sau al materialelor din dotare, al 

armamentului şi a mijloacelor materiale din dotare;
9) folosirea uniformei de serviciu în afara programului de lucru;
10) pierderea, distrugerea sau degradarea documentelor postului, dacă fapta nu este comisă în 

astfel de împrejurări care potrivit dispoziţiilor legale să constituie infracţiune;
1 ljneanunţarea şefilor ierarhici sau a Dispeceratului Poliţiei Locale Braşov, din prima zi, în caz 

de boală, de prelungire a concediului medical sau în situaţia când nu se poate prezenta la 
serviciu, precum şi neprezentarea certificatului medical şi nedepunerea cererii de reluare a 
activităţii în condiţiile legii şi în termenul legal;

12) nerespectarea consemnului particular şi general al postului;
13) dormitul în timpul programului de lucru;
14) părăsirea, fără motive temeinice, a itinerariului de patrulare şi refuzul de a efectua serviciul 

împreună cu colegul său de patrulă sau de a-i acorda sprijin în îndeplinirea atribuţiilor de 
serviciu;

15) folosirea de către salariat a unui limbaj vulgar, jignitor, ofensator în discuţiile cu cetăţenii sau 
colegii, în convorbirile telefonice sau în comunicaţiile radio;

16) lipsa de preocupare pentru a avea echipamentul de serviciu curat, îngrijit sau păstrarea 
curăţeniei la locul de muncă şi a autoturismelor din dotare;

17) lipsa de preocupare pentru perfecţionarea pregătirii specifice, neprezentarea nejustificată la 
şedinţele de tragere cu armamentul din dotare;

18) lipsa de preocupare în asimilarea tematicii de instruire la pregătirea profesională, a 
prevederilor Planului de Pază şi Ordine Publică, precum şi a legislaţiei ce îi reglementează 
activitatea;

19) neraportarea abaterilor disciplinare săvârşite de subordonaţi sau a neregulilor constatate cu 
ocazia controalelor;

20) neîntocmirea unor rapoarte, documente operative specifice cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor 
de serviciu (fişă intervenţie, notă de constatare, PV de depistare, notă explicativă, etc.);

21) încălcarea intenţionata a îndatoririlor de serviciu privitoare la:
a. urmărirea, prinderea şi reţinerea persoanelor care au încălcat prevederile legale;
b. asigurarea locului faptei până la sosirea organelor competente a efectua cercetări în cauză;
c. raportarea folosirii armamentului sau a celorlalte mijloace de apărare din dotare;
d. nepredarea sau luarea în primire, în mod necorespunzator, a postului;
e. distrugerea sau degradarea mijloacelor materiale din dotarea poliţistului local şi a postului;

22) refuzul nejustificat al salariatului de a participa la şedinţele de instruire pe linie de protecţie a 
muncii sau refuzul de a semna în fişa individuală de instruire;

23) refuzul de a prezenta legitimaţia sau documentele de serviciu, la solicitarea conducerii, a 
şefilor ierarhici sau a personalului cu atribuţii de control şi coordonare din cadrul Poliţiei 
Locale Braşov;
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24) neinformarea imediată a conducerii, de către poliţistul local, despre pierderea legitimaţiei de 
serviciu, a insignei cu numărul de înmatriculare sau identificare ori a celorlalte documente de 
serviciu;

25) menţionarea în pontaj a prezenţei unei persoane care a lipsit de la serviciu, indiferent dacă 
prin aceasta se obţine sau nu un avantaj material injust;

26) desfăşurarea, în timpul programului de muncă, a unor activităţi în interes personal care aduc 
avantaje materiale salariatului sau care nu au legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

27) divulgarea unor date şi informaţii despre acţiunile şi activităţile Poliţiei Locale Braşov, unor 
terţe persoane, fără aprobarea conducerii;

28) deteriorarea, pierderea sau înstrăinarea mijloacelor tehnice, a armamentului şi a muniţiei, a 
accesoriilor acestora folosite pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

29) nerespectarea indicaţiilor date de către conducătorul tragerii sau împuterniciţii acestuia, în 
timpul executării şedinţelor de tragere în poligonul de instrucţie, dacă fapta poliţistului local 
a dus la perturbarea şedinţelor de tragere;

30) folosirea în mod nejustificat a sistemelor de avertizare acustice şi luminoase instalate pe 
autoturismele de serviciu din cadrul Poliţiei Locale Braşov;

31) folosirea autoturismelor instituţiei în scopuri personale;
32) desfăşurarea de activităţi cu caracter politic, în timpul programului de serviciu;
33) hărţuirea sexuală sau de oricare natură;
34) folosirea forţei, altfel decât în condiţiile legii;
35) neprezentarea de îndată la sediul instituţiei în situaţii de catastrofe, calamităţi sau tulburări de 

amploare ale ordinii şi liniştii publice;
36) depăşirea atribuţiilor de serviciu ori lipsa de solicitudine în relaţiile cu cetăţenii;
37) producerea de pagube materiale instituţiei din care face parte sau patrimoniului acesteia;
38) acordarea de recompense nemeritate sau aplicarea de sancţiuni disciplinare nejustificate 

