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         Anex  la Ordinul Prefectului Nr. 308 din11.10.2021

Codul de Conduit
al personalului din cadrul

Institu iei Prefectului –Jude ul Neam
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Capitolul I – Dispozi ii generale

Art. 1 – Domeniul de aplicare
(1) Normele de conduit  profesional  prev zute de prezentul Cod de Conduit

sunt obligatorii pentru tot personalul din cadrul Institu iei Prefectului - Jude ul Neam ;
(2) Prezentul Cod de Conduit  reglementeaz  normele privind conduita

profesional i se aplic  tuturor categoriilor de personal din cadrul Institu iei
Prefectului –Jude ul Neam :

demnitari;
înal i func ionari publici;
func ionari publici de conducere;
func ionari publici de execu ie;
personalul contractual (personalul angajat în cadrul Cancelariei Prefectului,
conduc torii auto, alte categorii de personal contractual);
(3)  Normele  prev zute  în  prezentul  Cod  de  Conduit  se  bazeaz  pe

reglement rile
    prev zute în:

Ordonan a de urgen  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific rile
i complet rile ulterioare;

Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor
publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea,
organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru
modificarea si completarea altor acte normative, cu modific rile i complet rile
ulterioare;
Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei
Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte
normative, cu modific rile i complet rile ulterioare;
Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autorit tile publice,
institu iile publice i din alte unit ti care semnaleaz  încalc ri ale legi, cu
modific rile i complet rile ulterioare;
O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etic  a
auditorului intern, cu modific rile i complet rile ulterioare;
Legea nr. 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în
exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri,
prevenirea i sanc ionarea corup iei, cu modific rile i complet rile ulterioare;

(4)  Prezentul  Cod  de  Conduit  nu  se  substituie  în  niciun  caz  legilor  i
reglement rilor aplicabile în domeniul administra iei publice.

Art. 2 – Termeni
    În în elesul prezentului Cod de conduit , urm torii termeni se definesc astfel:
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personal  – demnitari, func ionari publici, i personal contractual,  salaria i ai
institu iei.
func ionar public - este persoana numit , în condi iile legii, într-o func ie
public . Persoana care a fost eliberat  din func ia public i se afl  în corpul de
rezerv  al func ionarilor publici î i p streaz  calitatea de func ionar public.
func ie public  - reprezint  ansamblul atribu iilor i responsabilit ilor, stabilite
în temeiul legii, în scopul realiz rii prerogativelor de putere public  de c tre
administra ia public  central , administra ia public  local i autorit ile
administrative autonome.
personal contractual ori angajat contractual - persoana numit  într-o func ie în
autorit ile i institu iile publice în condi iile Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii), cu
modific rile ulterioare;
interes public - acel interes care implic  garantarea i respectarea drepturilor, a
libert ilor i a intereselor legitime ale cet enilor, recunoscute de Constitu ie,
de legisla ia intern i de tratatele interna ionale la care România este parte,
precum i îndeplinirea atribu iilor de serviciu, cu respectarea principiilor
eficien ei, al eficacit ii i al economicit ii cheltuirii resurselor;
interes personal - orice avantaj material sau de alta natur , urm rit ori ob inut,
în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru al ii, de angajat, prin folosirea
reputa iei, a influen ei, a facilit ilor, a rela iilor i a informa iilor la care are
acces, ca urmare a exercit rii atribu iilor;
conflict de interese - acea situa ie sau împrejurare în care interesul personal,
direct ori indirect, al angajatului contravine interesului public, astfel încât
afecteaz  sau ar putea afecta independen a i impar ialitatea sa în luarea
deciziilor ori îndeplinirea la timp i cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în
exercitarea func iei de inute;
informa ie de interes public - orice informa ie neclasificat  care prive te
activit ile sau care rezult  din activitatea institu iei, indiferent de suportul ei;
informa ie cu privire la date personale - orice informa ie privind o persoan
identificat  sau identificabil .

Capitolul II – Norme de conduit

Art. 3  - Principii generale
Principiile care guverneaz  conduita profesional  al personalului  din cadrul

Institu iei Prefectului –Jude ul Neam  sunt urm toarele:

suprema ia Constitu iei i a legii, principiu conform c ruia persoanele care ocup
diferite categorii de func ii au îndatorirea de a respecta Constitu ia i legile rii;
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 prioritatea interesului public, principiu conform c ruia func ionarii publici i
personalul contractual au îndatorirea de a considera interesul public mai presus
decât interesul personal, în exercitarea func iei publice;
asigurarea egalit ii de tratament a cet enilor în fa a autorit ilor i institu iilor
publice, principiu conform c ruia persoanele care ocup  diferite categorii de func ii
au îndatorirea de a aplica acela i regim juridic în situa ii identice sau similare;
profesionalismul, principiu conform c ruia persoanele care ocup  diferite categorii
de func ii au obliga ia de a îndeplini atribu iile de serviciu cu responsabilitate,
competen , eficien , corectitudine i con tiinciozitate;
impar ialitatea i independen a, principiu conform c ruia persoanele care ocup
diferite categorii de func ii sunt obligate s  aib  o atitudine obiectiv , neutr  fa
de orice interes altul decât interesul public, în exercitarea func iei de inute;
 integritatea moral , principiu conform c ruia persoanelor care ocup  diferite
categorii de func ii le este interzis s  solicite sau s  accepte, direct ori indirect,
pentru ei sau pentru al ii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea func iei pe
care o de in sau s  abuzeze în vreun fel de aceast  func ie;
libertatea gândirii i a exprim rii,  principiu conform c ruia persoanele care ocup
diferite categorii de func ii pot s i exprime i s i fundamenteze opiniile, cu
respectarea ordinii de drept i a bunelor moravuri;
cinstea i corectitudinea, principiu conform c ruia în exercitarea diferitelor
categorii de func ii ocupan ii acestora trebuie s  fie de bun -credin ;
deschiderea i transparen a, principiu conform c ruia activit ile desf urate în
exercitarea diferitelor categorii de func ii sunt publice i pot fi supuse monitoriz rii
cet enilor;
responsabilitatea i r spunderea, principiu potrivit c ruia persoanele care ocup
diferite categorii de func ii r spund în conformitate cu prevederile legale atunci
când atribu iile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunz tor.
neutralitatea politic , principiu potrivit c ruia auditorul trebuie s  fie neutru din
punct de vedere politic, în scopul îndeplinirii în mod impar ial a activit ilor; în
acest sens ei trebuie s  î i men in  independen a fa  de orice influen e politice i

 se ab in  de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice.

Art. 4 - Obiective
Prin normele de conduit  stabilite, se urm re te asigurarea calit ii serviciului

public, o bun  administrare în realizarea interesului public, precum i eliminarea
birocra iei excesive i a faptelor de corup ie din institu ie, prin:

reglementarea normelor minime de conduit  profesional  necesare realiz rii
unor raporturi sociale i profesionale corespunz toare cre rii i men inerii la
nivel înalt a prestigiului institu iei, al func iei publice i al angaja ilor institu iei;
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informarea publicului cu privire la conduita profesional  la care este îndrept it
 se a tepte din partea angaja ilor institu iei în exercitarea func iilor de inute

de ace tia;
crearea unui climat de încredere i de respect reciproc între cet eni i angaja ii
institu iei, pe de o parte, i între cet eni i institu ie, pe de alt  parte.

Art. 5 Norme de conduit pentru func ionarii publici i personalul
contractual

A. Respectarea Constitu iei i a legilor

(1) Func ionarii publici i personalul contractual au obliga ia ca prin actele i
faptele lor s  promoveze suprema ia legii, s  respecte Constitu ia i legile rii, statul
de drept, drepturile i libert ile fundamentale ale cet enilor în rela ia cu
administra ia public , precum i s  ac ioneze pentru punerea în aplicare a dispozi iilor
legale în conformitate cu atribu iile care le revin, cu aplicarea normelor de conduit
care rezult  din îndatoririle prev zute de lege.

