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CODUL ETIC AL ANGAJAȚILOR DIN PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA 

PREAMBUL 

 

Prezentul Cod Etic reprezintă un ghid în ceea ce priveşte comportamentul acceptabil 

din punct de vedere moral la nivel instituţional. Prin interiorizarea valorilor şi principiilor 

etice exprimate în cele ce urmează şi respectarea regulilor morale deduse din acestea de 

către toţi cei care intră sub incidenţa Codului se creează un mediu adecvat, care înlesneşte 

comunicarea deschisă, de către salariați, a preocupărilor acestora în materie de etică și 

integritate şi creşterea încrederii publice în actul administrativ. 

Cele patru valori esențiale cuprinse în Codul Etic au rol de ghidare a comportamentului, 

pentru a forma o orientare morală pentru orice angajat care trebuie să ia o decizie sau 

trebuie să îndeplinească o atribuţie de serviciu. O cultură organizaţională bazată pe valori 

pune accentul nu pe o respectare mecanică a unor reguli, ci pe discernământ, pe orientarea 

morală, şi pe modele de comportament, prin puterea exemplului personal 

Principiile detaliate în cadrul acestui Cod Etic nu sunt exhaustive, însă, asociate cu 

simțul răspunderii faţă de instituție și partenerii acesteia, Stabilesc reguli esențiale de 

comportament și de etică aplicabilă întregului personal al Primăriei orașului Lipova.  

Regulile astfel stabilite prin prezentul cod nu se substituie în niciun caz legilor şi 

reglementărilor aplicabile în domeniul administraţiei publice locale. 

 
CAPITOLUL 1 

ROLUL CODULUI ETIC 
 

Art. 1 Prezentul Cod Etic, denumit în continuare "Codul", stabileşte principii şi reguli 

morale şi profesionale la care aderă toţi demnitarii, funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul Primăriei orașului Lipova, denumiţi în continuare "personalul".  

Art. 2 Rolul Codului este să ghideze comportamentul moral şi profesional al personalului 

Primăriei orașului Lipova, atât în timpul activităţii profesionale, cât şi în afara acesteia (în 

măsura în care afectează imaginea instituţiei). Obiectivul Codului este să contribuie la 

crearea unei culturi organizaţionale a integrităţii la nivelul Primăriei orașului Lipova şi a unui 

climat etic care să determine personalul să acţioneze cu încredere reciprocă şi 

profesionalism în interesul cetăţeanului.  

Art.3 Nerespectarea prevederilor cuprinse în prezentul Cod Etic atrage răspunderea 

disciplinară a salariatului care îl încalcă, în condiţiile legii. 

 

CAPITOLUL 2 

VALORI ȘI PRINCIPII 
 

Art. 4 Prezentul Cod are drept fundament patru valori: responsabilitate, profesionalism, 

integritate şi transparenţă şi patru principii corespondente, care trebuie să guverneze 

comportamentul etic şi profesional al personalului  Primăriei orașului Lipova.  

Principiile care corespund celor patru valori sunt:  
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CODUL ETIC AL ANGAJAȚILOR DIN PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA 

(a) Principiul responsabilităţii  

 Personalul trebuie să se asigure că prin modul în care îndeplineşte atribuţiile de serviciu sau 

desfăşoară orice altă activitate profesională colaterală respectă interesul public, interesele 

legitime şi drepturile cetăţenilor şi nu afectează demnitatea şi integritatea acestora.  

(b) Principiul profesionalismului  

Toate atribuţiile de serviciu care revin personalului trebuie îndeplinite cu maximum de 

eficienţă şi eficacitate, conform competenţelor deţinute şi în cunoştinţă de cauză în ceea ce 

priveşte reglementările legale.  

(c) Principiul integrităţii  

    În orice situaţie, personalul trebuie să adopte un comportament bazat pe respect, 

imparțialitate, obiectivitate, onestitate, egalitate de şanse şi nediscriminare, deschidere şi 

diligenţă faţă de cetăţean. Acest comportament nu trebuie să afecteze în nici un fel interesul 

public, interesele legitime şi drepturile cetăţenilor ori prestigiul instituţional.  