subordonaţilor;
39) nerespectarea regulilor de igienă individuală şi colectivă;
40) nerespectarea normelor de protecţie a mediului, sănătate şi securitate în muncă şi P.S.I.;
41) fumatul în birouri sau holuri, acest lucru fiind permis numai în locuri special amenajate;
(5) Sancţiunile disciplinare pentru funcţionarii publici sunt:
a) mustrarea scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;
c) diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pe o perioadă de până la un an de zile;
d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de la unu la 3 ani;
e) retrogradarea într-o funcţie publică de nivel inferior, pe o perioadă de până la un an, cu
diminuarea corespunzătoare a salariului;
f) destituirea din funcţia publică.
(6) Ca urmare a săvârşirii abaterilor disciplinare prevăzute la art. 82 alin. (2), se aplică 

următoarele sancţiuni disciplinare:
a) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), se aplică una dintre 

sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b);
b) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. c) se aplică una dintre sancţiunile 

disciplinare prevăzute la alin. (5) lit. b)-f);
c) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. e)-h), se aplică una dintre sancţiunile 

disciplinare prevăzute la alin. (5) lit. c)-f);
d) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. i)-k) şi m), se aplică una dintre 

sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (5);
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e) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. 1), se aplică sancţiunea disciplinară 
prevăzută la alin. (5) lit. f), în condiţiile prevăzute la art. 520 din Codul Administrativ;

f) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. n), se aplică una dintre sancţiunile 
disciplinare prevăzute la alin. (5).

(7) Pentru funcţionarii publici de execuţie sancţiunea prevăzută la alin. (5) lit. e) se aplică prin 
transformarea funcţiei publice pe care o ocupă, pe perioada de executare a sancţiunii disciplinare. Pentru 
funcţionarii publici de conducere în situaţia în care sancţiunea prevăzută la alin. (5) lit. e) nu se poate 
aplica pentru că nu există o funcţie publică de conducere de nivel inferior vacantă în cadrul autorităţii 
sau instituţiei publice, se aplică sancţiunea disciplinară prevăzută la alin. (5) lit. c).

(8) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii 
disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, 
comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public, precum şi de existenţa în 
antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile Codului 
Administrativ.

(9) In caz de concurs de abateri disciplinare, se aplică sancţiunea disciplinară aferentă abaterii 
disciplinare celei mai grave.

(10) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data sesizării comisiei de 
disciplină, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare, cu excepţia abaterii 
disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. 1), cu privire la incompatibilităţi, pentru care sancţiunea disciplinară 
se aplică în condiţiile prevăzute de Codul Administrativ

ei!) în cazul în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară şi ca
infracţiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea clasării ori 
renunţării la urmărirea penală sau până la data la care instanţa judecătorească dispune achitarea, 
renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau încetarea procesului penal. în aceste 
situaţii, procedura angajării răspunderii disciplinare se reia şi sancţiunea disciplinară se aplică în termen 
de cel mult un an de la data reluării.

(12) Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public a cărui faptă a 
fost sesizată ca abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, conducătorul autorităţii 
sau instituţiei publice are obligaţia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influenţa 
cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporară a funcţionarului public în cadrul autorităţii ori 
instituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii ori instituţiei publice. 
Măsura se dispune pe întreaga durată pe care funcţionarul public poate influenţa cercetarea 
administrativă.

(13) în situaţia în care în cazul funcţionarilor publici de conducere nu este posibilă aplicarea 
prevederilor alin. (12), persoana care are competenţa numirii în funcţia publică are obligaţia să dispună 
mutarea temporară a funcţionarului public într-o funcţie publică corespunzătoare nivelului de studii, cu 
menţinerea drepturilor salariale avute.

Art. 83. Aplicarea sancţiunilor disciplinare
(1) Sancţiunile disciplinare prevăzute Ia art. 82 alin. (5) lit. b)-f) nu pot fi aplicate decât după 

cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea funcţionarului public. Audierea funcţionarului 
public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se 
prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se 
consemnează într-un proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării prealabile şi aplicarea 
sancţiunii.
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(2) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 82 alin. (5) lit. f) se aplică şi direct de către persoana 
care are competenţa legală de numire în funcţia publică, în situaţiile prevăzute la art. 520 lit. b) din 
Codul Administrativ.

(3) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 82 alin. (5) lit. a) se poate aplica şi direct de către 
conducătorul instituţiei publice, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor alin. (1).

(4) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 82 alin. (5) lit. b)-f) se aplică de conducătorul 
instituţiei publice, la propunerea Comisiei de Disciplină.

Art. 84 în cadrul Poliţiei Locale Braşov este constituită Comisia de Disciplină, conform H.G. nr. 
1344/2007 care are competenţa să cerceteze faptele sesizate ca abateri disciplinare şi să propună 
sancţiunea aplicabilă funcţionarului public în cauză.

Modul de constituire a comisiilor de disciplină, componenţa acestora, atribuţiile, modul de 
sesizare şi procedura de lucru se vor face conform H.G. nr. 1344/2007.

