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CAPITOLUL   I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea, denumită în continuare angajatorul/instituţia, prin 

reprezentantul său legal domnul Urlih Liviu Cristian, director executiv numit prin Ordinul MTS, nr. 

675/31.05.2015, în temeiul drepturilor conferite de Ministerul Tineretului şi Sportului, pentru a asigura 

respectarea prevederilor din Codul Muncii, a întocmit prezentul Regulament Intern.     

Art. 1) Prezentul Regulament Intern este intocmit in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, stabilind 

reguli generale ce se aplica in cadrul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Tulcea, denumita in continuare 

DJST Tulcea. 

Art. 2) Prezentul Regulament intern se aplica tuturor salariaţilor instituţiei indiferent de felul si durata 

contractului de munca sau a raporturilor de serviciu.  

Respectarea regulilor de disciplina a muncii este obligatorie şi pentru elevii şi studenţii care fac practica în 

cadrul instituţiei sau pentru persoanele detasate, delegate ori aflate ocazional in incinta institutiei.  

Art.3) (1) Salariatii DJST Tulcea au obligatia de a cunoaste continutul prezentului Regulament Intern si de a 

respecta prevederile lui. 

 (2)  Orice modificare ce intervine in continutul regulamentului este supusa procedurilor de informare 

prevazute la alin. (5). 

 (3) Orice salariat poate sesiza conducerea cu privire la incalcarea dispozitiilor regulamentului Intern, in 

masura in care poate face dovada incalcarii unui drept al sau. 

 (4) Controlul  legalitatii dispozitiilor cuprinse in regulament este de competenta instantelor 

judecatoresti, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre DJST a modului de 

solutionare a sesizarilor formulate la alin. (3). 
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 (5) Prezentul regulament, precum si modificarile ulterioare vor fi aduse la cunostinta salariatilor prin 

grija responsabilului de resurse umane. 

 

 

CAPITOLUL II 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDUCERII 

DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT SI TINERET TULCEA 

Art. 4. (1) Conducerea DJST are urmatoarele drepturi: 

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea DJST în functie de programul de guvernare si a strategiilor din 

domeniul sportului si tineretului aplicabile la nivel judetean;  

b) să elaboreze şi să stabilească obiectivele DJST pe termen scurt si mediu, la realizarea cărora trebuie să 

contribuie fiecare compartiment din cadrul directiei; 

c) sa stabilească, prin fişele postului, atribuţiile şi responsabilităţile corespunzătoare pentru fiecare 

salariat, în condiţiile legii; 

d) să modifice/actualizeze fişele postului ori de câte ori situaţia o impune, în conformitate cu dispoziţiile 

legale în vigoare; 

e) să monitorizeze modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi să formuleze sugestii şi propuneri de 

îmbunătăţire; 

f) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii  şi 

prezentului Regulament Intern. 

g) să stabilească obiectivele de performantă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării 

acestora; 

           (2). Conducerii DJST îi revin următoarele obligaţii: 

a) să organizeze, îndrume şi să controleze activitatea instituţiei în vederea derularii în bune condiţii a 

procesului de productie, cu respectarea stricta a disciplinei munci; 

b) să stabilească structura organizatorică a instituţiei; 

c) recrutează, selectează, angajează pe bază de contract individual de muncă sau raporturi de serviciu, 

personalul propriu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

d) stabileşte necesarul de personal pe categorii de funcţii şi posturi, prevăzute în planul de ocupare, precum şi 

atribuţiile de serviciu ale fiecărui angajat; 

 e) să asigure condiţiile de sănătate şi securitate a muncii şi PSI, să respecte normele igienico-sanitare şi să se 

preocupe de crearea şi îmbunătăţirea condiţiilor de lucru ale fiecarui loc de munca; 

f) să pună la dispoziţia salariaţilor instrucţiunile pentru funcţionarea şi exploatarea instalaţiilor şi 

echipamentelor, instrucţiunile tehnice de lucru şi  documentaţiile tehnice, în limba română, instrucţiunile de 

protecţia muncii şi a normelor pentru situaţii de urgenţă, actualizate periodic;  



 

5 

g) să asigure angajatului întregul suport logistic de care are nevoie (materiale, echipamente electronice, 

produse software) necesare îndeplinirii sarcinilor; 

h) să se preocupe continu pentru realizarea de modernizări şi modificări care să conducă la înlăturarea 

condiţiilor de muncă în condiţii periculoase; 

i) să informeze salariaţii asupra programului de lucru, a condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 

desfăşurarea relaţiilor de muncă; 

j) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din legislaţia în vigoare şi din  Contractele Individuale de 

Muncă; 

k) să platească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile 

şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 

l) să elibereze, la cererea angajatului, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 

m) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor; 

n) să ia masurile necesare pentru interzicerea fumatului în locurile nepermise din cadrul DJST , să organizeze 

şi inscripţioneze locuri special amenajate în acest scop, în vederea prevenirii incendiilor şi cu respectarea 

legislaţiei în vigoare. 

(3). Conducerea DJST are obligaţia de a asigura organizarea eficientă a muncii, crearea condiţiilor 

necesare pentru desfăşurarea  activităţii în condiţii normale, precum şi monitorizarea disciplinei în muncă a 

tuturor salariaţilor. În acest scop conducerea DJST are următoarele atribuţii: 

a)  verifică respectarea normativelor şi atribuţiilor de serviciu; 

b) coordonează şi urmăreşte aplicarea şi respectarea normelor şi legislaţiei de protecţie a muncii, normelor de 

pregătire a salariaţilor pentru situaţii de urgenţă şi medicina muncii la nivelul DJST , pentru asigurarea 

condiţiilor de sănătate şi securitate a muncii, prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, 

conform legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la locul de muncă; 

c) asigură administrarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a statului, încredinţate potrivit prevederilor 

legale precum si pastrarea destinatiilor pentru care au fost construite; 

d) colaborează cu  autorităţile  administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu 

alte instituţii publice şi persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine în realizarea atribuţiilor 

în domeniul sportului si tineretului. 

e) asigură accesul periodic al salariaţilor la formarea profesională  care se desfăşoara în funcţie de  necesităţile 

acestora şi ale instituţiei; 

f) asigură evaluarea profesională şi acordarea calificativelor, procedura de evaluare, comunicarea rezultatelor şi 

formularea contestaţiilor aşa cum sunt ele prevăzute în actele normative în vigoare şi în procedurile interne de 

lucru; totodată oferă posibilitatea şi susţine dezvoltarea  carierei profesionale a fiecărui angajat din cadrul 

DJST , pe baza planurilor de dezvoltare a carierei; 
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g) asigură respectarea principiului egalităţii de tratament şi de şanse faţă de toţi salariaţii şi ia măsuri pentru 

interzicerea oricărei forme de discriminare directă sau indirectă faţă de oricare salariat, bazată pe criterii de sex, 

orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune 

politică, origine socială, dizabilităţi, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă sau activitate sindicală; 

h) asigură şi supraveghează respectarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi,  prin accesul nediscriminatoriu 

la: 

- alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi ; 

- angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale, 

conform legii; 

- informare şi consiliere profesională, programe de perfecţionare sau formare profesională; 

- promovare la orice nivel ierarhic şi profesional, în funcţie de condiţiile de vechime, studii, competenţe, 

prevăzute prin lege pentru ocuparea postului respectiv; 

- condiţii de muncă ce respectă Normele de Sănătate şi Securitate în Muncă, conform prevederilor legislaţiei 

în vigoare; 

- beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale. 

i) sancţionează salariaţii, conform legislaţiei în vigoare, în cazul încălcării şi nerespectării normelor de 

protecţie a muncii şi situaţii de urgenţă, precum şi în cazul săvârşirii abaterilor disciplinare; 

j) organizează şi coordonează activităţile de protecţie a informaţiilor  clasificate şi a datelor cu caracter 

personal, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 

CAPITOLUL III 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR 

OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR CU FUNCŢII DE CONDUCERE 

INTERDICŢII 

 

Art. 5. (1) În scopul îndeplinirii obligaţiilor ce le revin, angajaţii din cadrul DJST Tulcea beneficiază de toate 

drepturile, conform dispoziţiilor legale în vigoare privind raporturile de munca: 

     a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

     b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

     c) dreptul la concediu de odihnă anual, concediu medical şi alte concedii prevăzute de lege; 

     d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

     e) dreptul la demnitate în muncă; 

     f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă, şi la plata asigurărilor sociale de stat, potrivit legii; 

     g) dreptul de acces la formarea profesională; 
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     h) dreptul la informare şi consultare, cu privire la deciziile care îi vizează în mod direct; 

i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de  muncă şi a mediului de muncă; 

     j) dreptul la protecţie în caz de concediere; 

     k) dreptul la negociere colectivă şi individuală; 

     l) dreptul la opinie; 

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

     n) dreptul la asociere în organizaţii profesionale sau alte organizaţii având ca scop reprezentarea intereselor 

proprii, promovarea pregătirii profesionale şi protejarea statutului lor. 

     o) dreptul la grevă, în condiţiile legale (cei care se află în grevă nu beneficiază de salariu şi alte drepturi 

salariale pe durata grevei)  

     p) dreptul la pensiile de urmaş, în condiţiile legale.    