(2) Func ionarii publici trebuie s  se conformeze dispozi iilor legale privind
restrângerea exerci iului unor drepturi, datorat  naturii func iilor publice de inute.

B. Obliga ii în exercitarea dreptului la libera exprimare
(1) Func ionarii publici i personalul contractual au dreptul la libera exprimare,

în condi iile legii.
(2) În exercitarea dreptului la liber  exprimare, func ionarii publici i personalul

contractual au obliga ia de a nu aduce atingere demnit ii, imaginii, precum i vie ii
intime, familiale i private a oric rei persoane.

(3) În îndeplinirea atribu iilor de serviciu, func ionarii publici i personalul
contractual au obliga ia de a respecta demnitatea func ie de inute, corelând libertatea
dialogului cu promovarea intereselor autorit ii sau institu iei publice în care î i
desf oar  activitatea.

(4) În activitatea lor, func ionarii publici i personalul contractual au obliga ia
de a respecta libertatea opiniilor i de a nu se l sa influen i de considerente
personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, func ionarii publici trebuie s
aib  o atitudine conciliant i s  evite generarea conflictelor datorate schimbului de

reri.

C. Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1) Func ionarii publici au obliga ia de a asigura un serviciu public de calitate în

beneficiul cet enilor prin participarea activ  la luarea deciziilor i la transpunerea lor
în practic , în scopul realiz rii competen elor institu iei.

(2) În exercitarea func iei de inute, func ionarii publici i personalul contractual
au obliga ia de a avea un comportament profesionist, precum i de a asigura, în
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condi iile legii, transparen a administrativ  pentru a câ tiga i a men ine încrederea
publicului în integritatea, impar ialitatea i eficacitatea institu iei publice.

D. Loialitatea fa  de autorit ile i institu iile publice
(1) Func ionarii publici i personalul contractual au obliga ia de a ap ra în mod

loial prestigiul autorit ii sau institu iei publice în care î i desf oar  activitatea,
precum i de a se ab ine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii
sau intereselor legale ale acesteia.

(2) Func ionarilor publici i personalului contractual le este interzis:
a) s  exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în leg tur  cu

activitatea autorit ii sau institu iei publice în care î i desf oar  activitatea, cu
politicile i strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau
individual;

b) s  fac  aprecieri neautorizate în leg tur  cu litigiile aflate în curs de
solu ionare i în care autoritatea sau institu ia public  în care î i desf oar  activitatea
are calitatea de parte sau s  furnizeze în mod neautorizat informa ii în leg tur  cu
aceste litigii;

c) s  dezv luie i s  foloseasc  informa ii care au caracter secret, în alte
condi ii decât cele prev zute de lege;

d) s  acorde asisten i consultan  persoanelor fizice sau juridice în vederea
promov rii de ac iuni juridice ori de alt  natur  împotriva statului sau autorit ii ori
institu iei publice în care î i desf oar  activitatea.

(3) Prevederile alin. (2) se aplic i dup  încetarea raportului de serviciu,
pentru o perioad  de 2 ani, dac  dispozi iile din legi speciale nu prev d alte termene.

E. Obliga ia de a informa autoritatea sau institu ia public  cu privire
la situa ia personal  generatoare de acte juridice

Func ionarul public are îndatorirea de a informa autoritatea sau institu ia
public , în mod corect i complet, în scris, cu privire la situa iile de fapt i de drept
care privesc persoana sa i care sunt generatoare de acte administrative în condi iile
expres prev zute de lege.

F. Îndeplinirea atribu iilor
(1) Func ionarii publici i personalul contractual r spund, potrivit legii, de

îndeplinirea atribu iilor ce le revin din func ia pe care o de in, precum i a atribu iilor
ce le sunt delegate.

(2) Func ionarul public i personalul contractual are îndatorirea s
îndeplineasc  dispozi iile primite de la superiorii ierarhici.

(3) Func ionarul public i personalul contractual are dreptul s  refuze, în scris
i motivat, îndeplinirea dispozi iilor primite de la superiorul ierarhic, dac  le consider
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ilegale. Func ionarul public i personalul contractual are îndatorirea s  aduc  la
cuno tin  superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispozi ia astfel de situa ii.

(4) În cazul în care se constat , în condi iile legii, legalitatea dispozi iei
prev zute la alin. (3), func ionarul public i personalul contractual r spunde în
condi iile legii.

(5) Pentru îndeplinirea atribu iilor de serviciu, personalul Institu iei
Prefectului - Jude ul Neam  care desf oar  activit i ce implic  prelucrarea datelor cu
caracter personal trebuie s  respecte prevederile legisla iei în vigoare, respectiv
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliuluiprivind
protec ia persoanelor fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter
personal i privind libera circula ie a acestor date.

G. Interdic ii i limit ri în ceea ce prive te implicarea în activitatea
politic

(1) Func ionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, cu
respectarea interdic iilor i limit rilor prev zute la art. 242 alin. (4) i art. 420 din
O.U.G. nr. 57/2019, cu complet rile ulterioare.

(2) Func ionarii publici au obliga ia ca, în exercitarea atribu iilor ce le revin, s
se ab in  de la exprimarea sau manifestarea public  a convingerilor i preferin elor lor
politice, s  nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organiza ie c reia îi este
aplicabil acela i regim juridic ca i partidelor politice.

(3) În exercitarea func iei publice, func ionarilor publici le este interzis:
a) s  participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a

organiza iilor c rora le este aplicabil acela i regim juridic ca i partidelor politice, a
funda iilor sau asocia iilor care func ioneaz  pe lâng  partidele politice, precum i
pentru activitatea candida ilor independen i;

b) s  furnizeze sprijin logistic candida ilor la func ii de demnitate public ;
c) s  afi eze, în cadrul autorit ilor sau institu iilor publice, însemne ori obiecte

inscrip ionate cu sigla i/sau denumirea partidelor politice, ale organiza iilor c rora le
este aplicabil acela i regim juridic ca i partidelor politice, ale funda iilor sau
asocia iilor care func ioneaz  pe lâng  partidele politice, ale candida ilor acestora,
precum i ale candida ilor independen i;

d) s  se serveasc  de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribu iilor de
serviciu pentru a- i exprima sau manifesta convingerile politice;
e) s  participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.
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H. Interdic ia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje
(1) Func ionarilor publici i personalului contractual le este interzis s  solicite

sau s  accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru al ii, în considerarea func iei
lor publice, daruri sau alte avantaje.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile pe care func ionarii
publici i personalul contractual le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activit i de
protocol în exercitarea mandatului sau a func iei publice de inute, care se supun
prevederilor legale specifice.

I. Utilizarea responsabil  a resurselor publice
(1) Func ionarii publici i personalul contractual sunt obliga i s  asigure

ocrotirea propriet ii publice i private a statului i a unit ilor administrativ-teritoriale,
 evite producerea oric rui prejudiciu, ac ionând în orice situa ie ca un bun

proprietar.
(2) Func ionarii publici i personalul contractual au obliga ia s  foloseasc

timpul de lucru, precum i bunurile apar inând autorit ii sau institu iei publice numai
pentru desf urarea activit ilor aferente func iei publice de inute.

(3) Func ionarii publici i personalul contractual trebuie s  propun i s
asigure, potrivit atribu iilor care le revin, folosirea util i eficient  a banilor publici, în
conformitate cu prevederile legale.

(4) Func ionarilor publici i personalul contractual care desf oar  activit i în
interes personal, în condi iile legii, le este interzis s  foloseasc  timpul de lucru ori
logistica autorit ii sau a institu iei publice pentru realizarea acestora.