Art. 85 Sancţiunile disciplinare care se aplică personalului contractual din cadrul Poliţiei Locale 
Braşov sunt următoarele:

a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10 %;
d) reducerea salariului de bază şi/sau,după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 

1-3 luni cu 5 -  10 %;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, pentru săvârşirea repetată a trei 

abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinţe grave.

Art. 86 Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară cu respectarea prevederilor din Codul 
Muncii, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere 
următoarele:

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

CAPITOLUL XIII - Avertizarea în interes public

Im plem entarea  d ispoziţiilo r p r iv in d  p ro tec ţia  avertizorilo r de in tegrita te conform  L eg ii nr. 
571/2004 p r iv in d  p ro tec ţia  p erso n a lu lu i d in  au torită ţile  publice, institu ţiile  p u b lice  ş i d in  a lte un ită ţi 
care sem nalează  încălcări a le  legii

Art. 87 Avertizarea în interes public reprezintă sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la 
orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei 
administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei.

Art. 88 Avertizorul de integritate este persoana care face o sesizare cu bună-credinţă cu privire la 
orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei
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administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei şi care este încadrată intr-o instituţie 
publică sau care funcţionează din fonduri publice ori administrează bunuri sau resurse publice.

Art. 89 Integritatea publică presupune îndeplinirea cumulativa a trei condiţii:
a) incoruptibilitatea deciziei indiferent de beneficiarul acesteia;
b) respectarea principiilor transparenţei şi al competitivităţii;
c) buna administrare în sensul economicităţii, eficacităţii şi eficienţei.

Art. 90 Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt următoarele:
a) principiul legalităţii;
b) principiul supremaţiei interesului public;
c) principiul responsabilităţii;
d) principiul nesancţionării abuzive;
e) principiul bunei administrări;
f) principiul bunei conduite;
g) principiul echilibrului;
h) principiul bunei-credinţe.

Art. 91 Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către persoanele cu funcţii de conducere 
sau de execuţie din autorităţile, instituţiile publice şi din celelalte unităţi bugetare, prevăzute de lege ca 
fiind abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, constituie avertizare în interes public şi priveşte:

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

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

instituţiilor publice din cadrul administraţiei publice centrale, administraţiei publice locale, aparatului 
Parlamentului, aparatului de lucru al Administraţiei Prezidenţiale, aparatului de lucru al Guvernului, 
autorităţilor administrative autonome, instituţiilor publice de cultură, educaţie, sănătate şi asistenţă 
socială, companiilor naţionale, regiilor autonome de interes naţional şi local, precum şi societăţilor 
naţionale cu capital de stat;

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

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

eliberare din funcţie;
k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc intereselor de grup sau clientelare;
m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al autorităţilor publice, 

instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi bugetare;
n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel al 

ocrotirii interesului public.
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Art. 92 Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale conform 
principiului bunei -  credinţe poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:

a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
b) conducătorului autorităţii publice, instituţiei publice sau al unităţii bugetare din care face parte 

persoana are a încălcat prevederile legale sau în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se 
poate identifica exact făptuitorul;

c) comisia de disciplină din care face parte persoana care a încălcat legea;
d) organelor judiciare;
ejorganelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor;
f) comisiilor parlamentare;
g) mass-media;
h) organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale;
i) organizaţiilor neguvemamentale.

Art. 93 Protecţia funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal
(1) în faţa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protecţie 

după cum urmează:
a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de bună-credinţă, până la proba contrară;
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisia de disciplină 

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 instituţiei, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub 
sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate.

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

Art. 94 în cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la Art. 5 lit. a) şi b) din Legea nr. 
574/2004, se vor aplica din oficiu prevederile Art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind 
protecţia martorilor.

Art. 95 (1) 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.

(2) Instanţa verifică proporţionalitatea sancţiunii aplicate avertizorului pentru o abatere 
disciplinară, prin compararea cu practica sancţionării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiaşi 
autorităţi publice, instituţii publice sau unităţi bugetare, pentru a înlătura posibilitatea sancţionării 
ulterioare şi indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin lege.

CAPITOLUL XIV - Protecţia datelor cu caracter personal

Art. 96 Definiţii
(1) "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţie privind o persoană fizică identificată 

sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare,cum ar fi un nume,

Pagina 37



REGULAMENT INTERN

un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente 
specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

(2) "prelucrare date cu caracter personal" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni 
efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau 
fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, 
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 
diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, 
ştergerea sau distrugerea;

Art. 97 Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale salariaţilor
(1) Angajatorul prelucrează datele cu caracter personal ale salariaţilor în următoarele scopuri 

prevăzute de dispoziţii legale şi/sau necesare pentru respectarea dispoziţiilor legale:
a. respectarea clauzelor contractului de muncă, inclusiv descărcarea de obligaţiile stabilite prin lege

sau prin reglementările interne;
b. gestionarea, planificarea şi organizarea muncii;
c. asigurarea egalităţii şi diversităţii la locul de muncă;
d. asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă;
e. evaluarea capacităţii de muncă a salariaţilor;
f. valorificarea drepturilor de asistenţă socială;
g. exercitarea drepturilor legate de ocuparea unui loc de muncă;
h. organizarea încetării raporturilor de muncă.