          (2) Salariaţii  au în principal următoarele obligaţii: 

a) să ia la cunoştinţă de prevederile prezentului Regulament Intern şi ale Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare (ROF) al DJST şi să le respecte; 

b) de a îndeplini atribuţiile ce le revin conform Fişei Postului; 

c) de a respecta disciplina muncii; 

d) de a respecta prevederile cuprinse în legislaţia aplicabilă fiecărei categorii de personal; 

e) de fidelitate faţă de DJST în executarea atribuţiilor de serviciu; 

f) de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în instituţie; 

g) de a se abţine să îşi exprime sau să îşi manifeste convingerile politice în cadrul instituţiei; 

h)  să păstreze secretul de serviciu, în condiţiile legii; 

i) să nu accepte sau să solicite direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiilor lor, 

daruri sau alte avantaje; 

j)  să nu îşi exprime părerile personale cu privire la instituţie şi să nu se exprime în numele DJST , decât 

dacă sunt mandataţi în acest sens, de către conducere; 

k) să îşi îmbunătăţească în mod continuu abilităţile şi pregătirea profesională; 

l) să îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu;  

m) să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori 

prestigiului DJST; 

n) să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici. (salariatul are dreptul să refuze, în scris 

şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. In acest sens are 

îndatorirea să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia, astfel de situaţii).  

o) să rezolve, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările/sarcinile repartizate. 

     

 (3).  Alte obligaţii ale salariaţilor, în raport cu specificul locului de muncă: 
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a) să-şi însuşească toate cunoştinţele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi legile, 

regulamentele, instrucţiunile şi ordinele referitoare la sarcinile de serviciu;  

b) să respecte întocmai programul de lucru şi să folosească eficient timpul de muncă; să nu absenteze 

nemotivat şi să nu părăsescă locul de muncă în timpul programului de lucru, fără aprobarea şefului direct; 

c) să se prezinte la program în deplinatatea capacităţilor necesare îndeplinirii în bune condiţii a sarcinilor şi 

să nu  fie  sub  influenţa  băuturilor  alcoolice/substanţelor stupefiante în  timpul  cât  îşi  desfăşoară activitatea 

precum şi să aibă o ţinută îngrijită şi un comportament civilizat; 

d) să aducă la cunoştinţa şefului direct orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie pericol de 

accidentare sau îmbolnăvire profesională; 

e) în caz de îmbolnăvire, accident sau indisponibilitate pentru prezentarea la programul normal de lucru şi 

exercitarea normală a atribuţiilor de serviciu, salariatul are obligaţia să anunţe în 24 de ore (telefonic sau prin 

terţe persoane) şeful ierarhic sau conducerea DJST despre această problemă intervenită; 

f)  să respecte regulile de acces în incinta DJST , să nu primească persoane străine la locul de muncă, decât 

în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi regulile de acces stabilite de conducere; 

g)  să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accident de muncă nici persoana 

proprie, nici ceilalţi colegi; 

h) să aducă la cunoştinţa şefului direct accidentele de muncă suferite de persoana proprie şi/sau de alţi 

colegi; 

i) să utilizeze echipamentul individual de lucru şi de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru 

care a fost acordat; 

 j) să dea relaţiile solicitate de organele de control şi de cercetare, cu acordul sau instiintarea prealabila a 

conducerii DJST; 

k) să se prezinte la controlul medical periodic preventiv şi să respecte recomandările medicale făcute cu 

ocazia acestor controale medicale; 

l) să respecte Normele de Prevenire şi Stingere a Incendiilor şi să contribuie la apărarea integrităţii bunurilor 

şi valorilor DJST; 

m) să nu lase fără supraveghere în timpul programului de muncă  echipamentele şi instalaţiile aflate în 

funcţiune şi să le dea în primire sau să le asigure în mod corespunzator la terminarea lucrului; 

n) să respecte normele de conduită la locul de muncă, să nu sustragă bani, înscrisuri sau alte bunuri din 

patrimoniul DJST sau din avutul personal al colegilor de serviciu; 

n) să aibă o comportare civilizată în relaţiile de serviciu; să respecte ordinea, disciplina în muncă şi 

curăţenia la locul de muncă, să nu presteze alte activităţi decât cele cuprinse în sarcinile de serviciu în timpul 

programului de lucru, să nu folosească echipamentul şi tehnica din dotare (echipament de birotică, etc) în alte 

scopuri decât în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 
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o) să anunţe de îndată şefii ierarhici de ivirea unor defecţiuni la echipamentele de lucru. Să menţină în stare 

de funcţionare echipamentele, în condiţii de calitate, precum şi să efectueze întreţinerea periodică a 

echipamentelor; 

p) sa nu presteze activitati pentru agenti economici care ar putea fi concurenţi; 

 

 

Art. 6.  Obligaţiile salariaţilor cu funcţii de conducere: 

   Salariaţii cu funcţii de conducere au pe lângă obligaţiile prevăzute mai sus şi următoarele obligaţii, 

după caz:                    

a) să aducă la cunoştinţa personalului din subordine obligaţiile şi răspunderile ce le revin, să pună la 

dispoziţie instrucţiunile, regulamentele şi documentaţiile pe baza cărora salariaţii sunt obligaţi să-şi desfăşoare 

activitatea şi să verifice însuşirea corectă a acestora; 

b) să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea 

îmbunătăţirii activităţii, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor;  

c) să dea dispoziţii clare, precise şi să asigure condiţiile necesare pentru  executarea sarcinilor, 

întocmai şi la timp; 

d) să ia măsuri pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de protecţia muncii, prevenirea şi 

stingerea incendiilor, igienico-sanitare şi pentru respectarea reglementărilor în vigoare în acest domeniu; 

e) să organizeze şi să asigure, conform dispoziţiilor legale şi prezentului Regulament, perfecţionarea 

pregătirii profesionale a personalului precum şi verificarea  periodică a cunoştinţelor acestora; 

f) sa evalueze gradul de participare al salariatilor din subordine la realizarea sarcinilor ce revin 

departamentului sau compartimentului de munca (birouri, servicii, etc) din care fac parte; 

g) să respecte procedura de angajare şi de verificare a aptitudinilor profesionale şi personale la 

angajare, precum şi evaluarea după perioda de probă şi periodică a salariaţilor din subordine, în conformitate 

cu dispoziţiile legale în vigoare; 

h) să organizeze modul de acţiune pentru situaţii de urgenţă şi să asigure dotarea locurilor de muncă şi 

a salariaţilor pentru intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă; 

i) să ia masuri pentru apărarea integrităţii bunurilor DJST şi să solicite personalului din subordine 

respectarea acestora;  

 

Art. 7.  Indiferent de funcţia în care sunt încadraţi, salariaţilor DJST le este interzis: 

 a) lăsarea fără supraveghere, în timpul funcţionării, a echipamentelor IT, a instalaţiilor şi aparaturii cu 

care lucrează în timpul programului de lucru; 

 b) absentarea nemotivată de la locul de muncă; 

 c) întârzierea nejustificată de la programul de lucru; 
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 d) părăsirea locului de muncă fără acordul conducătorului ierarhic; 

  e) prezentarea la lucru a salariaţilor sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor stupefiante;  

 f) fumatul în interiorul institutiei cu excepţia locurilor special amenajate şi inscripţionate, 

 g) introducerea sau consumul băuturilor alcoolice sau a substanţelor stupefiante în unitatile din cadrul 

DJST; 

 h) comercializarea unor bunuri personale, răspândirea unor materiale de propagandă ori de altă natură 

care îndeamnă la violenţă sau alte acţiuni antimorale; 

  i) orice formă de activitate politică sau propagandă politică în timpul programului de lucru, în unitatile 

din cadrul DJST; 

 j) desfăşurarea, în timpul programului de lucru a altor activităţi decât cele prevăzute în fişa postului şi 

care nu au legătură cu bunul mers al instituţiei; 

 k) copierea, transmiterea precum si scoaterea de acte, schite, documentatie tehnica, planuri, date etc., 

in afara instituţiei fara aprobarea conducerii; 

 l) scoaterea din unitate, sub orice forma, a bunurilor materiale, fara bonuri de iesire eliberate de cei in 

drept; 

 m) instrainarea sau distrugerea oricaror bunuri date in folosinta sau in pastrare pe inventar; 

 n) atitudine agresiva verbal sau fizic care poate dauna climatului instituţiei; 

 o) cazarea persoanelor în bazele sportive sau centrele de agrement pentru tineret fără aprobarea 

conducerii DJST Tulcea. 

Art. 8. Nerespectarea obligaţiilor şi interdicţiilor de mai sus, constituie abateri disciplinare şi sunt sancţionate 

conform legislaţiei în vigoare.  

 

 

CAPITOLUL IV 

RELAŢIILE DE SERVICIU. ACCESUL ÎN INSTITUŢIE. 

REGULILE INSTITUŢIEI 

 

Art. 9. Relaţiile de serviciu între salariaţii DJST sunt relaţii de ierarhie administrativă, relaţii de subordonare 

operativă, de coordonare şi relaţii de colaborare. 