(d) Principiul transparenţei  

Personalul trebuie să promoveze guvernarea deschisă către cetăţean, să asigure accesul 

neîngrădit la informaţiile de interes public, dar în acelaşi timp să protejeze informaţiile care 

nu sunt publice de care sunt responsabili. 

 

CAPITOLUL 3 

RESPONSABILITATEA 
 

Respectul față de interesul public  

Art.5 În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul are responsabilitatea morală 

fundamentală de a respecta interesul public, adică de a lua deciziile şi de a întreprinde acele 

acţiuni care asigură un impact pozitiv asupra societăţii în ansamblul ei şi a indivizilor care o 

compun, în mod particular, sau care fac ca impactul negativ asupra acestora să fie cât mai 

mic cu putinţă.  

Respectul faţă de cetăţean 

Art.6 Personalul are responsabilitatea de a respecta interesele legitime şi drepturile 

cetățeanului. Această responsabilitate nu se limitează la oferirea unor servicii publice, ci 

priveşte şi efectele pe care le pot avea aceste servicii asupra cetăţeanului.  

Respectul faţă de Instituţie  

Art.7 Personalul are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu eficienţă şi 

eficacitate şi de a utiliza în mod judicios resursele instituţiei în scopul pentru care care au 

fost alocate.  

Art.8 Responsabilitatea personalului Primăriei orașului Lipova este de a contribui la 

îmbunătăţirea permanentă a performantei instituţiei din care face parte sau colaborează.  

Art.9 Personalul Primăriei orașului Lipova trebuie să se asigure că prin acţiunile şi 

opiniile sale nu aduce atingere prestigiului profesional al colegilor sau prestigiului Primăriei 

orașului Lipova.  

Art.10 Personalul Primăriei orașului Lipova are de asemenea, responsabilitatea faţă de 

promovarea valorilor etice incluse în acest cod şi asupra promovării şi menţinerii unei culturi 
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CODUL ETIC AL ANGAJAȚILOR DIN PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA 

organizaţionale bazate pe aceste valori.  

Respectul faţă de ordinea constituţională şi stat  

Art.11 Personalul Primăriei orașului Lipova trebuie să îşi exercite atribuţiile cu maximă 

responsabilitate având în vedere că, prin natura lor, aceste atribuţii trebuie să consolideze 

ordinea constituţională şi autoritatea statului. Orice acţiune şi atitudine contrară acestui 

spirit descalifică persoanele pentru a deţine aceste atribuţii şi funcţii. 

 

CAPITOLUL 4 

PROFESIONALISM 
 

Art.12 Personalul Primăriei orașului Lipova este responsabil şi răspunzător din punct de 

vedere profesional pentru modul în care îşi desfăşoară atribuţiile de serviciu şi îi revine 

sarcina de a se asigura că respectă principiile de legalitate, eficienţă şi eficacitate în 

îndeplinirea lor. 

Art.13 Personalul Primăriei orașului Lipova trebuie să fie informat şi să cunoască 

legislația din domeniul atribuţiilor pe care le exercită, să se informeze şi să solicite informaţii 

despre cele mai bune practici în domeniul în care îşi exercită atribuţiile. 

Art.14 Atunci când managementul instituţiei ori un terţ (persoană fizică sau juridică) 

solicită servicii care exced atribuţiilor de serviciu şi competenţelor personalului, aceştia din 

urmă au obligatia de a a-si face cunoscute limitele de competenţă, stabilite prin fisa 

postului.  

Art.15 Demnitarii şi personalul de conducere al Primăriei orașului Lipova au obligatia de 

a se asigura că funcţionarii publici, personalul contractual ai instituţiei aflaţi în subordine au 

competenţele, condiţiile şi resursele necesare unei bune îndepliniri a sarcinilor de serviciu, 

că sunt protejaţi în faţa unor abuzuri la nivel instituţional şi că respectă prevederile 

prezentului Cod etic, în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă şi cu principiile 

managementului responsabil.  