(2) Regulile privind protecţia datelor cu caracter personal furnizate în alte scopuri decât cele 
menţionate, inclusiv în scop de marketing, sunt cele menţionate în documentele şi operaţiunile care 
conservă dovada consimţământului salariaţilor pentru prelucrare.

(3) Salariaţii care solicită acordarea facilităţilor care decurg din calitatea de salariat al instituţiei 
îşi exprimă consimţământul pentru prelucrarea datelor lor personale în scopul acordării facilităţilor 
respective în condiţiile prevăzute în acordul de acordare a facilităţilor.

Art. 98 Obligaţiile salariaţilor privind protecţia datelor cu caracter personal
(1) Toţi salariaţii au obligaţia de a se adresa superiorului ierarhic sau responsabilului cu protecţia 

datelor cu caracter personal pentru a obţine informaţii şi clarificări în legătură cu protecţia datelor cu 
caracter personal.

(2) Toţi salariaţii au obligaţia de a informa imediat şi detaliat, în scris, superiorului ierarhic sau 
responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal în legătură cu orice nelămurire, suspiciune sau 
observaţie cu privire la protecţia datelor cu caracter personal ale salariaţilor şi ale utilizatorilor şi/sau 
colaboratorilor instituţiei, în legătură cu orice divulgarea a datelor cu caracter personal şi în legătură cu 
orice incident de natură să ducă la divulgarea datelor cu caracter personal de care iau cunoştiinţă, în 
virtutea atribuţiilor de serviciu şi în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.

(3) Salariaţii care prelucrează date cu caracter personal au obligaţia să nu întreprindă nimic de 
natură să aducă atingere protecţiei necesare a datelor cu caracter personal ale salariaţilor şi ale 
utilizatorilor şi/sau colaboratorilor instituţiei. Prelucrarea datelor cu caracter personal de care iau 
cunoştiinţă cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor de serviciu în afara regulilor interne cu privire la utilizarea 
acestor date este interzisă.

Art. 99 Sancţiuni
(1) Având în vedere importanţa specială pe care societatea o acordă protecţiei datelor cu caracter 

personal, încălcarea obligaţiei de respectare a regulilor privind protecţia datelor constituie o abatere
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disciplinară gravă, care poate atrage cea mai aspră sancţiune disciplinară încă de la prima abatere de 
acest fel.

CAPITOLUL XV - Nediscriminarea şi înlăturarea formelor de încălcare a demnităţii

Art. 100 Principiul egalităţii de tratament
(1) în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi 

salariaţii.
(2) Este interzisă orice discriminare bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici 

genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnice, religie, opinie politică, orientare socială, 
handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală.

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

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

Art. 101 Comunicarea drepturilor privind respectarea egalităţii de şanse şi de tratament

(1) Angajatorii sunt obligaţi să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri 
vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă.

(2) Prin egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege 
accesul nediscriminatoriu la:

a. alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;
b. angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei 

profesionale;
c. venituri egale pentru munca de valoare egală;
d. informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi 

recalificare profesională;
e. promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;
f. condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare;
g. beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale.

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

a. anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea 
posturilor vacante din unitate;

b. încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;
c. stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
d. stabilirea remuneraţiei;
e. beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale;
f. informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi 

recalificare profesională;
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g. evaluarea performanţelor profesionale individuale;
h. promovarea profesională;
i. aplicarea măsurilor disciplinare;
j. dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;
k. orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.

(4) Sunt exceptate de aplicarea prevederilor de mai sus, locurile de muncă în care, datorită naturii 
sau condiţiilor particulare de prestare a muncii, prevăzute de lege, particularităţile de sex sunt 
determinate.

(5) Maternitatea nu constituie un motiv de discriminare pentru selecţia candidatelor la angajare.
(6) Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de 

graviditate. Sunt exceptate de la această prevedere acele locuri de muncă interzise femeilor gravide 
şi/sau care alăptează, datorită naturii ori condiţiilor particulare de prestare a muncii.

(7) Este considerată discriminare după criteriul de sex şi hărţuirea sexuală a unei persoane de 
către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.

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

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

b. de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, 
remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, 
în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală.
(9) Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept hărţuirea sexuală, 

angajatorul are următoarele obligaţii:
a. să prevadă în regulamentul de ordine interioară sancţiunile disciplinare, în condiţiile prevăzute 

de lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi, comiţând acţiuni de 
discriminare;

b. să asigure informarea tuturor angajaţilor cu privire la interzicerea hărţuirii sexuale la locul de 
muncă;

c. să aplice imediat după sesizare sancţiunile disciplinare împotriva oricărei manifestări de hărţuire 
sexuală la locul de muncă.

(10) Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală de către angajator a relaţiilor 
sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o 
reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus plângere la instanţele judecătoreşti competente, în vederea 
aplicării prevederilor Legii 202/2002 şi după ce sentinţa judecătorească a rămas definitivă, cu excepţia 
unor motive întemeiate şi fără legătură cu cauza.

Art. 102 Reclamaţii legate de discriminarea la locul de muncă
(1) Angajaţii au dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminaţi, să formuleze 

sesizări/reclamaţii către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat, şi să solicite 
sprijinul organizaţiei sindicale sau al reprezentanţilor salariaţilor din unitate pentru rezolvarea situaţiei la 
locul de muncă.