Art.10.  Transmiterea dispoziţiilor legate de ierarhia administrativă se face prin şefii ierarhici direcţi. Art.11. 

Comunicarea şi transmiterea informaţiilor, propunerilor, sugestiilor se face în ambele sensuri: atât de sus în jos 

(de la conducerea DJST către subordonaţi, pe linie ierarhică sau nu) cât şi de jos în sus (de la subordonaţi către 

şefii direcţi sau către conducerea DJST)  

Art.12. (1) Salariaţii cu funcţii de conducere dau dispoziţii în limita competenţei, pretind executarea întocmai a 

dispoziţiilor date şi a instrucţiunilor de serviciu şi monitorizează executarea acestora. Dispoziţiile date trebuie 
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să fie conforme cu legile, regulamentele şi instrucţiunile de serviciu şi să nu lezeze onoarea şi demnitatea 

persoanei ce urmează a le executa. 

            (2) Salariaţii cu funcţii de conducere răspund de consecinţele dispoziţiilor transmise. Ei sunt obligaţi să 

se asigure că dispoziţiile date au fost întelese de cei care urmează să le execute. 

Art.13. Personalul care, prin natura funcţiilor, vine în contact cu publicul trebuie să aibă o ţinută şi o 

comportare decentă, să dea dovadă de solicitudine, amabilitate, politeţe, principialitate şi operativitate în 

rezolvarea problemelor. 

Art. 14. Accesul în sediul DJST  

(1) Accesul salariaţilor în sediul DJST este permis numai prin locurile stabilite de conducerea DJST, în 

baza legitimaţiei de serviciu; 

  (2) În caz de control inopinat, efectuat cu respectararea dispoziţiilor legale în vigoare, privind 

activitatea DJST , dispus de conducere, salariaţii au obligaţia să se supună controlului efectuat de persoanele 

împuternicite, ori în virtutea atribuţiilor de control conferite de lege, de către lucratorii şi funcţionarii din 

cadrul altor organe de stat abilitate. 

  (3) Accesul altor persoane în sediul DJST se face, în timpul programului de lucru, cu respectarea 

regulilor de acces, stabilite mai jos. 

 (4) Delegaţii altor instituţii publice, veniţi în interes de serviciu, sau persoanele cu drept de control,  au 

acces în incinta sediului DJST, pe baza ordinelor de deplasare/serviciu sau a delegaţiilor emise de unitatea din 

care fac parte şi/sau a actelor de identitate proprii, ori, după caz, a legitimaţiei şi ordinului de control, dupa 

prealabila informare a conducerii DJST. 

             

     (5)  Ieşirea din incinta DJST a delegaţilor şi/sau persoanelor prevăzute la alin (3) are loc prin acelaşi 

punct de control, aceste persoane fiind însoţite de unul din salariaţii compartimentului vizitat. 

(6)  Delegaţii altor entităţi care ridică sau introduc în unitate materii prime, materiale şi alte bunuri, 

cu/fără mijloace de transport auto,  sunt obligaţi să se supună controlului la intrarea/ieşirea din sediul DJST, să 

prezinte foile de parcurs şi actele de eliberare/însoţire a bunurilor de la depozite, purtând viza şi semnătura 

persoanelor în drept. 

(7) În cazul delegaţiilor române, a grupurilor de persoane care solicită audienţe sau a persoanelor ce 

înmânează proteste sau memorii etc., responsabilii cu activitatea de secretariat vor întocmi tabele comune de 

acces. 

           (8) Accesul ziariştilor, fotoreporterilor şi operatorilor de televiziune şi radio din România se face pe 

baza legitimaţiilor proprii de serviciu şi a unei legitimaţii de acreditare.  

          (9) Pierderea sau distrugerea legitimaţiilor de serviciu se comunică în 24 de ore responsabililor cu 

resursele umane, care vor proceda conform reglementărilor în vigoare. 

          (11) Evidenţa legitimaţiilor de serviciu se ţine de către responsabilii cu resursele umane. 
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          (12) La încetarea angajării sau în cazul transferului, legitimaţiile de serviciu vor fi reţinute şi anulate. 

          (13) Este interzis accesul în incinta sediului DJST cu arme de foc şi/sau arme albe, muniţie, materiale 

explozive sau chimice dăunatoare. Excepţie fac persoanele având atribuţii de pază a unitatilor din cadrul DJST 

. 

          (14) Pentru a se putea interveni în situaţii deosebite, responsabilii cu logistica din cadrul DJST asigură 

un rând de chei de la uşi, fişete, dulapuri, care se păstrează la personalul care asigura curatenia. 

          (15) Programul de audienţă al directorului se desfăşoară în ziua de marti si joi , între orele: 13.00-15.00. 

 

CAPITOLUL V 

ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU ŞI TIMPUL DE REPAUS. 

MUNCA PRESTATĂ SUPLIMENTAR. 

 

Art. 16. Programul de lucru este stabilit de către directorul executiv al DJST , în conformitate cu prevederile 

legale. Timpul de lucru este intervalul cuprins între ora începerii programului şi ora terminării acestuia. 

16.1. Timpul normal de lucru este de 8 ore/zi  - 40 ore/săptămână, timp de 5 zile cu 2 zile de repaus stabilite 

pentru zilele de sâmbată şi duminică sau 12 ore cu 24 ore libere şi 12 ore cu 48 libere pentru cel de tura. Orele 

lucrate peste durata timpului de lucru prin dispoziţia şefului ierarhic, reprezintă ore suplimentare  şi se 

compensează conform legii.  

16.2. Programele flexibile de lucru, solicitate de salariaţi, acolo unde este posibil, se stabilesc de către 

conducerea DJST, cu respectarea dispoziţiilor legale 

Orele de începere şi terminare a programului de lucru sunt: 

a) pentru salariaţii care lucreaza la sediu 

Luni  - Vineri  8,00 – 16,00 

b) pentru salariaţii care lucreaza în cadrul unitatilor de baze sportive si centrelor de agrement 

- 8 ore pe zi - 40 ore/săptămână conform legii 

 

Art.17. Munca prestată între orele 22 - 06 este considerată muncă de noapte. 

 Durata normală a muncii de noapte nu va depăşi 8 ore, într-o perioadă de 24 de ore. Salariaţii care 

efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, beneficiază fie de un program de lucru redus cu o oră faţă de 

durata normală a zilei de muncă, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului, fie de un spor la salariu de 25% 

din salariu de bază pentru fiecare oră de muncă de noapte prestată. 

Art.18.  Evidenţa prezenţei la serviciu se face pe baza condicii şi foii colective de prezentă, aprobate de 

directorul executiv şi constituie baza de plată a drepturilor salariale lunare. 

Art.19.  Fiecare salariat are obligaţia de a-şi îndeplini toate sarcinile de serviciu în cadrul programului de 

lucru. 
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Art.20. La terminarea programului normal de lucru, fiecare salariat are obligaţia să asigure 

documentele/echipamentele cu care lucrează. În cazul în care intervin unele situaţii care fac imposibilă 

asigurarea documentelor/echipamentelor la terminarea programului de lucru, salariatul are obligaţia de a 

anunţa şeful ierarhic. 

Art.21. (1) Nu se consideră muncă peste durata programului de lucru, desfăşurarea unor activităţi referitoare la 

sarcinile normale de serviciu, sarcini care trebuiau îndeplinite în timpul programului stabilit. 

 (2) Nu se consideră muncă suplimentara activitatea depusa sambata si duminica daca specificul muncii 

in tura necesita prezenta salariatilor la serviciu. 

      În măsura în care se impune prestarea unor activităţi suplimentare, peste durata programului sau în zilele 

nelucratoare, acestea pot fi efectuate numai în condiţiile prevăzute de art. 120 -124 din Codul Muncii. Evidenţa 

orelor suplimentare prestate de către fiecare salariat se ţine de şeful compartimentului respectiv. 

Art.22.  Munca prestată suplimentar, în situaţii deosebite 

În situaţii deosebite, determinate de necesitatea bunei funcţionări a DJST, fiecare angajat are obligaţia 

de a participa - indiferent de funcţia sau postul pe care-l ocupă, la executarea unor lucrări şi la luarea tuturor 

măsurilor cerute de situaţiile respective, la solicitarea directorului DJST. Salariaţii au obligaţia să presteze 

muncă suplimentară la solicitarea conducerii DJST în următoarele cazuri: 

- preîntâmpinarea sau înlăturarea calamităţilor naturale sau a altor cazuri de forţă majoră, precum şi în 

situaţii care periclitează sănătatea sau viaţa altor persoane, provocate de avarii, incendii, explozii şi alte 

fenomene negative; 

- înlăturarea efectelor unor situaţii neprevăzute care dăunează bunei funcţionări a DJST; 

- prevenirea sau înlăturarea unor situaţii care ar putea provoca degradarea sau distrugerea unor bunuri 

ale DJST.        