Art.16 (1) Personalul Primăriei orașului Lipova este dator să respecte atât prevederile 

prezentului Cod Etic, alături de toate celelalte norme, politici şi proceduri instituţionale, cât 

şi prevederile legale şi profesionale aplicabile domeniului în care îşi exercită atribuţiile de 

serviciu.  

(2) În situaţiile în care există diferente de reglementare, va prevala norma juridică, 

etică sau profesională cea mai restrictivă.  

Art.17 (1) Exprimarea şi dreptul la imagine proprie sunt garantate prin Constituţie, iar 

angajaţii au obligaţia de a se asigura că opiniile proprii exprimate în public sau în privat nu 

aduc atingerea imaginii Primăriei orașului Lipova, precum şi demnităţii şi reputaţiei unei 

persoane, indiferent de statutul acesteia. 

(3) Personalul Primăriei orașului Lipova are garantată libertatea de exprimare şi 

dreptul la opinie în formularea unei pozitii profesionale, însă exprimarea unui punct de 

vedere în numele instituţiei sau despre activitatea acesteia, în scris sau verbal, fără 

existenţa unui mandat în acest sens sau în contradictie totală cu politica instituţiei pe acel 

domeniu, nu reprezintă o situaţie de exercitare a libertății de exprimare. Personalul trebuie 
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CODUL ETIC AL ANGAJAȚILOR DIN PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA 

să se asigure că atunci când exprimă un punct de vedere al instituţiei sau când este invitat 

în calitate de reprezentat al instituţiei, exprimă acele puncte de vedere asupra cărora în 

cadrul instituţiei s-a decis sau s-a întrunit un acord. 

      Art.18 Atunci când se solicită puncte de vedere sau opinii avizate, personalul trebuie să 

formuleze aceste opinii exclusiv pe baza principiilor profesionale şi pe cele ale garantării 

unui act administrativ obiectiv, fără a fi influentat de convingerile personale sau interesele 

grupurilor din care face parte.  

Art.19 în timpul deplasărilor interne şi/sau externe, personalul Primăriei orașului Lipova 

are obligatia de a avea o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi diplomatie 

aplicabile, intrând în responsabilitatea lor de a cunoaşte şi de a respecta tradiţiile, obiceiurile 

şi legile ţării sau comunităţii gazdă. 

 

CAPITOLUL 5 
INTEGRITATE 

 

Art.20 În relatia cu publicul, cu colegii din instituţie sau din cadrul altor organizaţii sau 

sfere profesionale, precum şi cu superiorii ierarhici, personalul trebuie să adopte o atitudine 

bazată pe respect - o atitudine imparţială, nediscriminatorie, deschisă şi diligentă.  

Conflictele de interese  

Art.21 (1) Personalul Primăriei orașului Lipova are datoria legală, morală şi profesională 

de a se asigura că în timpul exercitării activităţii nu se află în conflict de interese sau într-o 

situaţie de incompatibilitate, aşa cum sunt definite acestea în legislația actuală şi în spiritul 

acestui Cod Etic.  

(2) În cazul în care intervine o situaţie de conflict de interese sau incompatibilitate, 

personalul Primăriei orașului Lipova trebuie să sesizeze în scris, în maximum 3 zile 

lucrătoare de la apariţia situaţiei de conflict de interese sau stării de incompatibilitate, 

superiorii ierarhici. în astfel de situaţii, managementul Primăriei orașului Lipova are obligaţia 

de a se asigura, prin măsuri instituţionale, că a fost evitat conflictul de interese sau 

incompatibilitatea declarate, fără a aduce atingere demnității persoanei şi drepturilor 

profesionale şi contractuale ale celui care face obiectul conflictului de interese, respectiv 

incompatibilităţii sesizate.  

Cadourile, servicii, avantaje  

Art.22 (1) Personalului Primăriei orașului Lipova îi este interzis să solicite şi să 

primească cadouri, servicii, favoruri sau orice alt avantaj, indiferent de natura şi contextul 

acordării lor. 

(2) Funcţionarii publici care au primit bunuri cu titlu gratuit, în cadrul unor activități de 

protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, au obligaţia de a declara și prezenta la 

conducătorul instituției, în termen de 30 de zile de la primire, conform prevederilor legale în 

vigoare și procedurilor proprii. 