(2) In cazul în care această sesizare/reclamaţie nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului prin 
mediere, persoana angajată care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumţia existenţei unei 
discriminări directe sau indirecte în domeniul muncii, pe baza prevederilor Legii 202/2002 privind 
egalitatea de şanse dintre bărbaţi şi femei, are dreptul atât să sesizeze instituţia competentă, cât şi să 
introducă cerere către instanţa judecătorească competentă în a cărei circumscripţie teritorială îşi are
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domiciliul sau reşedinţa, respectiv la secţia/completul pentru conflicte de muncă şi drepturi de asigurări 
sociale din cadrul tribunalului sau, după caz, instanţa de contencios administrativ, dar nu mai târziu de 
un an de la data săvârşirii faptei.
P revederile  referitoare la  respectarea ega lita tii de şanse  ş i de tra tam ent se com pletează  cu dispoziţiile  
legale în m aterie -  L egea  202/2002, p r iv in d  ega lita tea  de şanse ş i de tra tam ent între fe m e i  ş i bărbaţi.

CAPITOLUL XVI - Răspunderea patrimonială

Art. 103 Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 
contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. 
Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau alte cauze neprevăzute şi care nu puteau 
fi înlăturate şi nici de pagube care se încadrează în riscul normal al serviciului.

Art. 104 Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se 
stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei. Dacă măsura în care s-a contribuit la 
producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul 
său net de la data constatării pagubei, iar atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de 
la ultima inventariere a bunurilor.

Art. 105 (1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie. 
Dacă a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s- 
au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte contravaloarea lor.

(2) în cazul încetării raporturilor de serviciu/muncă, se predau obligatoriu însemnele, legitimaţia 
de serviciu, uniforma, echipamentul de protecţie.

(3) în cazul încetării raporturilor de serviciu/muncă prin demisie, cu acordul părţilor sau din 
motive imputabile salariatului, în termen de 5 ani de la absolvirea programului de formare iniţială, 
angajatul este obligat să suporte cheltuielile de şcolarizare, proporţional cu perioada neamortizată.

(4) în cazul încetării raporturilor de serviciu/muncă salariatul este obligat să suporte 
contravaloarea concediului de odihnă necuvenit, dacă este cazul, cu excepţia cazului de încetare a 
raportului de serviciu/muncă din motive neimputabile salariatului.

(5) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine din drepturile salariale ale persoanei în 
cauză, în baza angajamentului de plată dat în scris de către salariat sau a deciziei de imputare, emisă de 
către angajator, ambele constituind titluri executorii conform Codului Administrativ sau în baza unei 
hotărâri judecătoreşti.

Art. 106 Atunci când raporturile de serviciu/muncă încetează înainte ca salariatul să-l fi 
despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la o altă unitate, reţinerile se fac de către noul 
angajator în baza titlului executoriu transmis de către Poliţia Locală Braşov. Dacă persoana în cauză nu 
s-a încadrat în muncă, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, în condiţiile Codului 
de Procedură Civilă.
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CAPITOLUL XVII - D isp oziţii finale

Art. 107 Şefii de birouri şi de servicii, răspund de aducerea la cunoştinţă a prezentului 
Regulament, salariaţilor din subordine, pe bază de semnătură.

Modalităţile de informare a salariaţilor privind conţinutul Regulamentului Intern sunt 
următoarele:

- în cadrul şedinţelor de prezentare a sintezei lunare sau la sediul biroului de ordine 
publică;

- prin lecturarea Regulamentului Intern de către salariat, odată cu semnarea de luare la 
cunoştinţă la sediul biroului de ordine publică, în prezenţa şefului de birou sau a 
dispecerului;
prin afişare la sediul instituţiei.

Personalul nou angajat va lua la cunoştinţă de prevederile Regulamentului Intern odată cu 
înmânarea actului de numire în funcţia publică pentru funcţionarul public sau la încheierea C.I.M. 
pentru personalul contractual.

Art. 108 (1) Prezentul regulament se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare şi va fi 
modificat şi completat în raport de legislaţia care va apărea şi care are legătură cu regimul juridic al 
Poliţiei Locale Braşov.

(2) în situaţia în care intervin modificări legislative care reglementează activitatea Poliţiei Locale 
sau cu privire la drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici, personalului contractual, iar 
Regulamentul Intern nu a fost modificat şi completat, se vor aplica prevederile legale respective.

Art. 109 Regulamentul Intern al Poliţiei Locale Braşov intră în vigoare la data de 15.10.2019, 
dată la care se abrogă Regulamentul intern 5350/06.04./0)! 2 cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECT
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ANEXA 1  - Criterii generale de evaluare a performanţelor profesionale ale 
personalului contractual care ocupă funcţii de execuţie

N r.
crt.