J. Folosirea imaginii proprii
Func ionarilor publici i personalului contractual le este interzis s  permit

utilizarea func iei publice în ac iuni publicitare pentru promovarea unei activit i
comerciale, precum i în scopuri electorale.

K. Limitarea particip rii la achizi ii, concesion ri sau închirieri
(1) Un func ionar public i personalul contractual nu poate achizi iona un bun

aflat în proprietatea privat  a statului sau a unit ilor administrativ - teritoriale, supus
vânz rii în condi iile legii, în urm toarele situa ii:

a) când a luat cuno tin , în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribu iilor de
serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaz  s  fie vândute;

b) când a participat, în exercitarea atribu iilor de serviciu, la organizarea
vânz rii bunului respectiv;

c) când poate influen a opera iunile de vânzare sau când a ob inut informa ii la
care persoanele interesate de cump rarea bunului nu au avut acces.
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(2) Dispozi iile alin. (1) se aplic  în mod corespunz tor i în cazul concesion rii
sau închirierii unui bun aflat în proprietatea public  ori privat  a statului sau a
unit ilor administrativ - teritoriale.

(3) Func ionarilor publici i personalului contractual le este interzis  furnizarea
informa iilor referitoare la bunurile proprietate public  sau privat  a statului ori a
unit ilor administrativ-teritoriale, supuse opera iunilor de vânzare, concesionare sau
închiriere, în alte condi ii decât cele prev zute de lege.

L. Activitatea public
(1) Comunicarea oficial  a informa iilor i datelor privind activitatea institu iei,

precum i rela iile cu mijloacele de informare în mas  se asigur  de c tre func ionarii
publici i personal contractual desemna i în acest sens de conduc torul institu iei, în
condi iile legii.

(2) Func ionarii publici i personalul contractual desemna i s  participe la
activit i sau dezbateri publice, în calitate oficial , trebuie s  respecte limitele
mandatului de reprezentare încredin at de conduc torul autorit ii ori institu iei
publice în care î i desf oar  activitatea.

(3) În cazul în care nu sunt desemna i în acest sens, func ionarii publici i
personalul contractual pot participa la activit i sau dezbateri publice, având obliga ia
de a face cunoscut faptul c  opinia exprimat  nu reprezint  punctul de vedere oficial
al autorit ii ori institu iei publice în cadrul c reia î i desf oar  activitatea.

(4) Func ionarii publici i personalul contractual pot participa la elaborarea de
publica ii, pot elabora i publica articole de specialitate i lucr ri literare ori tiin ifice,
în condi iile legii.

(5) Func ionarii publici i personalul contractual pot participa la emisiuni
audiovizuale, cu excep ia celor cu caracter politic ori a celor care ar putea afecta
prestigiul func iei publice.

(6) În cazurile prev zute la alin. (4) i (5) func ionarii publici i personalul
contractual nu pot utiliza informa ii i date la care au avut acces în exercitarea
func iei publice, dac  acestea nu au caracter public. Prevederile alin. (3) se aplic  în
mod corespunz tor.

(7) În exercitarea dreptului la replic i la rectificare, a dreptului la demnitate, a
dreptului la imagine, precum i a dreptului la via  intim , familial i privat ,
func ionarii publici î i pot exprima public opinia personal  în cazul în care prin articole
de pres  sau în emisiuni audiovizuale s-au f cut afirma ii def im toare la adresa lor
sau a familiei lor. Prevederile alin. (3) se aplic  în mod corespunz tor.

(8) Func ionarii publici i personalul contractual î i asum  responsabilitatea
pentru apari ia public i pentru con inutul informa iilor prezentate, care trebuie s  fie
în acord cu principiile i normele de conduit  prev zute de prezentul cod.
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M. Conduita în rela iile cu cet enii
(1) În rela iile cu persoanele fizice i cu reprezentan ii persoanelor juridice care

se adreseaz  institu iei, func ionarii publici i personalul contractual sunt obliga i s
aib  un comportament bazat pe respect, bun -credin , corectitudine, integritate
moral i profesional .

(2) Func ionarii publici i personalul contractual au obliga ia de a nu aduce
atingere onoarei, reputa iei, demnit ii, integrit ii fizice i morale a persoanelor cu
care intr  în leg tur  în exercitarea func iei publice, prin:

a) întrebuin area unor expresii jignitoare;
b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizic  sau psihic  a oric rei

persoane.
(3) Func ionarii publici i personalul contractual trebuie s  adopte o atitudine

impar ial i justificat  pentru rezolvarea legal , clar i eficient  a problemelor
cet enilor.

(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale i profesionale care s  asigure
demnitatea persoanelor, eficien a activit ii, precum i cre terea calit ii serviciului
public, se recomand  respectarea normelor de conduit  prev zute la alin. (1) - (3) i
de c tre celelalte subiecte ale acestor raporturi.

(5) Func ionarii publici i personalul contractual trebuie s  adopte o atitudine
demn i civilizat  fa  de orice persoan  cu care intr  în leg tur  în exercitarea
func iei publice, fiind îndritui i, pe baz  de reciprocitate, s  solicite acesteia un
comportament similar.

(6) Func ionarii publici i personalul contractual au obliga ia de a asigura
egalitatea de tratament a cet enilor în fa a institu iei, principiu conform c ruia
func ionarii publici i personalul contractual au îndatorirea de a preveni i combate
orice form  de discriminare în îndeplinirea atribu iilor profesionale.

(7) Angaja ii institu iei ale c ror atribu ii presupun contactul direct cu beneficiarii
serviciului public, au urm toarele obliga ii specifice:

 dea dovad  de disciplin  atât în rela iile cu cet enii, cât i în cadrul
institu iei;

 dea dovad  de calm, polite e i respect pe întreaga perioad  de realizare a
rela iei cu publicul;

 manifeste o atitudine pozitiv i r bdare în rela ia cu cet eanul;
 foloseasc  un limbaj adecvat i corect din punct de vedere gramatical;
 p streze confiden ialitatea tuturor informa iilor relevante ob inute de la

cet ean;
 formuleze r spunsuri legale, complete i corecte i s  se asigure c  acestea

sunt în elese de cet ean;
 îndrume cet eanul c tre serviciul de specialitate în vederea ob inerii de

informa ii detaliate care dep esc competen ele structurii de asisten ;
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N. Conduita în cadrul rela iilor interna ionale
1. Func ionarii publici i personalul contractual care reprezint   institu ia în

cadrul unor organiza ii interna ionale, institu ii de înv mânt, conferin e, seminarii i
alte activit i cu caracter interna ional au obliga ia s  promoveze o imagine favorabil

rii i autorit ii sau institu iei publice pe care o reprezint .
2. În rela iile cu reprezentan ii altor state, func ionarilor publici i personalul

contractual le este interzis s  exprime opinii personale privind aspecte na ionale sau
dispute interna ionale.

3. În deplas rile externe, func ionarii publici i personalul contractual sunt
obliga i s  aib  o conduit  corespunz toare regulilor de protocol i le este interzis
înc lcarea legilor i obiceiurilor rii gazd .

O. Obiectivitate i responsabilitate în luarea deciziilor
1. În procesul de luare a deciziilor, func ionarii publici i personalul contractual au

obliga ia s  ac ioneze conform prevederilor legale i s  î i exercite capacitatea
de apreciere în mod fundamentat i impar ial.

2. Func ionarilor publici i personalului contractual le este interzis s  promit
luarea unei decizii de c tre institu ie, de c tre al i func ionari publici, precum i
îndeplinirea atribu iilor în mod privilegiat.

3. Func ionarii publici de conducere sunt obliga i s  sprijine propunerile i
ini iativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbun irii
activit ii autorit ii sau institu iei publice în care î i desf oar  activitatea,
precum i a calit ii serviciilor publice oferite cet enilor.