Avertizarea de integritate  

Art.23 (1) Angajaţii Primăriei orașului Lipova au obligatia morală şi profesională, 

suplimentar celei legale, de a sesiza orice abatere de la procedurile, normele, politicile 
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CODUL ETIC AL ANGAJAȚILOR DIN PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA 

interne ale instituţiei, precum și de la lege, de care iau cunoștință.  

(3) În baza Legii nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, 

instituţiile publice și din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii şi în spiritul acestui 

Cod Etic, se prezumă că avertizarea de integritate se bazează pe buna credinţă a 

avertizorului.  

Neutralitatea politică şi participarea la activităţi politice  

Art.24 Personalul Primăriei orașului Lipova are obligatia de a se asigura că prin 

prezenţa lor într-un anumit context politic, prin opiniile publice pe care le exprimă şi prin 

activitatea pe care o desfăşoară nu se află intr-o situaţie de conflict de interese, real sau 

aparent, cu obligaţiile legale, morale şi profesionale pe care le au în calitatea lor de membri 

sau reprezentanţi ai instituţiei.  

Art.25 Funcţionarilor publici, personalului contractual din cadrul Primăriei orașului 

Lipova, cu excepţia demnitarilor, le este interzis ca pe durata raportului de serviciu, 

contractului de muncă sau contractului de colaborare să participe la activităţi cu scopuri 

electorale, la activităţi de colectare de fonduri pentru partide politice, pentru organizaţii 

asimilate cu partidele politice sau cărora li se aplică acelaşi regim juridic ca al partidelor 

politice, pentru fundaţii/ asociaţii care funcţionează pe lângă partide politice sau au orientări 

politice clar exprimate, ori pentru candidaţi independenţi, precum şi să facă recomandări 

persoanelor fizice sau juridice privind oferirea de donaţii/sponsorizări de orice natură în 

favoarea entităţilor amintite. 

 

CAPITOLUL 6 

TRANSPARENȚA 
 

Accesul liber la informaţiile de interes public 

Art.26 În conformitate cu legislaţia în vigoare, activitatea Primăriei orașului Lipova 

trebuie să fie transparentă şi accesibilă cetăţeanului, garantând o bună comunicare cu 

cetăţenii, cu societatea civilă şi cu mediul de afaceri.  

Art.27 în temeiul relaţiilor de parteneriat dezvoltate cu societatea civilă, personalul 

Primăriei orașului Lipova furnizează reprezentanţilor acesteia informaţii referitoare la 

proiectele, programele şi alte documente de interes public care au legătură cu activitatea 

instituţiei, în limita competentelor ce ii/le revin.  

Art.28 Personalul Primăriei orașului Lipova potrivit atribuţiilor ce îi revin şi conform 

legislaţiei privind accesul la informatii de interes public, este obligat: 

1. să asigure informarea activă, corectă şi la timp a cetăţenilor asupra chestiunilor de 

interes public;  

2. să asigure accesul liber la informaţiile de interes public în condiţiile legii; 

3. să respecte termenele prevăzute de lege privind furnizarea informaţiilor. 

   Protecţia datelor şi a informaţiilor  

Art.29 Personalul Primăriei orașului Lipova este obligat să respecte limitările impuse de 

lege privind accesul la informaţii, în scopul protejării informaţiilor confidențiale, a secretului 

de stat sau de serviciu, a protejării vieţii private a persoanelor şi a securităţii naţionale.  
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Art.30 Personalul Primăriei orașului Lipova are obligația să păstreze, in condiţiile legii, 

confidentialitatea deplină a datelor şi informaţiilor pe care le deţine sau la care are acces pe 

perioada desfăşurării activităţii şi să nu le utilizeze abuziv sau în folos personal, sau să le 

facă cunoscute unui terţ, inclusiv după încetarea activităţii care îi conferă acces la aceste 

informaţii. 

Art.31 Culegerea, stocarea si utilizarea datelor cu caracter personal de către personalul 

Primăriei orașului Lipova se fac în condițiile legii şi vor fi limitate strict la ceea ce este 

necesar pentru realizarea obiectivelor legale și specifice instituției. 