Art.23. a) În cadrul Instituţiei, repausul saptamanal se stabileste, de regulă, în zilele de sâmbătă şi duminică.  

b) În locurile de munca în care activitatea, în zilele de sâmbătă şi duminică, nu poate fi întreruptă, se 

vor stabili condiţiile în care zilele de repaus săptămânal să fie acordate şi în alte zile ale săptămânii – 2 zile 

consecutive.  

Art.24.  Sunt zile nelucrătoare, în afară de zilele de repaus săptămânal şi zilele de sărbători legale şi religioase, 

acordarea acestora făcându-se de către conducerea DJST, în condiţiile legii, după cum urmează: 

- 1 si 2 ianuarie; 

- 24 ianuarie;  

- Prima şi a doua zi de Paşte; 

- Prima şi a doua zi de Rusalii; 

- 1 Mai; 

- 15 August; 

- 30 Noiembrie 
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- 1 Decembrie; 

- 25 şi 26 Decembrie; 

- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase 

legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora. 

În locurile de munca în care activitatea nu poate fi întreruptă se asigură compensarea cu timp liber 

corespunzător în următoarele 30 de zile 

Art.25.  Salariaţii DJST au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie, sau pentru alte 

situaţii, la cererea angajatului (conform dispoziţiilor legale), după cum urmează: 

 1. pentru casatoria salariatului - 5 zile   

 2. pentru casatoria unui copil - 3 zile 

 3. pentru nasterea unui copil/adopţia unui copil – 5 zile pentru tata + 10 zile daca a urmat un curs de 

puericultură 

 4. pentru decesul sotului, copilului, parintilor – 5 zile  

 5  pentru decesul bunicilor, fratilor, surorilor, socrilor – 3 zile 

 6  pentru donatorii de sange – potrivit legii. 

 

 

CAPITOLUL  VI 

CONCEDII. PROCEDURA DE ACORDARE A CONCEDIILOR. 

CONCEDIUL DE ODIHNĂ. CONCEDIUL MEDICAL. 

CONCEDIUL DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ. 

CONCEDIU FĂRĂ PLATĂ. ABSENŢE. 

 

Art.26. Salariaţii beneficiază de concediile prevăzute de lege şi anume: concediu de odihnă, medical, de 

incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de paternitate, pentru îngrijirea copilului de până la 2 ani/3 

ani, pentru îngrijirea copilului bolnav, concedii de formare profesională, de studii, fără plată, concediu plătit 

pentru evenimente familiale deosebite. 

Art.27. (1) Concediul  de  odihnă legal este   stabilit conform legislatiei in vigoare. 

    (2) Persoanele nou angajate în cursul anului au dreptul la un concediu de odihnă aferent anului în 

care au fost angajaţi, stabilit proporţional cu perioada lucrată în anul calendaristic în care a avut loc angajarea. 

Art.28. Şefii ierarhici sunt obligaţi să ţină cont de programările privind concediile de odihnă ale personalului 

din subordine şi să urmărească desfăşurarea normală a activităţii departamentului pe care îl conduc.  

Art.29. (1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Efectuarea concediului în anul următor este 

permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege. 

 (2) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării 
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raporturilor de muncă sau raporturilor de serviciu. 

Art.30. Pentru concediul de odihnă salariaţii vor primi drepturile salariale aşa cum sunt stabilite prin legislaţia 

în vigoare.  

 

Art. 31. Procedura de acordare a concediului de odihnă 

             (1) Orice convenţie prin care se renunţă total sau în parte la concediul de odihnă este interzisă. 

 (2) Şefii ierarhici au obligaţia să întocmească programarea concediilor pentru salariaţii din subordine 

în aşa fel încât aceştia să efectueze în fiecare an calendaristic concediile de odihnă la care au dreptul si sa 

asigure permanenta la locul de munca. 

(3) Şefii ierarhici urmăresc efectuarea concediului de odihnă de către salariaţii din subordine, conform 

programărilor. 

(4) Cererea de concediu de odihnă se intocmeste cu cel putin 5 zile inainte da data plecarii, se vizeaza 

de către şeful direct si se aproba de catre directorul executiv, conform planificării prealabile depuse la Serviciul  

Contabilitate Salarii Resurse Umane. 

   (5) Orice întrerupere a concediului de odihnă se face cu aprobarea conducerii 

direcţiei/serviciului/compartimentului în care sunt încadraţi şi se comunică responsabililor de resurse umane, în 

prima zi a întreruperii concediului.  

(6) În cazul decesului salariatului, contravaloarea zilelor de concediu de odihnă neefectuat, 

proporţional cu timpul efectiv lucrat, se va acorda membrilor de familie (soţ, soţie, copii, părinţi etc) sau 

persoanelor îndreptăţite conform legii.    

Art.32. (1) Reprogramarea concediului de odihnă reprezintă schimbarea perioadei iniţial planificate pentru 

efectuarea acestuia şi poate fi determinată de următoarele situaţii, fără a se limita la acestea: 

a) cumularea concediului de odihnă cu cel de maternitate; 

b) cand angajatul este chemat să îndeplinească îndatoriri publice; 

c) cand angajatul urmează, sau trebuie să urmeze, un curs de calificare, de perfecţionare sau de 

specializare, în ţară sau în străinătate; 

d) când, din motive întemeiate, angajatul cere pentru interes personal reprogramarea plecării în 

concediu la o altă dată şi interesele serviciului o permit. 

    (2) Întreruperea concediului de odihnă se face numai în următoarele situaţii: 

a) când angajatul este în concediu medical ; 

b) când angajatul este chemat să îndeplinească obligaţii militare, altele decât serviciul militar; 

c) în cazuri excepţionale, pentru interese urgente, motivate în scris de către şeful ierarhic, când este 

necesară prezenţa la locul de muncă a salariatului aflat în concediu de odihnă, dar numai cu aprobarea 

directorului executiv şi cu acordul salariatului. 
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Art.33.(1) În concediul de odihnă nu se includ perioadele de tratament şi refacere ca urmare a accidentelor de 

muncă sau îmbolnăviri profesionale. 

  (2) Salariaţii care au fost în incapacitate temporară de muncă întregul an calendaristic nu au dreptul la 

concediu de odihnă aferent acelui an. 

  (3) În cazul în care perioada de incapacitate temporară de muncă a fost de 12 luni sau mai mare şi s-a 

întins pe 2 ani calendaristici consecutivi, salariaţii respectivi au dreptul la un singur concediu de odihnă, 

acordat în anul reînceperii activităţii, în măsura în care nu a fost efectuat în anul în care s-a produs pierderea 

temporară a capacităţii lor de muncă. 

   (4) Salariaţii care beneficiază de concediu plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani/ 3 

ani au dreptul la concediu de odihnă proporţional cu timpul efectiv lucrat în anul calendaristic respectiv.  

Art.34. (1) Concediul medical este acordat în conformitate cu prevederile OUG nr. 158/2005.  

 (2) Salariatul este obligat să anunţe şeful ierahic şi responsabilul de resurse umane, până în data de 5 

ale lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul medical, situaţia de absentare din motive de 

sănătate şi să depună Certificatul de concediu medical în original la responsabilul de resurse umane, după 

avizarea acestuia de către medicul de familie; 

  (3) In cazul in care un salariat beneficiaza de concediu medical poate fi verificat  la domiciliul sau la 

adresa unde a declarat ca executa concediul medical, de catre persoane imputernicite de conducere sa verifice 

ecest fapt.  

Art. 35 Concediile de sarcina si de lauzie   

(1) Angajatele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 de zile 

calendaristice, în conditiile legislatiei în vigoare 

(2) Concediul pentru sarcina se poate acorda pe o perioada de 63 de zile înainte de nastere, iar 

concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. Durata minima obligatorie a concediului de 

lauzie este de 42 de zile calendaristice. Persoanele cu handicap beneficiaza, la cerere, de concediu pentru 

sarcina, începând cu luna a 6-a de sarcina 

Art. 36  Concediul paternal 

   Concediul paternal se acorda in conditiile Legii nr. 210/1999 in scopul de a asigura participarea 

efectiva la ingrijirea noului nascut. 

Art. 37  Concediile pentru îngrijirea copiilor   

(1) Angajatii beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani sau, în cazul 

copilului cu handicap, de pâna la 3 ani, începând în conformitate cu legislatia în vigoare 

(2 ) Angajatii au dreptul la concediu fara plata pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 7 

ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pâna la împlinirea vârstei de 18 ani, în 

conformitate cu OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, asa cum a 

fost modificata si completata ulterior;   
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Art. 38 Concediul de risc maternal   

(1) În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate sa îndeplineasca 

obligatia de modificare a conditiilor, orarului de munca sau a locului de munca conform recomandarii 

medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, salariatele gravide, mame, lauze sau care alapteaza 

au dreptul la concediu de risc maternal, numai daca solicitarea este însotita de documentul medical, astfel:  

a) integral sau fractionat, pâna în a 63-a zi anterioara datei estimate a nasterii copilului, respectiv datei intrarii 

în concediul de maternitate;  

b) integral sau fractionat dupa expirarea concediului postnatal obligatoriu si daca este cazul, pâna la data 

intrarii în concediu pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap, pâna 

la 3 ani;    

c) integral sau fractionat, înainte sau dupa nasterea copilului, pentru salariata care nu îndeplineste conditiile 

pentru a beneficia de concediul de maternitate;  

 (2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fractionat, pe o perioada ce nu poate 

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

certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevazute de legislatia privind 

sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. 