4. În exercitarea atribu iilor de coordonare, precum i a atribu iilor specifice
func iilor publice de conducere, func ionarii publici i personalul contractual au
obliga ia de a asigura organizarea activit ii personalului, de a manifesta
ini iativ i responsabilitate i de a sus ine propunerile personalului din
subordine.

P. Demnitarii, înal ii func ionari publici i func ionarii publici de
conducere

1. Demnitarii, înal ii func ionari publici i func ionarii publici de conducere au
obliga ia s  asigure egalitatea de anse i tratament cu privire la dezvoltarea carierei
personalului din subordine, în condi iile legisla iei specifice aplicabile fiec rei categorii
de personal.

În acest sens, ace tia au obliga ia:
a) s  repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunz tor nivelului de

competen  aferent func iei publice ocupate i carierei individuale a fiec rei persoane
din subordine;
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b) s  asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea
corespunz toare a competen elor fiec rei persoane din subordine;

c) s  monitorizeze performan a profesional  individual i colectiv  a
personalului din subordine, s  semnaleze în mod individual performan ele
necorespunz toare i s  implementeze m suri destinate amelior rii performan ei
individuale i, dup  caz, colective, atunci când este necesar;

d) s  examineze i s  aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competen ei
profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun acordarea de
stimulente materiale sau morale;

e) s  evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesional  al fiec rui
subordonat i s  propun  participarea la programe de formare i perfec ionare
profesional  pentru fiecare persoan  din subordine;

f) s  delege sarcini i responsabilit i, în condi iile legii, persoanelor din
subordine care de in cuno tin ele, competen ele i îndeplinesc condi iile legale
necesare exercit rii func iei respective;

g) s  exclud  orice form  de discriminare i de h uire, de orice natur i în
orice situa ie, cu privire la personalul din subordine.

2. În scopul asigur rii condi iilor necesare îndeplinirii cu impar ialitate a
îndatoririlor ce decurg din raporturile ierarhice, înal ii func ionari publici i func ionarii
publici de conducere au obliga ia de a nu se angaja în rela ii patrimoniale cu
personalul din subordine.

Q. Norme de conduit  în rela ia cu colegii de serviciu
1. Principiul respect rii demnit ii umane trebuie s  constituie baza tuturor

rela iilor dintre colegi, indiferent de nivelul ierarhic sau func ia de inut .
2. Între colegi trebuie s  existe cooperare i sus inere reciproc , transferul de

informa ii între colegi fiind esen ial în solu ionarea eficient  a problemelor.
3. Colegii î i datoreaz  respect reciproc, considera ie, dreptul la opinie,

eventualele divergen e sau nemul umiri ap rute între ace tia solu ionându-se f  s
afecteze rela ia de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor i
gesturilor inadecvate, manifestând atitudine reconciliant .

4. Func ionarii publici de conducere au datoria de a media i aplana
eventualele conflicte ap rute între colegi i de a încuraja lucrul în echip .

5. Func ionarii publici de conducere au obliga ia s  examineze i s  aplice cu
obiectivitate criteriile de evaluare a competen ei profesionale pentru personalul din
subordine, atunci când propun ori aprob  avans ri, promov ri, transferuri, numiri sau
eliber ri din func ii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice
form  de favoritism ori discriminare.

6. Se interzice func ionarilor publici de conducere s  favorizeze sau s
defavorizeze accesul ori promovarea în func ia public  pe criterii discriminatorii, de
rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prezentului cod etic.
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7. Func ionarii publici i personalul contractual au obliga ia de a nu aduce
atingere onoarei, reputa iei i demnit ii persoanelor din cadrul institu iei în care î i
desf oar  activitatea, precum i persoanelor cu care intr  în leg tur  în exercitarea
func iei, prin: a) întrebuin area unor expresii jignitoare; b) dezv luirea unor aspecte
ale vie ii private;  c) formularea unor sesiz ri sau plângeri calomnioase.

8. Func ionarilor publici i personalului contractual le este interzis s  uzeze de
calitatea sau de func ia îndeplinit  pentru rezolvarea unor interese de ordin personal.

9. Func ionarilor publici i personalului contractual le este interzis s  impun
altor colegi s  se înscrie în organiza ii sau asocia ii, indiferent de natura acestora, ori

 le sugereze acest lucru, promi ându-le acordarea unor avantaje materiale sau
profesionale.

R. Norme de conduit  în rela ia cu ter ii
1. În rela ia cu ter ii, angajatul î i va desf ura activitatea în baza atribu iilor

din fi a postului sau în baza mandatului dat de prefect.
2. În aplicarea prevederilor alin. (1), angajatul institu iei trebuie s in  seama

de toate prevederile legale privind transparen a decizional , informa iile de interes
public i regimul incompatibilit ilor.

3. Rela iile cu mijloacele de informare în mas  se asigur  de c tre func ionarii
publici desemna i în acest sens de conduc torul  institu iei, în condi iile legii.

4. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor
de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori ac iuni de control,
func ionarilor publici le este interzis  urm rirea ob inerii de foloase sau avantaje în
interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

5. Func ionarilor publici le este interzis s  foloseasc  pozi ia oficial  pe care o
de in sau rela iile pe care le-au stabilit în exercitarea func iei publice, pentru a
influen a anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite

suri.
6. Func ionarii publici i personalul contractual sunt obliga i s  asigure

ocrotirea propriet ii publice i private a statului i a unit ilor administrativ-teritoriale,
 evite producerea oric rui prejudiciu, ac ionând în orice situa ie ca un bun

proprietar.
7. Func ionarilor publici i personalului contractual le este interzis s  exprime

în public aprecieri neconforme cu realitatea în leg tur  cu activitatea institu iei în care
i desf oar  activitatea, cu politicile i strategiile acesteia ori cu proiectele de acte

cu caracter normativ sau individual;

S. P strarea secretului de stat, secretului de serviciu i
confiden ialitatea
     Func ionarii publici i personalului contractual au obliga ia s  p streze secretul
de stat, secretul de serviciu, precum i confiden ialitatea în leg tur  cu faptele,
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informa iile sau documentele de care iau cuno tin  în exercitarea func iei publice, în
condi iile legii, cu aplicarea dispozi iilor în vigoare privind liberul acces la informa iile
de interes public.

T. Func ionarilor publici i angaja ilor contractuali le este interzis:
a) s  primeasc  direct cereri a c ror rezolvare intr  în competen a lor sau s

discute direct cu peten ii, cu excep ia celor c rora le sunt stabilite asemenea atribu ii,
precum i s  intervin  pentru solu ionarea acestor cereri;

b) s  se prezinte la serviciu în inut  necorespunz toare sau sub influen a
alcoolului precum i s  consume alcool în timpul programului de lucru;

c) s  p seasc  locul de munc  in timpul programului de lucru f  o aprobare
prealabil ;

d) s  înstr ineze bunuri date în folosin  sau p strare inclusiv acte,
documenta ii etc

Capitolul III - Incompatibilit i

Art. 6 -  Incompatibilit i
A. Func ia de înalt fun ionar public este incompatibil  cu: calitatea de

prefect, sebprefect, deputat sau senator; func ia de primar i viceprimar, primar
general i viceprimar al municipiului Bucure ti; func ia de consilier local sau consilier
jude ean; o func ie de reprezentare profesional  salarizata în cadrul organiza iilor cu
scop comercial; func ia de pre edinte, vicepre edinte, director general, director,
administrator, membru al consiliului de administra ie sau cenzor la societ ile
comerciale, inclusiv b ncile sau alte institu ii de credit, societ ile de asigurare i cele
financiare, precum i la institu iile publice; func ia de pre edinte sau de secretar al
adun rilor generale ale actionarilor sau asocia ilor la societ ile comerciale prev zute
la lit. e); func ia de reprezentant al statului în adun rile generale ale societ ilor
comerciale prev zute la lit. e); func ia de manager sau membru al consiliilor de
administra ie ale regiilor autonome, companiilor i societ ilor na ionale; calitatea de
comerciant persoana fizica; calitatea de membru al unui grup de interes economic; o
func ie publica încredin at  de un stat str in, cu excep ia acelor func ii prev zute în
acordurile i conven iile la care România este parte.Prefectii i subprefectii pot
exercita func ii sau activit i în domeniul didactic, al cercet rii tiin ifice i al creatiei
literar-artistice. Functionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria înal ilor
func ionari publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sanc iunea destituirii din
func ia public .
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B. Incompatibilit i privind func ionarii publici