 

CAPITOLUL 7 
REGULI DE COMPORTAMENT ŞI CONDUITĂ ÎN RELAȚII INTERNE 

 

Art.32 Reguli de comportament și conduită în relaţia coleg-coleg. 

a) între colegi trebuie să existe cooperare și susținerea reciprocă motivate de faptul că 

toţi angajații sunt mobilizați pentru realizarea unor obiective comune, iar comunicarea prin 

transferul de informații între colegi este esențială în soluţionarea cu eficiență a problemelor.  

b) Colegii își datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie, eventualele 

divergențe, nemulțumiri, apărute între aceştia soluționându-se fără să afecteze relația de 

colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvate, 

manifestând atitudine reconciliantă.  

c) între colegi trebuie să existe sinceritate și corectitudine, opiniile exprimate să 

corespundă realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie exprimate direct, 

netendențios.  

d) Relația dintre colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoașterea profesională, pe 

colegialitate şi pe performanţă.  

e) înțelegere, respect sprijin și pentru persoanele cu nevoi speciale.  

f) în relația dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind 

luate prin consens, manifestându-se deschidere la sugestiile colegilor, admițând critica în 

mod constructiv şi responsabil dacă este cazul. Împărtăşirea de cunoştinţe şi experiența 

acumulată are drept scop promovarea reciprocă a progresului profesional.  

g) Obligația de asistenţă între angajați, materializată în suplinirea colegială, acordarea de 

sprijin în activitatea desfăşurată, cooperarea cu bună credinţă în cadrul proiectelor ce 

implică participarea mai multor persoane. 

Art.33 Constituie încălcări ale principiului colegialității: 

a) Discriminarea, hărțuirea de gen, etnică sau sub orice altă formă, folosirea violenței 

fizice sau psihice, limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui membru al 

instituţiei, indiferent de poziţia ocupată de acesta în cadrul instituţiei;  

b) Promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele descrise în acest articol de 

către personalul de conducere din instituție; 

c) Discreditatea în mod injust a activităţii sau a modului de lucru al unui coleg;  

d) Formularea în fața unei persoane din interiorul sau exteriorul instituției a unor 

comentarii lipsite de curtoazie la adresa pregătirii profesionale, a ținutei fizice sau morale ori 
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a unor aspecte ce țin de viața privată a unui coleg;  

e) Formularea repetată de plângeri sau sesizări vădit neîntemeiate la adresa unui coleg. 

 

DISPOZIȚII FINALE 
 

Art. 34 (1) Prezentul Cod Etic completează Regulamentul intern al Primăriei orașului 

Lipova.  

(2) Persoana însărcinată cu monitorizarea respectării dispoziţiilor prezentului Cod este 

funcţionarul responsabil pentru consilierea etică, desemnat în condițiile prevederilor Legii 

nr.7/2004 republicată, numit consilier etic. 

(3) Codul intră în vigoare la data aprobării lui prin dispoziția Primarului.  

(4) La angajare, modificare a raportului de muncă, personalului Primăriei orașului Lipova i 

se va aduce la cunoştinţă prevederile Codului Etic. 

 

 

ANEXA 1  

Articole extrase din Declarația Universală a Drepturilor 
Omului, legate de valorile fundamentale 

 

 Art.1 Toate fiinţele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt 

înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul 

fraternității.  

Art.2 Fiecare om se poate prevala de toate drepturile și libertățile proclamate în 

prezenta declarație făra niciun fel de deosebire ca, de pilda, deosebirea de rasă, culoare, 

sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine națională sau socială, 

avere, naştere sau orice alte împrejurări. În afara de aceasta, nu se va face nici o deosebire 

după statutul politic, juridic sau internațional al ţării sau al teritoriului de care ține o 

persoană, fie că această ţară sau teritoriu sunt independente, sub tutelă, neautonome sau 

supuse vreunei alte limitări de suveranitate.  

Art.3 Orice fiinţă umană are dreptul la viață, la libertate și la securitatea persoanei sale.  