.                                                   

Art. 39  (1) Concediul de formare profesională se poate acorda cu sau fără plată, la solicitarea salariatului, 

pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa. 

    (2) Cererea de concediu fără plată pentru formarea profesională trebuie să fie înaintată conducerii, 

cu cel puţin o luna înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare 

profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesională.  

    (3) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în 

cursul unui an calendaristic pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ sau pentru 

susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior. 

Art.40 Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă 

anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, 

altele decât salariul. 

Art.41 (1) Concediul fără plată poate fi acordat numai dacă nu este afectată activitatea DJST şi pentru 

rezolvarea unor probleme personale inclusiv pentru studii, altele decât cele de formare profesională, pentru 

investigatii medicale şi în alte situaţii prevăzute de lege. 

    (2) Acordarea concediului fără plată se face de către conducerea DJST, conform legii, prealabil 

plecării în concediu cu cel putin 5 zile inainte de data inceperii concediului fara plata, cu avizul şefului direct.  

   (3) Acordarea concediului fără plată se face pe baza unei cereri scrise si poate fi intre 1 luna si 6 luni, 

cu posibilitate de prelungire pana la 1 an. 
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    (4) Pe timpul concediului fără plată, angajatul care beneficiază de acesta îşi păstrează calitatea de 

angajat, fără ca această perioadă să constituie vechime în muncă. 

    (5) Neprezentarea la locul de muncă după expirarea efectuării concediului fără plată, poate constitui 

abatere disciplinară şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.  

Art. 42 Sefi ierarhici superiori au dreptul de a invoi un salariat din subordine o zi pentru rezolvarea unor 

probleme personale, fara ca aceasta invoire sa-i afecteze drepturile salariale. 

 

 

CAPITOLUL VII 

REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN INSTITUŢIE. 

RECOMPENSE. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ. RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 

 

Disciplina în muncă presupune o subordonare a fiecărui salariat faţă de conducătorii ierarhici, o colaborare 

între departamente şi între angajaţi şi se bazează pe recunoaşterea conştientă a necesităţii îndeplinirii cu 

responsabilitate a obligaţiilor de serviciu şi a creării unui mediu de lucru propice desfăşurării în bune condiţii a 

activităţilor profesionale. 

Art.43. Activitatea curentă a Direcţiei Judetene pentru Sport si Tineret este condusa de directorul executiv 

ajutat acolo unde este cazul de directorul executiv adj.. 

Art.44. În subordinea directorului executiv sunt organizate şi funcţionează următoarele compartimente:  

-  Compartiment Sport 

- Compartiment Tineret 

- Compartiment Financiar –Buget -Platii 

-  Compartimentu Contabilitate Salarii  Resurse Umane  

- Compartimentul  Achiziţii Publice, Investitii, Patrimoniu, Administrativ 

- Centre de Agrement  

Structura Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Tulcea este prezentată în Anexa nr.1 la prezentul 

regulament. 

Art.45. Recompensele 

            (1) Recompensele se propun de către şefii locurilor de muncă şi se aprobă de către conducătorul DJST, 

în limitele legii. 

            (2) Recompensele care se pot acorda salariaţilor sunt: 

                         - promovări 
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   - alte recompense  

Art.46. (1) Recompensele constituie mijloacele prin care sunt stimulaţi în muncă cei care-şi îndeplinesc 

exemplar sarcinile de serviciu şi se evidenţiază prin realizari importante în muncă. 

  (2) Mai pot primi recompense şi salariaţii care realizează lucrări de o mare complexitate sau care într-

un timp scurt realizeaza un volum mare de muncă şi prin care se rezolvă probleme de serviciu la un nivel 

superior. 

Art.47. Răspunderea disciplinară 

           (1) Răspunderea disciplinară este o formă a răspunderii juridice, specifică dreptului muncii şi intervine 

în cazurile în care salariatul săvârşeste cu vinovăţie  o abatere de la obligaţiile de serviciu. Răspunderea 

disciplinară este reglementată prin norme de sancţionare a abaterilor disciplinare. 

           (2) Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţune 

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

contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici şi reprezintă: 

-    întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 

-  absenţe nemotivate de la serviciu - lipsa de la serviciu pe o perioada de 2 zile consecutive fara 

motive justificate duce la îndepartarea din serviciu a celui în cauza, pe motive disciplinare; 

- nerespectarea programului de lucru; 

- atitudine ireverenţioasă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu; 

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

- neglijenţa repetată în rezolvarea problemelor; 

- manifestări care aduc atingere prestigiului DJST ; 

 - nerespectarea deciziilor, dispozitiilor, ordinelor, instructiunilor conducerii instituţiei;  

 - sustragerea, instrainarea sau distrugerea cu intentie a bunurilor, produselor, materii prime, materiale, 

combustibil au alte valori apartinand instituţiei; 

 - comiterea sau incitarea la orice act care tulbură armonia salariaţilor, recurgerea la glume sau violenţe 

de natură să producă accidente umane sau tehnice; 

 - incălcarea regulilor privind activitatea de protectie a  muncii, PSI 

 - consumul de bauturi alcoolice in incinta instituţiei sau la locurile de munca, prezentarea la serviciu in 

stare de ebrietate, precum si efectuarea serviciului sub influenta alcoolului; 

 - neinstiintarea sefilor privind deficientele care se manifesta in domeniul de activitate; 

- exprimarea în timpul serviciului a unor opinii sau activităţi publice cu caracter politic; 

(3) Constituie abateri repetate acele abateri ale prevederilor prezentului Regulament si ale celorlalte 

obligatii legale, pe care salariatul le-a savârsit într-o perioada de 6 luni si pentru care vor fi sanctionati, în urma 

îndeplinirii procedurii legale, cu o sanctiune disciplinara.  
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(4) Direcţia dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni 

disciplinare salariaţilor săi, ori de cate ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare. 

Art.48.  Răspunderea disciplinară poate fi cumulată cu alte forme ale răspunderii juridice, respectiv cu 

răspunderea patrimonială, penală, contravenţională, civilă, delictuală, după caz. 

Art.49. (1) Sancţiunile disciplinare sunt sancţiunile prevăzute în Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare şi Legea 188/1999 (r) pentru functionarii publici, se aplică în funcţie de gravitatea 

faptei săvârşite, pericolul social al acesteia şi alte elemente analizate în cursul cercetării disciplinare prealabile.  

   (2) Sancţiunile disciplinare pentru personalul contractual, conform Codului Muncii, cu modificările 

şi completările ulterioare sunt:  

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%; 

 f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

     (3) Sancţiunile disciplinare pentru functionarii publici  conform Legii 188/1999 republicata sunt: 
    a) mustrare scrisă; 

    b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 - 20% pe o perioadă de până la 3 luni; 

    c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţia publică 

pe o perioadă de la 1 la 3 ani; 

    d) retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an. 

    e) destituirea din funcţia publică. 

    (4) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia celei prevăzute la art.248 (1) lit. a), nu 

poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. Aplicarea sancţiunilor 

disciplinare se face numai după parcurgerea procedurii de cercetare disciplinară prealabilă.  

   (5) Sancţiunea disciplinară se aplică în termen de 30 de zile de la data la care s-a luat cunoştinţă de 

săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

Art.50. (1) Nu  pot fi sancţionate fapte care au mai fost sancţionate, în sensul că pentru aceeaşi faptă culpabilă 

se poate aplica o singură sancţiune disciplinară. La aplicarea sancţiunii pot fi luate în consideraţie alte fapte 

care au mai fost sancţionate sau fapte anterioare, nesancţionate dacă pentru acestea nu a intervenit prescripţia 

răspunderii disciplinare. 

   (2) Pe întreaga durată a concediului medical, termenul pentru aplicarea sancţiunii se consideră 

suspendat şi deci după această durată curge un nou termen. 
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          (3) Pentru stabilirea exactă a faptelor şi a vinovăţiei, asigurarea dreptului de apărare şi a eficienţei 

sancţiunii, se efectuează o cercetare disciplinară prealabilă, detaliată şi obligatorie. 

Art.51. 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. 

Art.52. Aplicarea sancţiunilor disciplinare şi selectarea uneia dintre acestea rămâne exclusiv la latitudinea 

comisiei de disciplină.  

Art.54. Evidenţa sancţiunilor disciplinare ale angajaţilor din cadrul DJST se va ţine de către responsabilul cu 

resursele umane din cadrul DJST Tulcea . 

Art.55.  Reguli procedurale referitoare la constatarea si sanctionarea abaterilor disciplinare pentru 

personalul contractual. 

1) Orice salariat al instituţiei care are cunostinta de savarsirea unei abateri disciplinare are  obligatia de a 

sesiza şeful direct. Sesizarea, in toate cazurile, trebuie adusa la cunostinta directorului / sefului de 

compartiment/unitate (in care lucreaza salariatul / salariatii vinovat(i) de savarsirea abaterii. 