C r iter iu l d e  ev a lu a re D efin irea  cr iter iu lu i p en tru  p erso n a lu l cu  stu d ii p o st lic ea le , lic e a le  şi 
g im n a z ia le /a lte  s tu d ii

1. C apacita tea de 
im plem entare

C apacita tea de a pune efic ien t în  p rac tică soluţiile proprii şi pe cele dispuse pentru  
desfăşurarea în  m od corespunzător a activităţilor, în  scopul realizării obiectivelor

2. C apacita tea de  a rezolva 
efic ien t p roblem ele

C apacita tea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile  in tervenite în  activitatea 
curentă, prin identificarea so lu ţiilo r adecvate de rezo lvare şi asum area riscurilor 
identificate

3. C apacita tea de asum are a 
responsabilităţilor

C apacita tea de a accepta erorile sau, după caz, defic ienţele propriei activităţi şi de a 
răspunde pen tru  acestea

4. C apacita tea de 
autoperfecţionare şi 
valorificare a  experienţei 
dobândite

C apacita tea de îm bunătă ţire  a rezu ltatelor activităţii curente prin punerea în  practică 
a cunoştin ţelor şi abilită ţilor dobândite

5. C reativ itate şi sp irit de 
iniţiativă

A titudine activă în  solu ţionarea problem elor şi realizarea ob iectivelor prin  
identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a  acestor problem e

6. C apacita tea de 
planificare şi organizare a 
tim pului de lucru

C apacita tea de a-şi o rganiza tim pul propriu  pentru îndep lin irea efic ien tă a  sarcin ilor

7. C apacita tea de a lucra 
independent

8. C apacita tea de a lucra  în  
echipă

C apacita tea de a se in teg ra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin  participare 
efectivă, de a transm ite efic ient idei, pen tru  realizarea obiectivelor echipei

9. C apacita tea  de gestionare 
efic ien tă  a  resurselor 
alocate

C apacita tea de a u tilize  raţional şi efic ient resursele m ateriale, financiare şi 
inform aţionale alocate

10. In tegrita tea m orală şi 
e tica p rofesională

în ţe legerea şi respectarea princip iilo r de m oralitate şi e tica socio-profesională
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ANEXA 2 - Criterii generale de evaluare a performanţelor profesionale ale 
personalului contractual care ocupă funcţii de execuţie, studii superioare

N r.
crt.

C r ite r iu l d e  ev a lu a re D e fin ir e a  cr iter iu lu i p en tru  p erso n a lu l cu  s tu d ii su p e r io a r e  d e  lu n g ă  d u ra tă

1. C apacita tea de im plem entare C apacita tea de a  pune efic ient în  practică so lu ţiile  proprii şi pe  cele d ispuse pentru 
desfăşurarea în  m od  corespunzător a activităţilor, în  scopul realizării obiectivelor

2. C apacita tea de a rezolva 
efic ien t problem ele

C apacita tea de a depăşi obstaco lele sau dificultăţile  in tervenite în  activitatea 
curentă, prin  identificarea so lu ţiilo r adecvate de rezolvare şi asum area riscurilor 
identificate

3. C apacita tea de asum are a 
responsabilităţilor

C apacita tea de a  desfăşura în  m od curent, la  solicitarea superiorilo r ierarhici, 
activ ităţi care depăşesc cadrul de responsabilitate definit conform  fişei postului, 
capacita tea de a  accep ta erorile sau, după caz, defic ienţele propriei activităţi şi de a 
răspunde pentru  acestea

4. C apacita tea de 
au toperfecţionare şi 
valorificare a experienţei 
dobândite

C apacita tea de creştere perm anentă a perform anţelor profesionale, de îm bunătăţire 
a rezu ltatelor activ ităţii curente prin  punerea în  practică a cunoştin ţelor şi 
ab ilită ţilo r dobândite

5. C reativ itate şi sp irit de 
in iţiativă

A titudine activă în  solu ţionarea problem elor şi realizarea obiectivelor prin 
identificarea unor alternative efic iente de rezolvare a  acestor problem e; atitudine 
pozitivă faţă de idei noi

6. C apacita tea de planificare şi 
organizare a tim pulu i de 
lucru

C apacita tea de a p rev iz iona cerinţele, oportunită ţile  şi posib ilele riscuri şi 
consecinţele acestora; capacita tea de a an ticipa soluţii şi de a-şi organiza tim pul 
propriu  sau, după caz, al celorlalţi (în funcţie de nivelul de com petenţă), pen tm  
îndep lin irea efic ien tă a sarcin ilor

7. C apacita tea de a lucra 
independent

C apacita tea de a desfăşura activităţi pen tru  îndep lin irea atribuţiilor de serviciu fără 
a so licita  coordonare, cu  excepţia cazurilor în  care activ ităţile im plică luarea unor 
decizii care depăşesc lim itele de com petenţă

8. C apacita tea de a  lucra în 
echipă

C apacita tea de a  se in tegra în tr-o  echipă, de a-şi aduce contribu ţia prin  participare 
efectivă, de a transm ite  efic ien t şi de a perm ite dezvoltarea ideilor noi, pentm  
rea lizarea ob iectivelor echipei

9. C apacita tea de gestionare 
efic ien tă a resurselor alocate

C apacita tea de a utilize raţional şi efic ient resursele m ateriale, financiare şi 
inform aţionale alocate

10. In tegrita tea m orală şi etica 
profesională

Înţelegerea şi respectarea princip iilo r de m oralitate şi etica socio-profesională
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ANEXA 3- Criterii generale de evaluare a performanţelor profesionale ale 
personalului contractual care ocupă funcţii de conducere

N r.
crt.