Art.18 Orice om are dreptul la libertatea gândirii, de conştiinţă şi religie; acest drept 

include libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și 

manifesta religia sau convingerea, singur sau împreună cu alţii, atât în mod public, cât și 

privat, prin învăţătură, practici religioase, cult şi îndeplinirea riturilor.  

Art.19 Orice om are dreptul la libertatea opiniilor și exprimării; acest drept include 

libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum şi libertatea de a căuta, de a 

primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și independent de frontierele de 

stat.  

Art.22 Orice persoană, în calitatea sa de membru al societății, are dreptul la securitatea 

socială; ea este îndreptățită ca prin efortul național și colaborarea internațională, ţinindu-se 

seama de organizarea şi resursele fiecărei ţări, să obțină realizarea drepturilor economice, 

sociale și culturale indispensabile pentru demnitatea sa și libera dezvoltare a personalității 
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sale. 

Art.23 (1) Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii sale, la 

condiții echitabite și satisfăcatoare de muncă, precum și la ocrotirea împotriva şomajului.  

(2) Toți oamenii, fără nicio discriminare, au dreptul la salariu egal pentru muncă egală.  

(3) Orice om care muncește are dreptul la o retribuire echitabilă şi satisfăcătoare care să-

i asigure atât lui, cât şi familiei sale, o existenţa conformă cu demnitatea umană și 

completată, la nevoie, prin alte mijloace de protectie socială.  

(4) Orice persoană are dreptul de a întemeia sindicate și de a se afilia la sindicate pentru 

apărarea intereselor sale.  

Art.24 Orice persoană are dreptul la odihnă și recreație, inclusiv la o limitare rezonabilă 

a zilei de muncă şi la concedii periodice plătite. 

Art.25 (1) Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea și 

bunăstarea lui și a familiei sale, cuprinzând hrană, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea 

medicală, precum și serviciilor sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de şomaj, 

boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de 

subzistenţă, în urma unor împrejurări independente de voința sa.  

(2) Mama și copilul au dreptul la ajutor și ocrotire deosebite. Toți copiii, fie că sunt 

născuți în cadrul unei căsătorii sau în afara acesteia, se bucură de aceeasi protecție socială. 

Art.29 (1) Orice persoană are îndatoriri faţă de colectivitate, deoarece numai în cadrul 

acesteia este posibilă dezvoltarea liberă şi deplină a personalității sale.  

(2) În exercitarea drepturilor si libertàtilor sale, fiecare om nu este supus decât numai 

îngrădirilor stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenita recunoaştere şi 

respectare a drepturilor și libertăților altora şi ca să fie satisfăcute justele cerințe ale 

moralei, ordinii publice și bunăstării generale într-o societate democratică.  

(3) Aceste drepturi și libertăți nu vor putea fi în niciun caz exercitate contrar scopurilor și 

principiilor Organizației Națiunilor Unite. 

 

ANEXA 2  

Articole extrase din LEGE Nr. 7 din 18 februarie 2004 *** 

Republicată privind Codul de conduită a funcţionarilor publici 
 

CAPITOLUL 1  
Domeniul de aplicare şi principii generale 

 

Art. 1 Domeniul de aplicare 

(1) Codul de conduită a funcţionarilor publici, denumit în continuare cod de conduită, 

reglementează normele de conduită profesională ale funcţionarilor publici. 

(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt 

obligatorii pentru persoanele care ocupă o funcţie publică în cadrul autorităţilor şi instituţiilor 

publice ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în cadrul autorităţilor 

administrative autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice. 
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Art.2 Obiective 

Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calității serviciului 

public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la 

eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupție din administraţia publică, prin: 

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi 

sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului 

instituţiei funcţiei publice şi al functionarilor publici; 

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptățit să se 

aştepte din partea funcţionarilor publici în exercitarea funcţiilor publice; 

c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici, 

pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte. 