2) Sesizarile in legatura cu savarsirea unei abateri disciplinare vor fi cercetate de o comisie din care poate 

face parte seful de departament/unitate (in care lucreaza salariatul), consilierul Resurse Umane sau altă 

persoană împuternicită de către director. Din comisie poate face parte, fara drept de vot, in calitate de 

observator, si un reprezentant al organizatiei sindicale (daca exista) al carei membru este salariatul cercetat. 

 Comisia enunţată mai sus va fi numita de către directorul instituţei, prin decizie. 

3) Comisia numita in conditiile pct.2 de mai sus va efectua cercetarea prealabila, cu respectarea stricta a 

cerintelor art. 251 din Legea Nr. 53/2003 - Codul Muncii republicat. 

4) Convocarea pentru audiere a salariatului cercetat, se va face in scris  cu cel putin 5 zile lucratoare inainte. 

Convocarea va indica cel putin motivul, data, ora si locul intrevederii.  

In situatia in care cel convocat in conditiile de mai sus refuza sa semneze convocarea, comisia va 

incheia un act scris privind acest refuz. 

Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute mai sus fara un motiv obiectiv 

da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.  

Comisia propune aplicarea sau neaplicarea unei sanctiuni disciplinare dupa finalizarea cercetarii.  

La stabilirea sanctiunii se va tine seama de cauzele si gravitatea faptei, de imprejurarile in care fapta a 

fost comisa, de gradul de vinovatie a salariatului, de eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre 

acesta.  

 5) Cercetarea prealabila se va finaliza prin incheierea unui proces verbal care va cuprinde in mod obligatoriu, 

elemente referitoare la: 

a) data si obiectul sesizarii; 

b) sustinerile salariatului cercetat; 
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c) concluziile comisiei bazate pe verificarile facute; 

d) dovezile sustinerilor (acte si declaratii ale unor martori); 

e) propunerea de aplicare a sanctiunii. 

In baza propunerii comisiei de disciplina angajatorul va emite decizia de sanctionare.  

     6) In cazul unor abateri grave, cu aprobarea directorului executiv, pe durata cercetarii, salariatul va fi  

suspendat din functie.  

 In toate cazurile, faptele de aceasta natura vor fi aduse la cunostinta directorului executiv in momentul 

primirii sesizarii 

Art.56. Reguli procedurale referitoare la constatarea si sanctionarea abaterilor disciplinare pentru 

functionarii publici. 

   (1) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de disciplină cu 

privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare. 

   (2) 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. 

    (3) Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public care a săvârşit o 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 altui compartiment sau altei structuri a autorităţii 

ori instituţiei publice. 

    (4) Sancţiunea disciplinară (mustrare scrisă) se poate aplica direct de către persoana care are competenţa 

legală de numire în funcţia publică. 

    (5) Sancţiunile disciplinare (diminuarea drepturilor salariale cu 5 - 20% pe o perioadă de până la 3 luni si 

destituirea din funcţia public) se aplică de persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică, la 

propunerea comisiei de disciplină. 

    (6) Sancţiunile disciplinare 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. 

    (7) Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi propunerea sancţiunii disciplinare aplicabile 

funcţionarilor publici din autorităţile sau instituţiile publice se constituie comisii de disciplină. 

    (8) Din comisia de disciplină face parte şi un reprezentant al organizaţiei sindicale reprezentative sau, după 

caz, un reprezentant desemnat prin votul majorităţii funcţionarilor publici pentru care este organizată comisia 
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de disciplină, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în 

sindicat. 

    (9) Comisia de disciplină poate desemna unul sau mai mulţi membri şi, după caz, poate solicita 

compartimentelor de control din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice să cerceteze faptele sesizate şi să 

prezinte rezultatele activităţii de cercetare. 

     (5) Modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, 

atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la 

propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

        Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios 

administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispoziţiei de sancţionare.  

Art. 57. Aplicarea sanctiunilor disciplinare se va face in toate cazurile, cu respectarea prevederilor art. 252 din 

Legea Nr. 53/2003 - Codul Muncii republicat si Legii 188/1999 republicata. 

 Decizia de sanctionare disciplinara a unui salariat va fi redactata de consilierul juridic in baza 

documentatiei impuse de legislatia in materie. 

 

Art. 58.  Răspunderea patrimonială a salariaţilor (personalul contractual) 

(1) Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, 

pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.  

Cand paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul raspunderii fiecaruia se stabileste in raport cu 

masura in care a contribuit la producerea ei.  

Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, raspunderea fiecaruia se 

stabileste proportional cu salariul sau net de la data constatarii pagubei si, atunci cand este cazul, si in functie 

de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau inventar.  

(2) Salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie.  

(3) Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot fi restituite in natura sau daca 

acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit, este obligat sa suporte contravaloarea lor. 

Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se stabileste potrivit valorii acestora de la data platii.  

(4) Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile salariale care se cuvin 

persoanei in cauza. Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi 

impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza, jumatate din salariul respectiv.  

Art. 59.  Răspunderea patrimonială a salariaţilor (functionari publici) 

     (1) Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici se angajează în cazul în care aceştia au săvârşit o 

contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu. 
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     (2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii funcţionarul public 

se poate adresa cu plângere la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul autoritatea sau instituţia 

publică în care este numit funcţionarul public sancţionat. 

        Răspunderea civilă a funcţionarului public se angajează: 

     a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionează; 

     b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit; 

     c) pentru daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în 

temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. 

 

CAPITOLUL VIII 

REGULI PRIVIND PRINCIPIUL NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME 

DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII UMANE. 

 

Art.60. Prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, 

naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală, apartenenţă la o 

categorie defavorizată sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, 

folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a 

drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale 

vieţii publice. 

Art.61. Relaţiile de muncă în cadrul DJST sunt bazate pe principiul egalităţii de tratament si sanse. 

Art.62.a) În vederea asigurarii îndeplinirii dispozitiilor de principiu cuprinse în Codul Muncii, potrivit cărora 

trebuie eliminată orice forma de discriminare directa sau indirectă faţă de salariaţi, bazată pe sex, orientare 

sexuală, vârstă, apartenenţă naţională , rasă, culoare, etnie,religie, opinie politică, origine socială, handicap, se 

va asigura  o legatură permanentă cu toţi salariaţii pentru prevenirea sau, dupa caz, înlăturarea unor astfel de 

cazuri. 

b) Salariaţii, individual sau în grup, se pot adresa cu sesizari  ori de câte ori există premise că se petrec 

astfel de fapte. Directorul Executiv are obligaţia de a lua toate măsurile prevăzute de Codul Muncii pentru a 

asigura un climat normal al muncii. 

c) În cazuri în care astfel de fapte prezintă o gravitate deosebită, după efectuarea unei anchete 

disciplinare, seful ierarhic superior va face propuneri de sancţionare a celor vinovaţi de orice act de 

discriminare sau de încălcare a demnităţii cu ocazia sau în timpul îndeplinirii indicatorilor de serviciu, acestea 

constituind o abatere disciplinară. 

d) În egală măsură, sesizările pot cuprinde şi unele aspecte legate de discriminarile care au ca efect 

acordarea unor salarii inechitabile. Diferenţierea salarială bazată pe încadrarea în funcţii diferite, pe atribuţii de 

serviciu diferenţiate precum şi de competenţă profesională, nu constituie discriminare. 
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Art.63. Constituie abatere disciplinară gravă şi se sancţionează disciplinar, în condiţiile prevăzute de lege, 

încălcarea de către salariat, indiferent de funcţia ocupată, a demnităţii personale a altor salariaţi, prin comiterea 

de acţiuni de discriminare directă, indirectă sau sexuală: 

a) prin discriminare directă se înţelege diferenţa de tratament a unei persoane în defavoarea acesteia, 

datorită apartenenţei sale la un anumit sex sau datorită gravidităţii, naşterii, maternităţii ori acordării 

concediului paternal; 

b) prin discriminare indirectă se înţelege aplicarea de prevederi, criterii sau practici, în aparenţă neutre, 

care, prin efectele pe care le generează, afectează persoanele de un anumit sex, exceptând situaţia în care 

aplicarea acestor prevederi, criterii sau practici poate fi justificată prin factori obiectivi, fără legatură cu sexul; 

       c) prin discriminare sexuală se înţelege orice formă de comportament în legătură cu sexul, despre care 

cel care se face vinovat ştie că afectează demnitatea persoanelor, dacă acest comportament este refuzat şi 

reprezintă motivaţia pentru o decizie care afectează această persoană. 

Art.64 Situaţiile de natură discriminatorie, inclusiv hărţuire sexuală, care implică salariaţii DJST, se 

soluţionează conform procedurii de soluţionare a cererilor/sesizărilor salariaţilor. 

Art.65. În temeiul art 6 (1) lit  Codul Muncii, orice salariat are dreptul la demnitate în muncă. Orice relaţie 

conflictuală la locul de muncă, cunoscută drept hărţuire morală, atât între colegi, cât şi între superiori este 

interzisă. 

 

CAPITOLUL IX 

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR. 