Calitatea de func ionar public este incompatibil  cu orice alta func ie public
decât cea în care a fost numit, precum i cu func iile de demnitate public .
Func ionarii publici nu pot de ine alte func ii i nu pot desf ura alte activit i,
remunerate sau neremunerate, dup  cum urmeaz : în cadrul autorit ilor sau
institu iilor publice; în cadrul cabinetului demnitarului, cu excep ia cazului în care
func ionarul public este suspendat din func ia publica, în condi iile legii, pe durata
numirii sale; în cadrul regiilor autonome, societ ilor comerciale ori în alte unit i cu
scop lucrativ din sectorul public; în calitate de membru al unui grup de interes
economic.

Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care functionarii publici
respectivi sunt so i sau rude de gradul I. Functionarii publici pot exercita func ii sau
activit i în domeniul didactic, al cercet rii tiin ifice i al creatiei literar-artistice.

Capitolul IV – spunderea, Sanc iunile disciplinare

Art. 7
 A. R spunderea administrativ-disciplinar  a func ionarilor publici i

personalului contractual
(1) Înc lcarea cu vinov ie de c tre func ionarii publici a îndatoririlor

corespunz toare  func iei  publice  pe  care  o  de in  i  a  normelor  de  conduit
profesional i civic  prev zute de lege constituie abatere disciplinar i atrage

spunderea administrativ-disciplinar  a acestora.
(2) Constituie abateri disciplinare urm toarele fapte:

o întârzierea sistematic  în efectuarea lucr rilor;
o neglijen a repetat  în rezolvarea lucr rilor;
o absen a nemotivat  de la serviciu;
o nerespectarea programului de lucru;
o interven iile sau st ruin ele pentru solu ionarea unor cereri în afara

cadrului legal;
o nerespectarea secretului profesional sau a confiden ialit ii lucr rilor cu

acest caracter;
o manifest ri care aduc atingere prestigiului autorit ii sau institu iei

publice în care func ionarul public î i desf oar  activitatea;
o desf urarea în timpul programului de lucru a unor activit i cu caracter

politic;
o refuzul nemotivat de a îndeplini atribu iile de serviciu;
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o refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii i
expertizelor medicale ca urmare a recomand rilor formulate de medicul
de medicina muncii, conform prevederilor legale;

o înc lcarea prevederilor referitoare la îndatoriri i interdic ii stabilite prin
lege pentru func ionarii publici, altele decât cele referitoare la conflicte de
interese i incompatibilit i;

o înc lcarea prevederilor referitoare la incompatibilit i dac  func ionarul
public nu ac ioneaz  pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile
calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate;

o înc lcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese;
o alte fapte prev zute ca abateri disciplinare în actele normative din

domeniul func iei publice i func ionarilor publici sau aplicabile acestora.
(3) Ca urmare a s vâr irii abaterilor disciplinare prev zute la alin. (2), se

aplic  urm toarele sanc iuni disciplinare:
a)  mustrarea scris ;
b)  diminuarea drepturilor salariale cu 5 - 20% pe o perioad  de pân  la 3 luni;
c)  diminuarea drepturilor salariale cu 10 - 15% pe o perioad  de pân  la un an de
zile;
d)   suspendarea dreptului de promovare pe o perioad  de la unu la 3 ani;
e)  retrogradarea într-o func ie public  de nivel inferior, pe o perioad  de pân  la
un an, cu diminuarea corespunz toare a salariului;

     f)  destituirea din func ia public .
Sanc iunile disciplinare prev zute la art. 8 alin. (3) lit. b)-f) nu pot fi aplicate

decât dup  cercetarea prealabil  a faptei s vâr ite i dup  audierea func ionarului
public. Audierea func ionarului public trebuie consemnat  în scris, sub sanc iunea
nulit ii. Refuzul func ionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o
declara ie privitoare la abaterile disciplinare care i se imput  se consemneaz  într-un
proces-verbal i nu împiedic  finalizarea cercet rii prealabile i aplicarea sanc iunii.
Sanc iunea se aplic  de prefect, la propunerea comisiei de disciplin .

Sanc iunea disciplinar  prev zut  la art. 8 alin. (3) lit. a) se poate aplica i
direct de c tre prefect.

B.  R spunderea administrativ-disciplinar  a  personalului contractual
(1) Angajatorul dispune de prerogativ  disciplinar , având dreptul de a aplica,

potrivit legii, sanc iuni disciplinare salaria ilor s i ori de câte ori constat  c  ace tia au
vâr it o abatere disciplinar .

(2) Abaterea disciplinar  este o fapt  în  leg tur  cu munca i  care const
într-o ac iune sau inac iune s vâr it  cu vinov ie de c tre salariat, prin care acesta a
înc lcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munc  sau
contractul colectiv de munc  aplicabil, ordinele i dispozi iile legale ale conduc torilor
ierarhici.
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(3) Sanc iunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în
cazul în care salariatul s vâr te o abatere disciplinar  sunt:

    a) avertismentul scris;
    b) retrogradarea din func ie, cu acordarea salariului corespunz tor func iei în

care s-a dispus retrogradarea, pentru o durat  ce nu poate dep i 60 de zile;
    c) reducerea salariului de baz  pe o durat  de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
    d) reducerea salariului de baz i/sau, dup  caz, i a indemniza iei de

conducere pe o perioad  de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
    e) desfacerea disciplinar  a contractului individual de munc .
(4) Sanc iunea disciplinar  se radiaz  de drept în termen de 12 luni de la

aplicare, dac  salariatului nu i se aplic  o nou  sanc iune disciplinar  în acest termen.
Radierea sanc iunilor disciplinare se constat  prin decizie a angajatorului emis  în
form  scris .

(5)  Prefectul stabile te sanc iunea disciplinar  aplicabil  în raport cu gravitatea
abaterii disciplinare s vâr ite de salariat, avându-se în vedere urm toarele:
    a) împrejur rile în care fapta a fost s vâr it ;
    b) gradul de vinov ie a salariatului;
    c) consecin ele abaterii disciplinare;
    d) comportarea general  în serviciu a salariatului;
    e) eventualele sanc iuni disciplinare suferite anterior de c tre acesta.

(6) Sub sanc iunea nulit ii absolute, nicio m sur , cu excep ia celei prev zute
la art. 3 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispus  mai înainte de efectuarea unei cercet ri
disciplinare prealabile.