Art.3 Principii generale 

Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici sunt 

următoarele: 

a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia funcţionarii publici au 

îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării; 

b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea 

de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei 

publice; 

c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor 

publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim 

juridic în situații identice sau similare; 

d) profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici au obligatia de a îndeplini 

atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi 

conştiinciozitate; 

e) imparțialitatea şi independenţa, principiu conform căruia funcţionarii publici sunt 

obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios 

sau de altă natură, în exercitarea functiei publice; 

f) integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici le este interzis să 

solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori 

beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o dețin, sau să abuzeze în vreun fel de 

această funcţie; 

g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcţionarii publici pot să-şi 

exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor 

moravuri; 

h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi în 

îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici trebuie să fie de bunăcredinţă; 

i) deschiderea şi transparenta, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de 

funcţionarii publici în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării 

cetăţenilor. 

Art.4 Termeni în înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: 

a) funcţionar public - persoana numită într-o funcţie publică în condiţiile Legii nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată**); 
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b) funcţie publică - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau 

instituţia publică, în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale; 

c) interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile 

şi autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, 

recunoscute de Constituție, legislația internă şi tratatele internaţionale la care România este 

parte; 

d) interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod 

direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către functionarii publici prin folosirea 

reputatiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care au acces, ca urmare a 

exercitării functiei publice; 

e) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori 

indirect, al funcţionarului public contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar 

putea afecta independenţa şi impartialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi 

cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei publice deţinute; 

f) informație de interes public - orice informație care priveşte activităţile sau care rezultă 

din activităţile unei autorităti publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei; 

g) informație cu privire la date personale - orice informatie privind o persoană identificată 

sau identificabilă. 

 

CAPITOLUL 2 
Norme generale de conduită profesională a funcţionarilor publici 

 

Art.5 Asigurarea unui serviciu public de calitate 

(1) Functionarii publici au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul 

cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în 

scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice. 

(2) In exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici au obligatia de a avea un 

comportament profesionist, precum şi de a asigura, in condiţiile legii, transparenţa 

administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, 

imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice. 

Art.6 Loialitatea faţă de Constituţie şi lege 

(1) Functionarii publici au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituția, 

legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu 

atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale. 

(2) Functionarii publici trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea 

exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute. 

Art.7 Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice 

(1) Functionarii publici au obligatia de a apăra în mod loial prestigiul autorităţii sau 

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act 

ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 

(2) Functionarilor publici le este interzis: 

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea 
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autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile 

acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; 

b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în 

care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de 

parte; 

c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute 

de lege; 

d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această 

dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau 

drepturile instituţiei ori ale unor functionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau 

juridice; 

e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării 

de actiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în 

care îşi desfăşoară activitatea. 

(3) Prevederile alin. (2) lit. a) - d) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, 

pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 

(4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care 

conțin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii 

publice, este permisă numai cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în 

care funcţionarul public respectiv îşi desfăşoară activitatea. 

(5) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la 

obligatia legală a funcţionarilor publici de a furniza informaţii de interes public celor 

interesaţi, în condiţiile legii, sau ca o derogare de la dreptul funcţionarului public de a face 

sesizări în baza Legii nr. 571/2004 privind protectia personalului din autorităţile publice, 

instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. 

Art.8 Libertatea opiniilor 

(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligatia de a respecta 

demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea 

intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. 

(2) în activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de 

a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. în exprimarea 

opiniilor, funcţionarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea 

conflictelor datorate schimbului de păreri. 

ART.9 Activitatea publică 

(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici 

desemnați în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii. 

(2) Funcţionarii publici desemnați să participe la activităţi sau dezbateri publice, in 

calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de 

conducătorul autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. 

(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici pot participa la 

activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia 

exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul 

căreia îşi desfăşoară activitatea. 
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Art.10 Activitatea politică  

În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:  

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

b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică; 

c) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac 

donaţii ori sponsorizări partidelor politice; 

d) să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte 

inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora. 

Art.11 Folosirea imaginii proprii 

În considerarea funcţiei publice deţinute, funcţionarilor publici le este interzis să permită 

utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi 

comerciale, precum şi în scopuri electorale. 

Art.12 Cadrul relatiilor în exercitarea functiei publice 

(1) În relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi 

desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, functionarii publici sunt 

obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi 

amabilitate. 