ACCESUL LA INFORMATII PUBLICE 

 

Art.66 .Procedura sesizare şi soluţionare a plângerilor angajaţilor si clientilor. 

(1) Petiţiile salariaţilor/clientilor privesc modul de aplicare a prevederilor Contractului Individual de 

Muncă, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului  Intern, condiţiile de muncă, raporturile 

interumane în cadrul raporturilor de serviciu şi modul de solutionare a solicitarilor adresate de clienti, altele 

asemenea, care au ca izvor relaţiile de muncă si de colaborare. 

(2) Elementele pe care trebuie să le cuprindă petiţia sunt: 

a) numele, prenumele şi locul de muncă al salariatului/ clientului 

b) obiectul petiţiei şi motivarea acesteia 

c) adresa poştală sau electronică la care urmează a-i fi comunicat răspunsul. 

d) numele, prenumele şi semnătura salariatului sau petentului. 

 (3) Petiţiile vor fi adresate şefului ierarhic. 

      (4) Procedura de soluţionare a petiţiilor  este următoarea: 

a) petentul va depune sesizarea scrisă la secretariatul conducerii, fiind înregistrată şi datată. 
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b) în funcţie de natura petiţiei şi de adresabilitatea acesteia, conducerea DJST sau şeful ierarhic, va decide 

asupra modului de cercetare a celor sesizate de către petent, prin constituirea unei comisii de analiză; 

c) Comisia are obligaţia de a intervieva persoanele implicate şi a cerceta cele sesizate şi de a formula concluzii 

şi propuneri de soluţionare sau măsuri de întreprins şi care vor fi comunicate conducătorului DJST . Orice 

interviu va fi consemnat în scris, cu menţiunea păstrării confidenţialităţii numelor persoanelor implicate.  

d) Pe tot parcursul investigaţiei, personalul implicat are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra datelor şi 

evenimentelor supuse analizei; 

 (5) Petentul va fi informat de căre cel care a examinat petiţa referitor la soluţionarea acesteia în maxim 

5 zile de la adoptarea soluţiei.  

  (6) Dacă petentul nu este mulţumit de răspunsul primit, se poate adresa instanţei competente în a cărui 

rază teritorială domiciliază sau în a cărui rază teritorială se află sediul instituţiei la care este angajat, în termen 

de 30 de zile de la primirea răspunsului. 

 (7) Petiţiile anonime nu pot face obiectul analizei şi nu vor fi luate în considerare. 

      (8) Procedura de soluţionare a accesului la informatii publice  este următoarea: 

a) solicitantul va depune o cerere scrisă in temeiul Legii 544/2001 la secretariatul conducerii. 

b) Conducerea transmite cererea responsabilului cu accesul la informatii publice care o înregistrează şi datează 

în registrul special al informatiilor publice; 

c) daca cererea a fost identificata va fi trimisa spre rezolvare compartimentului abilitat, daca cererea nu face 

parte din obiectul de activitate al DJST atunci responsabilul cu informatiile publice va comunica in scris 

petentului acest lucru; 

d) dupa rezolvarea solicitarilor compartimentul caruia ia fost repartizata cererea va transimte datele necesare 

responsabilului cu informatiile publice pentru ca acesta sa transmita in timp util raspunsul oficial la cererea 

respectiva.  

 

CAPITOLUL X 

PROTECŢIA MATERNITĂŢII LA LOCUL DE MUNCĂ 

 

Art.67. DJST are următoarele obligaţii în vederea protecţiei maternităţii: 

- să adopte măsuri în sensul prevenirii expunerii salariatelor gravide, salariatelor care au născut recent 

şi/ sau a celor care alăptează, la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea; 

- să evalueze alături de medicul de medicina muncii,  anual şi să modifice condiţiile de muncă, natura 

muncii, gradul şi durata expunerii salariatelor oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea lor şi a oricăror 

repercursiuni asupra sarcinii ori alăptării; 

- să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei; 
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- să modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă, sau să o repartizeze în alt loc de 

muncă fără riscuri pentru sănătatea şi securitatea sa, în funcţie de recomandările medicului de medicina muncii 

şi a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale; 

- să acorde salariatei căreia nu-i poate schimba locul de muncă, concediu de risc maternal, înaintea 

solicitării concediului de maternitate sau după revenirea acesteia din concediul postnatal obligatoriu; 

- să acorde salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale în cazul în care investigaţiile 

medicare se pot efectua numai în timpul programului de lucru, cu păstrarea drepturilor salariale aferente; 

- să asigure salariatelor care alăptează, două pauze pentru alăptare de o oră fiecare, pauze ce pot fi 

compensate, la cererea salariatei, cu reducerea duratei normale a timpului de lucru cu acceaşi perioadă de timp, 

dar cu păstrarea drepturilor salariale. 

Art.68. DJST îi este interzis să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu salariatelor aflate în 

concediu de maternitate, concediu de risc maternal, concediu pentru creşterea copilului în vârsta de până la 2 

ani, sau al copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani sau salariatei aflate în concediu pentru îngrijirea 

copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau în cazul copilului cu handicap, în varsta de până la 18 ani.  

Art.69. Salariatele care se încadrează într-una din situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind protecţia 

maternităţii la locul de muncă au următoarele obligaţii:  

-   să anunţe în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate; 

-   să se prezinte la medicul de familie pentru eliberarea documentului medical care să le ateste starea; 

-   să efectueze concediul postnatal obligatoriu de minimum 42 de zile. 

Art.70. Salariatelor gravide, cele care au născut recent sau care alăptează, le revin conform legii, următoarele 

drepturi: 

-  să solicite în scris de la DJST măsurile de protecţie legale; 

- schimbarea locului şi condiţiilor de muncă pentru securitatea sau sănătatea lor şi a oricăror 

repercursiuni ce se pot răsfrânge asupra sarcinii ori alăptării; 

- la un concediu de risc maternal acordat în întregime sau fracţionat, pe o perioadă de maxim 120 de 

zile, cu plata indemnizaţiei prevăzute de lege; 

- la reducerea cu 1/4 a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale; 

- nu vor fi constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării lor de graviditate ori 

copilului nou-născut; 

- nu vor desfăşura muncă în condiţii cu caracter insalubru sau penibil, aşa cum sunt ele definite prin 

lege. 
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CAPITOLUL XI 

REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ,  PREVENIREA ŞI 

STINGEREA INCENDIILOR, MEDICINA MUNCII. INSTRUCTAJUL SALARIAŢILOR PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

Art.71. DJST Tulcea  îşi desfăşoară activitatea pe linie de protecţie a muncii în conformitate cu dispoziţiile 

legale în vigoare, cu normele interne de securitate şi sănătate în muncă. 

Art.72. Activitatea de protecţia muncii este asigurată la nivelul întregului personal din cadrul DJST . 

Art.73. (1) Instructajul de Protecţia Muncii este obligatoriu pentru toţi salariaţii indiferent de forma 

contractului de muncă. 

   (2) Instruirea personalului pe linie de Protecţia Muncii este parte componentă a pregătirii profesionale 

şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în muncă.  

Art. 74. (1) Instructajul de protecţia muncii cuprinde trei faze: 

  -    instructajul introductiv general; 

- instructajul la locul de muncă; 

- instructajul periodic. 

(2)  Instuctajul introductiv general are o durată de 8 ore şi se efectuează de către responsabilii de 

protecţia munci. 

(3) Instructajul la locul de muncă are o durată de 8 ore şi se efectuează de către responsabilul  cu 

protectia munci si  şeful ierarhic. 

            (4) Admiterea definitivă la lucru a persoanei instruite se va face numai după ce şeful ierarhic superior 

celui care a facut instructajul a verificat că salariatul supus instructajului şi-a însuşit cunoştinţele de protecţie a 

muncii. 

(5) Instructajul periodic se efectuează de către responsabilii de protecţia munci. 

Art.75. Orice eveniment produs pe în spaţiul DJST sau în orice alt loc de muncă organizat de aceasta, va fi 

comunicat, de îndată, conducerii de către  responsabilul cu protectia muncii ,şeful ierarhic sau de către orice 

altă persoană, care are cunoştinţă de producerea acestuia. 

Art.76. În situaţia în care un loc de muncă este utilizat în comun cu alte unităţi, DJST va coopera în 

implementarea prevederilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. Luând în considerare natura activităţilor, 

ei îşi vor coordona acţiunile de prevenire a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, se vor informa 

reciproc . 

Art. 77. Salariaţii DJST sunt obligaţi: 

a) să-şi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora; 

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

profesională atât propria persoană, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă; 
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c) să aducă la cunoştinţă şefului ierarhic orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un 

pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională; 

d) să aducă la cunoştinţa şefului ierarhic accidentele de muncă suferite de propria persoană şi/ sau de alte 

persoane participante la procesul de muncă; 

e) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să îl informeze de 

îndată pe şeful ierarhic; 

f) să dea relaţiile solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul protecţiei muncii. 

Art. 78. Instructajul de prevenire şi stingere a incendiilor cuprinde trei faze: 

    -   instructajul introductiv general; 

             -     instructajul la locul de muncă; 

             -     instructajul periodic. 