Capitolul V - Aplicarea, monitorizarea i controlul normelor de conduit
profesional

Art. 8 – (1)  În scopul aplic rii eficiente a dispozi iilor prezentului Cod de
conduit , este desemat un consilier de etic  care are urm toarele atribu ii:

a) monitorizeaz  modul de aplicare i respectare a principiilor i normelor de
conduit  de c tre func ionarii publici din cadrul autorit ii sau institu iei publice i
întocme te rapoarte i analize cu privire la acestea;

b) desf oar  activitatea de consiliere etic , pe baza solicit rii scrise a
func ionarilor publici sau la ini iativa sa atunci când func ionarul public nu i se
adreseaz  cu o solicitare, îns  din conduita adoptat  rezult  nevoia de ameliorare a
comportamentului acestuia;

c) elaboreaz  analize privind cauzele, riscurile i vulnerabilit ile care se
manifest  în activitatea func ionarilor publici din cadrul autorit ii sau institu iei
publice i care ar putea determina o înc lcare a principiilor i normelor de conduit ,
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pe care le înainteaz  conduc torului autorit ii sau institu iei publice, i propune
suri pentru înl turarea cauzelor, diminuarea riscurilor i a vulnerabilit ilor;

d) organizeaz  sesiuni de informare a func ionarilor publici cu privire la normele
de etic , modific ri ale cadrului normativ în domeniul eticii i integrit ii sau care
instituie obliga ii pentru autorit ile i institu iile publice pentru respectarea drepturilor
cet enilor în rela ia cu administra ia public  sau cu autoritatea sau institu ia public
respectiv ;

e) semnaleaz  practici sau proceduri institu ionale care ar putea conduce la
înc lcarea principiilor i normelor de conduit  în activitatea func ionarilor publici;

f) analizeaz  sesiz rile i reclama iile formulate de cet eni i de ceilal i
beneficiari ai activit ii autorit ii sau institu iei publice cu privire la comportamentul
personalului care asigur  rela ia direct  cu cet enii i formuleaz  recomand ri cu
caracter general, f  a interveni în activitatea comisiilor de disciplin ;

g) poate adresa în mod direct întreb ri sau aplica chestionare cet enilor i
beneficiarilor direc i ai activit ii autorit ii sau institu iei publice cu privire la
comportamentul personalului care asigur  rela ia cu publicul, precum i cu privire la
opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de autoritatea sau institu ia public
respectiv .
     (2) Prefectul, subprefectul, personalul încadrat la cancelaria prefectului, precum i
func ionarii publici au obliga ia de a- i depune declara iile de avere i interese în
conformitate cu Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea func iilor i
demnit ilor publice, pentru modificarea i completarea Legii nr. 144/2007 privind
înfiin area, organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale de Integritate, precum i
pentru modificarea i completarea altor acte normative.

Capitolul VI – Conflictul de interese

Art. 9 Conflictul de interese poate fi identificat astfel:

 „Un oficial public este în conflict de interese atunci când, în virtutea func iei
publice pe care o ocup , ia o decizie sau particip  la luarea unei decizii cu privire la
care are i un interes personal.

Condi ia particip rii la luarea unei decizii  este îndeplinit  atât atunci când
decizia depinde exclusiv de voin a oficialului public în cauz , cât i atunci când
ac iunea oficialului public în spe  reprezint  doar o verig  din procesul de luare a
deciziei. Condi ia este, de asemenea, îndeplinit i atunci când oficialul public este
parte a unui organism colectiv care decide prin vot, iar acesta particip  la dezbateri i
la vot.

 Existen a unui interes personal poate presupune un beneficiu pe care oficialul
public sau o persoan  apropiat  acestuia îl ob ine ca urmare a deciziei luate. Prin
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urmare, pentru a se afla într-un conflict de interese, oficialul public trebuie s  ia parte
la luarea unei decizii care s  îi afecteze un interes personal.

Recomandarea 10/2000 a Comitetului de Mini tri al Consiliului Europei include o
defini ie a conflictului de interese în articolul 13:”

“Conflictul de interese apare atunci când func ionarul public are un interes
personal care influen eaz  sau pare s  influen eze îndeplinirea atribu iilor sale oficiale
cu impar ialitate i obiectivitate. Interesele private ale func ionarului public pot
include un beneficiu pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate,
pentru prieteni, pentru persoane sau organiza ii cu care func ionarul public a avut
rela ii politice sau de afaceri. Interesul personal se poate referi i la orice datorii pe
care func ionarul public le are fa  de persoanele enumerate anterior.”

“Conform O.E.C.D., conflictul de interese implic  un conflict între datoria fa
de public i interesele personale ale unui oficial public. Conflictul de interese apare
atunci când interesele oficialului public ca persoan  privat  influen eaz  sau ar putea
influen a necorespunz tor îndeplinirea obliga iilor i responsabilit ilor oficiale.”

A. TIPURI DE CONFLICTE DE INTERESE:
“Conflictul de interese poate fi de mai multe tipuri. Poate fi poten ial în situa ia

în care un oficial are interese personale de natur  s  produc  un conflict de interese
dac  ar trebui luat  o decizie public .

Conflictul de interese poten ial: X este arhitectul ef al ora ului ABC, iar fratele
u este directorul unei mari companii de construc ii.

Conflictul de interese actual apare în momentul în care oficialul este pus în
situa ia de a lua o decizie care l-ar avantaja sau care ar avantaja un apropiat de-al

u sau un  partener de afaceri.
Conflictul de interese actual: X este arhitectul ef al ora ului ABC, iar compania

fratelui s u a depus documenta ia pentru ob inerea unei autoriza ii de construc ie în
respectivul ora .

Al treilea tip de conflict de interese este cel consumat, în care oficialul public
particip  la luarea deciziei cu privire la care are un interes personal, înc lcând
prevederile legale.

Conflictul de interese consumat: X în calitatea sa de arhitect ef al ora ului
ABC, a semnat autoriza ia de construc ie solicitat  de compania fratelui s u.

tept rile publicului privind conduita pe care oficialul public trebuie s  o aib
variaz  în func ie de tipul concret de conflict de interese existent la un anumit
moment.

Dac , în cazul conflictului de interese poten ial, conduita cerut  oficialului este
mai degrab  pe exercitarea în mod transparent i echidistant a atribu iilor sale, în
cazul conflictului de interese actual, oficialul trebuie s  se ab in  de la luarea oric ror
decizii, informându- i superiorul ierarhic despre situa ia ap rut . Conflictul de interese
consumat apare în cazul în care oficialul nu s-a ab inut de la luarea unei decizii în
ipoteza unui conflict de interese actual i implic  latura sanc ionatorii a reglement rii.”
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B. GRADE DE RUDENIE I AFINITATE:
Având în vedere faptul c , de cele mai multe ori, cele dou  no iuni creaz

confuzii, voi prezenta care sunt gradele de rudenie respectiv gradele de afinitate.
“Gradul de rudenie se aplic  dup  cum urmeaz :

gradul I: fiul i tat l;
gradul II: fra ii;
gradul III: unchiul i nepotul de frate;
gradul IV: verii.

Rela ia de afinitate apare între un so /so ie i rudele celuilalt so /so ie. Gradul
de afinititate este luat în calcul astfel:

gradul I: mama i so ia fiului acesteia/soacra i nora;
 gradul II: cumnatele i cumna ii;
gradul III: unchiul i so ia nepotului de frate;
gradul IV: verii, so ii i so iile acestora.”

Situa iile în care un func ionar public se afl  în conflict de interese sunt
specificate în articolul 79, cartea I, titlul IV, capitolul I din Legea nr. 161/2003.

Acesta apare atunci când: este chemat s  rezolve cereri, s  ia decizii sau s
participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice i juridice cu care are rela ii
cu caracter patrimonial, particip  în cadrul aceleia i comisii, constituite conform legii,
cu func ionari publici care au calitatea de so  sau rud  de gradul I, interesele sale
patrimoniale, ale so ului sau rudelor sale de gradul I pot influen a deciziile pe care
trebuie s  le ia în exercitarea func iei publice.

În situa ia în care exist  un conflict de interese, func ionarul este obligat s  se
ab in  de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii i

-l informeze de îndat  pe eful ierarhic c ruia îi este subordonat direct. Acesta este
obligat s  ia m surile care se impun pentru exercitarea cu impar ialitate a func iei
publice, în termen de cel mult 3 zile de la data lu rii la cuno tin .