C r ite r iu l d e  ev a lu a re D efin irea  cr iter iu lu i

1. C apacita tea de a organiza C apacita tea de a  identifica activ ităţile care  trebuie desfăşurate de structura condusă, 
delim itarea lo r în  atribuţii, stabilirea pe baya acestora  a obiectivelor, repartizarea 
echilibrată şi ech itab ilă a  atribuţiilor şi a  obiectivelor în  funcţie de nivelul, categoria, 
clasa şi gradul professional al personalulu i din subordine

2. C apacita tea de a  conduce A bilitatea de a  crea o viziune realistă, de a o transpune în  prac tică  şi de a  o susţine; 
abilita tea de a p lan ifica  şi de a adm inistra activ itatea unei echipe form ate din 
personalităţi d iferite, cu nivel d iferit al capacităţii de a colabora la îndeplin irea unei 
atribuţii; capacita tea de a adapta stilul de conducere la situaţii d iferite, precum  şi de 
a ac ţiona pentru gestionarea şi rezo lvarea conflicte lor

3. C apacita tea de coordonare A rm onizarea deciziilor şi acţiunilor personalulu i, precum  şi activ ităţilor d in  cadrul 
unui com partim ent, în  vederea realizării obiectivelor acestuia

4. C apacita tea de control C apacita tea de supraveghere a  m odului de transform are a deciziilor în soluţii 
realiste, depistarea defic ien ţelor şi luarea m ăsurilor necesare pentru  corectarea la 
tim p a acestora

5. C om petenţa decizională C apacita tea de a  lua hotărâri rapid, cu sim ţ de răspundere şi conform  com petenţei 
legale, cu privire la  desfăşurarea activităţii structurii conduse

6. C apacita tea de a  delega C apacita tea de a transfera  atribuţii personalului din subordine care corespunde din 
punct de vedere legal şi al com petenţelor proprii, în  scopul realizării la tim p şi în 
m od corespunzător a  ob iectivelor structurii conduse

7. C apacita tea de a dezvolta 
abilită ţile  personalului

C unoaşterea aptitud in ilo r personalului din subordine, inclusive p rin  capacita tea de a 
crea, de a im plem enta şi de a m enţine politici de personal eficiente, în  scopul 
m otivării acestuia; capacita tea de a identifica nevoile de instru ire ale personalului 
din subordine şi de a  form ula propuneri priv ind tem atica şi form ele concrete de 
realizare a instruirii

8. A bilităţi de m ediere şi 
negociere

C apacita tea de a organiza şi de a  conduce o în tâ ln ire  sau  un interviu, precum  şi de a 
o rien ta către o soluţie com un acceptată, ţinând  seam a de poziţiile d iferite ale părţilor

9 C apacita tea de 
im plem entare

C apacita tea de a pune eficient în  practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse pentru 
desfăşurarea în  m od  corespunzător a  activităţilor, în  scopul realizării obiectivelor

10 C apacita tea de a  rezolva 
efic ient p roblem ele

C apacita tea de a depăşi obstaco lele sau d ificultăţile  in tervenite în  activ itatea curentă, 
prin identificarea solu ţiilor adecvate de rezolvare şi asum area riscurilor identificate

11 C apacita tea de asum are a 
responsabilităţilor

C apacita tea de a  desfăşura în  m od curent, la  solicitarea superiorilor ierarhici, 
activităţi care depăşesc cadrul de responsabilitate definit conform  fişei postului, 
capacita tea de a accep ta erorile sau, după caz, defic ienţele propriei activităţi şi de a 
răspunde pentru  acestea

12 C apacita tea de 
autoperfecţionare şi 
valorificare a experienţei 
dobândite

C apacita tea de creştere perm anentă a  perform anţelor profesionale, de îm bunătă ţire a 
rezu ltatelor activ ităţii curente prin  punerea în  p rac tică  a cunoştin ţelor şi abilităţilor 
dobândite

13 C reativ itate şi sp irit de 
in iţiativă

A titudine activă în  solu ţionarea problem elor şi realizarea ob iectivelor prin 
identificarea unor alternative efic iente de rezo lvare a acestor problem e; atitudine 
pozitivă faţă de idei noi

14 C apacita tea de p lanificare şi 
o rganizare a tim pului de 
lucru

C apacita tea de a  p reviziona cerinţele, oportunită ţile  şi posib ilele riscuri şi 
consecinţele acestora; capacita tea de a anticipa soluţii şi de a-şi organiza tim pul 
propriu sau, după caz, al celorlalţi (în funcţie de nivelul de com petenţă), pentru 
îndeplin irea efic ientă a  sarcinilor.

15 C apacita tea de gestionare 
efic ien tă a  resurselor alocate

C apacita tea de a  utilize raţional şi efic ient resursele m ateria le, financiare şi 
inform aţionale alocate

16 In tegrita tea m orală şi etica 
profesională

Înţelegerea şi respectarea princip iilo r de m oralitate şi e tica socio-profesională
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ANEXA 4  - FIŞĂ DE EVALUARE

a performanţelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupă funcţii
contractuale de conducere

Numele şi prenumele persoanei evaluate: 
Funcţia:
Gradul: __________________________
Numele şi prenumele evaluatorului:
Funcţia: _________________________
Perioada evaluată:

Obiective în perioada evaluată Realizat (%) Nota
1.
2.
3.
4.

Nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor

Criterii de evaluare a performanţei profesionale individuale Nota Comentarii
1. Capacitatea de a organiza
2. Capacitatea de a conduce
3. Capacitatea de coordonare
4. Capacitatea de control
5. Competenţa decizională
6. Capacitatea de a delega
7. Capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului
8. Abilităţi de mediere şi negociere
9. Capacitatea de implementare
10. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
11. Capacitatea de asumare a responsabilităţilor
12. Capacitatea de autoperfecţionare şi valorificare a experienţei 
dobândite
13. Creativitate şi spirit de iniţiativă
14. Capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru
15. Capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate
16. Integritatea morală şi etica profesională
Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare
Nota finală a evaluării
Calificativul evaluării stabilit pe baza notei finale:
Rezultate deosebite:
1...........................................................................................................................................................................
2 .................................................................................................................................
Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată:
1......................................................................................................................................................
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2 ...........................................................................................................................................................................
Alte observaţii:
1.................. ’. ....................................................................................................................................................

2 ........................................................................................................................................................................

Propuneri de formare profesională pentru perioada următoare:

Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face 
evaluarea:

Termen de realizare

Criterii specifice pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea (dacă este cazul):
Criteriul

Comentariile persoanei evaluate:

Semnătura:
Data:_______________________________________________
Numele şi prenumele evaluatorului:
Funcţia:
Semnătura:
Data:_______________________________________________
Observaţiile sau comentariile persoanei care contrasemnează:

Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează:
Funcţia:
Semnătură:
Data:___________ _______________________________________________________________________
Numele şi prenumele persoanei care avizează:
Funcţia:
Semnătura:
Data:______________ ____________________________________________________________________
Luarea la cunoştiinţă a fişei de evaluare după contrasemnare:
Semnătura persoanei evaluate:
Data:__________________ _______________________________________________________________
Sem nificaţia notelor este urm ătoarea: no ta  1 - n ivel m inim  şi no ta 5 - nivel m axim . C alificativul final al evaluării se 
stab ileşte pe baza notei finale, după cum  urm ează: a) în tre  1,00-2,00 - nesatisfăcător; b) în tre  2 ,01-3,00 - satisfăcător; c)
în tre  3 ,01-4,00 - bun; d) în tre 4 ,01-5,00 - foarte bun.
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ANEXA 5- FIŞĂ DE EVALUARE

a performanţelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupă funcţii
contractuale de execuţie

Numele şi prenumele persoanei evaluate:
Funcţia:
Gradul:_________
Numele şi prenumele evaluatorului:
Funcţia:________
Perioada evaluată:

Obiective în perioada evaluată Realizat (%) Nota
1.
2.
3.
4.

Nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor

Criterii de evaluare a performanţei profesionale individuale Nota Comentarii
1. Capacitatea de implementare
2. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
3. Capacitatea de asumare a responsabilităţilor
4. Capacitatea de autoperfecţionare şi valorificare a experienţei 
dobândite

5. Creativitate şi spirit de iniţiativă
6. Capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru
7. Capacitatea de a lucra independent
8. Capacitatea de a lucra în echipă
9. Capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate
10. Integritatea morală şi etica profesională
Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare
Nota finală a evaluării
Calificativul evaluării stabilit pe baza notei finale:
Rezultate deosebite:
1...........................................................................................................................................................................
2 ....................................................................................................................................................................
Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată:
1........................................................................................................................................................................

2 ...........................................................................................................................................................................
Alte observaţii:
1.................. .....................................................................................................................................................

2 ........................................................................................................................................................................
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Propuneri de formare profesională pentru perioada următoare:

Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face 
evaluarea:

Termen de realizare

Criterii specifice pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea (dacă este cazul):
Criteriul

Comentariile persoanei evaluate:

Semnătura:
Data:_______________________________________________
Numele şi prenumele evaluatorului:
Funcţia:
Semnătura:
Data:_______________________________________________
Observaţiile sau comentariile persoanei care contrasemnează:

Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează:
Funcţia:
Semnătură:
Data:___________________ _______________________________________________________________
Numele şi prenumele persoanei care avizează:
Funcţia:
Semnătura:
Data:_____________________________ _____________________________________________________
Luarea la cunoşti inţă a fişei de evaluare după contrasemnare:
Semnătura persoanei evaluate:
Data:_______________________________ ___________________________________________________
Sem nificaţia notelor este urm ătoarea: no ta  1 - nivel m inim  şi no ta 5 - nivel m axim . C alificativul final al evaluării se 
stabileşte pe baza notei finale, după cum  urm ează: a) în tre  1,00-2,00 - nesatisfăcător; b) în tre 2 ,01-3,00 - satisfăcător; c)
în tre  3 ,01-4,00 - bun; d) în tre 4 ,01-5,00 - foarte bun.
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