Art.79. Toate locurile de muncă trebuie dotate cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, conform 

Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice sectorului de activitate.  

Art.80. Instructajul salariaţilor pentru situaţii de urgenţă se face în conformitate cu prevederile legale privind 

protecţia civilă şi respectării cadrului legal privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

CAPITOLUL XII 

CRITERIILE SI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALA A SALARIATILOR 

 

Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face pe baza criteriilor 

de evaluare stabilite prin HG 611/2008 si are  urmatoarele componente:  

a) evaluarea gradului si modului de atingere a obiectivelor individuale;  

b) evaluarea gradului de indeplinire a criteriilor de performanta. 

 

Evaluarea performanţelor individuale ale personalului contractual se face pe baza criteriilor de evaluare 

stabilite prin Ordinul MECTS nr. 3860/ 10.03.2011 privind: 

- cunoştinţe şi experienţă; 

     - complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor; 

     - contacte şi comunicare; 

     - condiţii de muncă; 

- incompatibilitati si regimuri speciale; 

Suplimentar pentru funcţiile de conducere: 

- judecata şi impactul asupra deciziilor; 

- influenţă, coordonare şi supervizare. 

 

Art. 81.  Scopul criteriilor de evaluare  
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  (1) Prezentele criterii de evaluare stabilesc cadrul general pentru asigurarea concordantei dintre 

cerintele postului, calitatile angajatului si rezultatele muncii acestuia la un moment dat.  

 (2) Pentru atingerea obiectivului mentionat la alin. (1), prezentele criterii de evaluare prevad evaluarea 

performantelor profesionale ale angajatilor în raport cu cerintele posturilor.   

  Art. 82. Scopul evaluarii performantelor profesionale individuale  

  (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectiva a activitatii 

personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor si criteriilor de evaluare stabilite pentru 

perioada respectiva cu rezultatele obtinute în mod efectiv.   

(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza pentru:  

a) exprimarea si dimensionarea corecta a obiectivelor; 

b) determinarea directiilor si modalitatilor de perfectionare profesionala a salariatilor si de crestere a 

performantelor lor; 

c) stabilirea abaterilor fata de obiectivele adoptate si efectuarea corectiilor; 

d) micsorarea riscurilor provocate de mentinerea sau promovarea unor persoane incompetente.   

Art. 83. Etapele procedurii de evaluare  

Procedura evaluarii se realizeaza în urmatoarele etape:  

a) completarea fisei de evaluare de catre evaluator; 

b) interviul; 

c) contrasemnarea fisei de evaluare.   

Art. 84. Modificarea fisei de evaluare   

(1) Fisa de evaluare poate fi modificata conform deciziei contrasemnatarului, în urmatoarele cazuri:  

 a) aprecierile consemnate nu corespund realitatii; 

 b) între evaluator si persoana evaluata exista diferente de opinie care nu au putut fi solutionate de 

comun acord.   

(2) Fisa de evaluare modificata în conditiile prevazute la alin. (1) se aduce la cunostinta salariatului 

evaluat.   

Art.85. Contestarea rezultatului evaluarii 

  (1) Salariatii nemultumiti de rezultatul evaluarii pot sa îl conteste la conducatorul organizatiei.   

(2) Contestatia se formuleaza în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostinta de catre 

salariatul evaluat a calificativului acordat si se solutioneaza în termen de 15 zile calendaristice de la 

data expirarii termenului de depunere a contestatiei de catre o comisie constituita în acest scop prin act 

administrativ al conducatorului organizatiei . Aceasta va solutiona contestatia pe baza raportului de 

evaluare si a referatelor întocmite de salariatul evaluat, evaluator si contrasemnatar.   

(3) Rezultatul contestatiei se comunica salariatului în termen de 5 zile calendaristice de la solutionarea 

contestatiei.   
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(4) Salariatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate potrivit alin. (1) se poate 

adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.    

 

CAPITOLUL XIII 

MODALITĂŢI DE APLICARE A ALTOR DISPOZIŢII LEGALE SAU CONTRACTUALE 

SPECIFICE 

 

Art.86. Regulamentul Intern va putea suferi modificările care se impun, odată cu modificarea prevederilor legale 

în materie. 

Art.87. Responsabilul Resurse Umane are obligaţia de a aduce la cunoştinţa tuturor angajaţilor din subordine şi 

de a dispune prelucrarea periodică a prezentului regulament intern. Responsabilul Resurse Umane va afisa 

Regulamentul intern la sediul instituţiei si pe site-ul directiei. 

Art.88. La angajare, responsabilii cu resursele umane vor prezenta  noului salariat Regulamentul Intern, înainte 

ca acesta să semneze Contractul Individual de Muncă. 

Art.89. Salariatii care doresc sa faca propuneri referitoare la modificarea continutului prezentului 

Regulamentului intern se pot adresa in acest sens Responsabilului Resurse Umane. 

Art.90. Salariaţii DJST sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament şi ale 

fişelor de post pe care le ocupă. 

Art.91.  În caz de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament, celor care se dovedesc a fi vinovaţi li se 

vor aplica măsurile corespunzătoare în conformitate cu prevederile legale. 

Art.92. Prezentul Regulament Intern intra în vigoare începând cu data de  

21.01.2016, fiind aprobat de către conducerea DJST Tulcea prin decizia nr.2/21.01.2016,  si modificat prin 

decizia nr.2/20.01.2016.  

 

 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea 

Director Executiv 

Urlih Liviu -Cristian 
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ANEXA I 

REGULAMENT INTERN PRIVIND FUMATUL 

Incepand cu data de 17.03.2016, conform Legii Nr.15/2016 privind modificarea si completarea Legii 

Nr.349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor de tutun, se stabileste 

urmatorul Regulamentul intern privind fumatul in institutia Directia Judeteana pentru Sport si Tineret 

Tulcea: 

1. Se interzice complet fumatul in toate spatiile publice inchise, in spatiile inchise de la locul de 

munca, mijloacele de transport in comun si in locurile de joaca pentru copii, in unitatile sanitare, 

de invatamant, precum si in cele destinate protectiei si asistentei copilului, de stat si private; 

2. Prin “spatiul public inchis” se intelege: orice spatiu accesibil publicului sau destinat utilizarii 

colective, indifferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperis, plafon 

sau tavan si care este delimitat de cel putin doi pereti, indifferent de natura acestora sau de 

caracterul temporar sau permanent; 

3. Prin “spatiu inchis de la locul de munca” se intelege: orice spatiu care are un acoperis, plafon sau 

tavan si care este delimitat de cel putin doi pereti, indifferent de natura acestora sau de caracterul 

temporar sau permanent, aflat intr-un loc de munca, astfel cum este definit in Legea securitatii si 

sanatatii in munca Nr.319/2007, cu modificarile ulterioare (toate spatiile din imobilele constructii, 

precum halele industrial, spatiile de depozitare, salile de sedinta, salile de consiliu, holurile, 

coridoarele, toaletele, lifturile, birourile si camerele, inclusiv sediile din apartamente de bloc). 

Conform Legii securitatii si sanatatii in munca Nr.319/2007, locul de munca este “locul destinat 

sa cuprinda posturi de lucru, situate in cladirile intreprinderii si/sau unitatii, inclusive orice alt loc 

din aria intreprinderii si/sau unitatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii”. 

4. Prin “tigareta electronic” se intelege un produs care poate fi folosit pentru consumul de vapori 

care contin nicotina prin intermediul unui mustiuc sau orice component a acestui produs, 

inclusive un cartus, un rezervor si dispozitivul fara cartus sau rezervor. Tigareta elecronica este 

permisa in spatiul inchis de la locul de munca si in spatiul public inchis, fiind interzisa doar in 

mijloacele de transport in comun; 

5. Se interzice comercializarea produselor din tutun in unitatile sanitare si cele de invatamant, de 

stat si private; 

6. Spatiile publice inchise, spatiile inchise de la locul de munca, se vor marca cu indicatoare prin 

care sa se indeice “fumatul interzis” si folosirea simbolului international, respective tigareta 

barata de o linie transversal; 

7. Incalcarea dispozitiilo prezentului Regulament privind fumatul, va constitui abatere disciplinara 

grava, ce va fi sanctionata ca atare de catre angajator, da si contraventional de catre organelle de 

politie. Sanctionarea disciplinara ce se va aplica, va fi dupa cum urmeaza: 

 Avertisment scris; 

 Retrogadarea din functie (cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus 

retrogradarea) pentru o durata de cel mult 60 de zile; 

 Reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o durata 

de 1-3 luni cu 5-10%; 

 Desfacerea disciplinara a contactului individual de muna;  
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 Plata unor despagubiri care sa acopere prejudiciul cauzat prin incalcarea regulilor privind 

fumatul (mai ales in situatia in care nerespectarea interzicerii fumatului a cauzat prejudicii de 

imagine sau material angajatorului). 

Prezenta anexa la Regulament intra in vigoare la data 17.03.2016 si anuleaza orice Dispozitie privind 

fumatul, data anterior, si este aprobat prin Decizia Nr.6 din 16.03.2016.  

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV  
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