În cazurile men ionate anterior, conduc torul autorit ii sau institu iei publice,
la propunerea efului ierarhic c ruia îi este subordonat direct func ionarul public în
cauz , va desemna un alt func ionar public, care are aceea i preg tire i nivel de
experien .”

D. DECLARA IA DE INTERESE I DECLARA IA DE AVERE:
Declara iile de avere i declara iile de interese se completeaz  potrivit

formularelor stabilite prin lege i se trimit Agen iei copii certificate, împreun  cu codul
numeric personal al declarantului.

Declara iile de avere i declara iile de interese reprezint  acte personale,
putând fi rectificate numai în condi iile prev zute de lege.
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Declara iile de avere se fac în scris, pe propria r spundere, i cuprind drepturile
i obliga iile declarantului, ale so ului/so iei, precum i ale copiilor afla i în între inere.

 Declara iile de interese se fac în scris, pe propria r spundere, i cuprind
func iile i activit ile prev zute în anexa nr. 2, potrivit prevederilor Legii nr.
176/2010.

Persoanele care candideaz  pentru func iile de Pre edinte al României, deputat,
senator, membru din România în Parlamentul European, consilier jude ean, consilier
local, pre edinte al consiliului jude ean sau primar sunt obligate s  î i declare averea
i interesele.

Declara iile de avere i declara iile de interese se depun în termen de 30 de zile
de la data numirii sau a alegerii în func ie ori de la data începerii activit ii.

Anual, persoanele ce intr  sub inciden a legii au obliga ia s  depun  sau s
actualizeze declara iile de avere i declara iile de interese anual, cel mai târziu la data
de 15 iunie. Declara iile de avere se întocmesc dup  cum urmeaz : pentru anul fiscal
anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situa ia la data
declar rii pentru celelalte capitole din declara ie, potrivit legii. Persoanele suspendate
din exerci iul func iei sau al demnit ii publice pentru o perioad  ce acoper  integral
un an fiscal vor actualiza declara iile în termen de 30 de zile de la data încet rii
suspend rii.

 În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încet rii
activit ii, persoanele vizate au obliga ia s  depun  noi declara ii de avere i declara ii
de interese.

Rectificarea declara iilor de interese i declara iilor de avere se poate face:
- la recomandarea persoanei responsabile cu înregistrarea i comunicarea

acestora, din cadrul autorit ii sau institu iei publice respective, în termen de 10 zile
de la primirea declara iei de avere i a declara iei de interese, persoanele dac  sunt
sesizate deficien e în completarea acestora,

- de c tre declarant, în termen de 40 de zile de la depunerea ini ial . Declara ia
de avere i/sau declara ia de interese rectificat  pot/poate fi înso ite/înso it  de
documente justificative.

 Declara ia de avere i/sau declara ia de interese depuse/depus , împreun  cu
documentele justificative, se trimit/se trimite de îndat  Agen iei, în copie certificat .

 Pân  la expirarea termenului de depunere a declara iei de avere i/sau a
declara iei de interese rectificate, Agen ia nu poate declan a procedurile prev zute de
prezenta lege, în condi iile în care sunt depuse în termenul legal.

E. Diferen a între conflictul de interese i incompatibilit i
“Una dintre cele mai frecvente probleme care se manifest  atât în sistemul

administrativ, cât i în mass-media, este confuzia care se creeaz  între conflictul de
interese i incompatibilit i. Dac , pentru existen a unui conflict de interese
persoanele publice, trebuie s  ia o decizie care s  influen eze un interes personal,
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pentru a se afla într-o situa ie de incompatibilitate un oficial public nu trebuie s  ia
nicio decizie, fiind suficient faptul c  ocup  concomitent dou  sau mai multe
func ii al c ror cumul este interzis de lege.

Capitolul VII – AVERTIZORII DE INTEGRITATE

A. Cadrul legal. Definirea avertizorului de integritate. Principii care
guverneaz  protec ia avertiz rii în interes public

Având în vedere contextul politico – economic existent, avertizorul de
integritate a c tat, în ultima perioad ,  un rol din ce în ce mai important în cadrul
institu iilor i autorit ilor publice, indiferent de palierul la care acestea î i desf oar
activitatea: central sau local.

De cele mai multe ori, avertiz rile în interes public constituie un punct de
plecare („input”) deosebit de util în cercet rile specifice efectuate de c tre Agen ia
Na ional  de Integritate. Spre deosebire de declara iile de avere respectiv declara iile
de interese, principalele documente furnizoare de informa ii gestionate de c tre
Agen ie, care sunt condi ionate de trecerea unei perioade de timp sau de îndeplinirea
anumitor cerin e pentru a fi depuse/actualizate, avertiz rile în interes public pot
aduce „în vizorul ” acesteia într-o perioad  rezonabil  de timp sau chiar „just-in time ”
posibilele înc lc ri ale legii.

Legea avertizorului de integritate, a c rei denumire opera ional  este Legea
nr. 571/2004 privind protec ia personalului din autorit ile publice, institu iile
publice i din alte unit i care semnaleaz  înc lc ri ale legii, a ap rut din necesitatea

sirii unor instrumente viabile pentru autoreglarea sistemului de integritate în cadrul
administra iei publice i a serviciilor publice.

Un alt factor determinant al apari iei acestei legi a fost ratificarea Conven iei
Na iunilor Unite împotriva corup iei, adoptat  la New York, la 31 octombrie
2003, ce la art. 33 dispune: „Fiecare stat parte are în vedere încorporarea în sistemul

u juridic intern a m surilor corespunz toare pentru a asigura protec ia împotriva
oric rui tratament nejustificat al oric rei persoane care semnaleaz  autorit ilor
competente, de bun -credin i în baza unor presupuneri rezonabile, orice fapt
privind infrac iunile prev zute de prezenta conven ie.”

„Legea în sine creeaz  instrumentul de siguran  pentru situa iile în care un
func ionar public sau angajat contractual inten ioneaz  s  refuze executarea unui
ordin pe care îl consider  ilegal. De i aceast  prevedere este inclus  teroretic în
legisla ie, orice angajat care refuza îndeplinirea unui ordin în afara legalit ii era
supus la o serie de persecu ii care aveau ca rezultat eliminarea sau retragerea din
sistem. Prin Legea 571/2004 s-a creat posibilitatea sustragerii de la aceste represalii
i chiar a elimin rii persoanei care a dat ordinul ilegal sau a încurajat practici care

afecteaz  integritatea public ”.
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Astfel, prin dispozi iile ei, Legea nr. 571/2004, reglementeaz i statueaz
unele m suri privind protec ia persoanelor care au reclamat ori au ori au sesizat
înc lc ri ale legii în cadrul autorit ilor publice, institu iilor publice i al altor unit i,

vâr ite de c tre persoane cu func ii de conducere sau de execu ie din autorit ile,
institu iile publice, autorit ile publice i din celelalte unit i bugetare sau pl tite de la
bugetul statului.

În accep iunea general , avertizorul de integritate devine în întreaga lume un
element esen ial în lupta împotriva corup iei. Cuvântul „avertizor”, provine din limba
englez  „whistleblower”, într-o traducere aproximativ  „cel care sufl  în fluier”,
define te persoana care trage un semnal de alarm  atunci când întâlne te o neregul ,
„folosindu-se de un fluier”.

Potrivit legii, avertizarea în interes public i avertizorul sunt definite dup  cum
urmeaz : „Avertizare în interes public înseamn  sesizarea f cut  cu bun -credin  cu
privire la orice fapt  care presupune o înc lcare a legii, a deontologiei profesionale
sau a principiilor bunei administr ri, eficien ei, eficacit ii, economicit ii i
transparen ei.

Avertizor înseamn  persoana care face o sesizare potrivit celor susmen ionate i
care este încadrat  în una dintre autorit ile publice, institu iile publice (…); ”
  „Principiile care guverneaz  protec ia avertiz rii în interes public sunt
urm toarele:
  a) principiul legalit ii, conform c ruia autorit ile publice, institu iile publice (…)
au obliga ia de a respecta drepturile i libert ile cet enilor, normele procedurale,
libera concuren i tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit
legii;
  b) principiul suprema iei interesului public, conform c ruia (…) ordinea de drept,
integritatea, impar ialitatea i eficien a autorit ilor publice i institu iilor publice (…)
sunt ocrotite i promovate de lege;
  c) principiul responsabilit ii, conform c ruia orice persoan  care semnaleaz
înc lc ri ale legii este datoare s  sus in  reclama ia cu date sau indicii privind fapta

vâr it ;
  d) principiul nesanc ion rii abuzive, conform c ruia nu pot fi sanc ionate
persoanele care reclam  ori sesizeaz  înc lc ri ale legii, direct sau indirect, prin
aplicarea unei sanc iuni inechitabile i mai severe pentru alte abateri disciplinare;
  e) principiul bunei administr ri, conform c ruia autorit ile publice, institu iile
publice (…) sunt datoare s  î i desf oare activitatea în realizarea interesului general,
cu un grad ridicat de profesionalism, în condi ii de eficien , eficacitate i
economicitate a folosirii resurselor;
  f) principiul bunei conduite, conform c ruia este ocrotit i încurajat actul de
avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate public i bun
administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativ i prestigiul autorit ilor
publice, institu iilor publice i al celorlalte unit i (…);
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  g) principiul echilibrului, conform c ruia nici o persoan  nu se poate prevala de
prevederile legii pentru a diminua sanc iunea administrativ  sau disciplinar  pentru o
fapt  a sa mai grav ;
  h) principiul bunei-credin e, conform c ruia este ocrotit  persoana încadrat  într-
o autoritate public , institu ie public  (…) care a f cut o sesizare, convins  fiind de
realitatea st rii de fapt sau c  fapta constituie o înc lcare a legii.”

B. Faptele care pot constitui subiectul unei avertiz ri de integritate
  Pot constitui subiectul unei avertiz ri de integritate urm toarele fapte de
înc lcare a legii  prev zute de c tre aceasta ca fiind abateri disciplinare, contraven ii
sau infrac iuni:
  ”a) infrac iuni de corup ie, infrac iuni asimilate infrac iunilor de corup ie,
infrac iuni în leg tur  direct  cu infrac iunile de corup ie, infrac iunile de fals i
infrac iunile de serviciu sau în leg tur  cu serviciul;
  b) infrac iuni împotriva intereselor financiare ale Comunit ilor Europene;
  c) practici sau tratamente preferen iale ori discriminatorii în exercitarea atribu iilor
unit ilor prev zute;
  d) înc lcarea prevederilor privind incompatibilit ile i conflictele de interese;
  e) folosirea abuziv  a resurselor materiale sau umane;
  f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excep ia
persoanelor alese sau numite politic;
  g) înc lc ri ale legii în privin a accesului la informa ii i a transparen ei
decizionale;
  h) înc lcarea prevederilor legale privind achizi iile publice i finan rile
nerambursabile;
  i) incompeten a sau neglijen a în serviciu;
  j) evalu ri neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare,
promovare, retrogradare i eliberare din func ie;
  k) înc lc ri ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
nerespectarea legii;
  l) emiterea de acte administrative sau de alt  natur  care servesc interese de
grup sau clientelare;
  m) administrarea defectuoas  sau frauduloas  a patrimoniului public i privat al
autorit ilor publice, institu iilor publice i al celorlalte unit i;
  n) înc lcarea altor dispozi ii legale care impun respectarea principiului bunei
administr ri i cel al ocrotirii interesului public.
  Sesizarea privind înc lcarea legii sau a normelor deontologice i profesionale, în
modalit ile susmen ionate, poate fi f cut , alternativ sau cumulativ:
  a) efului ierarhic al persoanei care a înc lcat prevederile legale;
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  b) conduc torului autorit ii publice, institu iei publice sau al unit ii bugetare din
care face parte persoana care a înc lcat prevederile legale, sau în care se semnaleaz
practica ilegal , chiar dac  nu se poate identifica exact f ptuitorul;
  c) comisiilor de disciplin  sau altor organisme similare din cadrul autorit ii
publice, institu iei publice sau al unit ii din care face parte persoana care a înc lcat
legea;
  d) organelor judiciare;
  e) organelor îns rcinate cu constatarea i cercetarea conflictelor de interese i a
incompatibilit ilor;
  f) comisiilor parlamentare, mass-mediei, organiza iilor profesionale, sindicale sau
patronale, respectiv organiza iilor neguvernamentale.”

C. Protec ia avertizorilor

În fa a comisiei de disciplin  sau a altor organe similare, avertizorii beneficiaz
de protec ie.
  ”Avertizorii în interes public beneficiaz  de prezum ia de bun -credin , în
condi iile principiului bunei-credin e, pân  la proba contrar . La cererea avertizorului
cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplin  sau alte
organisme similare (...) au obliga ia de a invita presa i un reprezentant al sindicatului
sau al asocia iei profesionale (...).
  În situa ia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este ef ierarhic,
direct sau indirect (...) comisia de disciplin  sau alt organism similar va asigura
protec ia avertizorului, ascunzându-i identitatea.”

În unele cazuri expres stipulate de lege, avertizorii pot beneficia de prevederile
Legei nr. 682/2002 privind protec ia martorilor, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare.
  ”(1) În litigiile de munc  sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instan a
poate dispune anularea sanc iunii disciplinare sau administrative aplicate unui
avertizor, dac  sanc iunea a fost aplicat  ca urmare a unei avertiz ri în interes public,

cut  cu bun -credin .
  (2) Instan a verific  propor ionalitatea sanc iunii aplicate avertizorului pentru o
abatere disciplinar , prin compararea cu practica sanc ion rii sau cu alte cazuri
similare din cadrul aceleia i autorit i publice, institu ii publice sau unit i bugetare,
pentru a înl tura posibilitatea sanc ion rii ulterioare i indirecte a actelor de avertizare
în interes public, protejate prin prezenta lege.”

Capitolul VIII – Dispozi ii finale

Art. 10 - Înc lcarea dispozi iilor prezentului Cod de conduit  atrage
spunderea disciplinar , în condi iile legii.
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     (1) Comisiile de disciplin  au competen a de a cerceta înc lcarea prevederilor
prezentului Cod de conduit i de a propune aplicarea sanc iunilor disciplinare, în
condi iile legii.

  (2) Func ionarii publici nu pot fi sanc iona i sau prejudicia i în niciun fel pentru
sesizarea cu bun -credin  a comisiei de disciplin  competente, în condi iile legii, cu
privire la cazurile de înc lcare a normelor de conduit .

  (3) În cazurile în care faptele s vâr ite întrunesc elementele constitutive ale
unor infrac iuni, vor fi sesizate organele de urm rire penal  competente, în condi iile
legii.

(4) Func ionarii publici r spund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele
vâr ite cu înc lcarea normelor de conduit  profesional , creeaz  prejudicii

persoanelor fizice sau juridice.
 Art. 11 – Revizuire
Prezentul cod de conduit  va fi supus revizuirii ori de câte ori este necesar, în

func ie de experien a acumulat  în aplicarea lui.
Art. 12 – Intrarea în vigoare
Prezentul Cod de conduit  intr  în vigoare la 5 zile dup  aprobarea prin ordin al

prefectului.

PREFECT,
George LAZ R

SECRETAR GENERAL,
Gheorghe PALADE

  EF SERVICIU                                                                          EF SERVICIU,
Paula M NDI                                                                          Oana MACOVEI

EF SERVICIU,
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