(2) Functionarii publici au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei şi 

demnității persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară 

activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, 

prin: 

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;  

b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;  

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 

(3) Funcționarii publici trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru 

rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Functionarii publici au obligaţia să 

respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin: 

a) promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii 

de fapt; 

b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, 

convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte 

aspecte. 

(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea 

persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se 

recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (1) - (3) şi de către celelalte 

subiecte ale acestor raporturi. 

Art.13 Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale 

(1) Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor 

organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu 

caracter international au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau 

instituţiei publice pe care o reprezintă. 

(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcționarilor publici le este interzis să 

exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale. 
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(3) În deplasările externe, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o conduită 

corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării 

gazdă. 

Art.14 Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor 

Functionarii publici nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii 

sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori 

persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa 

impartialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în 

raport cu aceste funcţii. 

Art.15 Participarea la procesul de luare a deciziilor 

(1) În procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici au obligaţia să acţioneze conform 

prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi 

impartial. 

(2) Funcţionarilor publici le este interzis să promită luarea unei decizii de către 

autoritatea sau instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea 

atribuţiilor în mod privilegiat. 

Art.16 Obiectivitate în evaluare 

(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcționarii publici 

au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în 

funcţia publică pentru funcţionarii publici din subordine. 

(2) Funcționarii publici de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu 

obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din 

subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau 

eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă 

de favoritism ori discriminare. 

(3) Se interzice funcţionarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze 

accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau 

alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3. 

Art.17 Folosirea prerogativelor de putere publică 

(1) Este interzisă folosirea de către funcţionarii publici, în alte scopuri decât cele 

prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei publice deţinute. 

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte 

normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, funcţionarilor 

publici le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori 

producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane. 

(3) Funcţionarilor publici le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o dețin sau 

relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa anchetele 

interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri. 

(4) Funcţionarilor publici le este interzis să impună altor functionari publici să se înscrie în 

organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, 

promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale. 

Art.18 Utilizarea resurselor publice 

(1) Funcţionarii publici sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a 
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statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, 

acţionând în orice situatie ca un bun proprietar. 

(2) Funcționarii publici au obligația să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile 

aparţinând autorității sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente 

funcţiei publice deţinute. 

(3) Funcționarii publici trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, 

folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale. 

(4) Funcţionarilor publici care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau 

activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a 

instituţiei publice pentru realizarea acestora. 

Art.19 Limitarea participării la achizitii, concesionări sau închirieri 

(1) Orice funcţionar public poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului 

sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia 

următoarelor cazuri: 

a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, 

despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; 

b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului 

respectiv; 

c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care 

persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces. 

(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau 

închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale. 

(3) Funcționarilor publici le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile 

proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale, supuse 

operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiții decât cele prevăzute de 

lege. 

 

ANEXA 3 

Norme generale de conduită profesională a funcționarilor publici și a personalului 

contractual, conform Legii nr. 477/2004 privind Codul de Conduită a personalului 

contractual din autoritățile și instituţiile publice 

 

CAPITOLUL 1  

Domeniul de aplicare şi principii generale 
 

Art.1 Domeniul de aplicare 

(1) Codul de conduită a personalului din autorităţile şi instituţiile publice, denumit în 

continuare cod de conduită, reglementează normele de conduită profesională a personalului 

contractual. 

(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt 

obligatorii pentru personalul contractual din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, 
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încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, cu 

excepţia persoanelor alese sau numite politic. 

Art.2 Obiective 

Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului 

public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei 

şi a faptelor de corupţie din administraţia publică, prin: 

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi 

sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel inalt a prestigiului 

instituţiei publice şi al personalului contractual; 

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se 

aştepte din partea personalului contractual în exercitarea functiei; 

c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul 

contractual din administraţia publică, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile 

administraţiei publice, pe de altă parte. 

Art.3 Principii generale 

Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt 

următoarele: 

a) prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are 

îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în 

exercitarea atribuţiilor funcţiei; 

b) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor 

publice - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi 

regim juridic în situaţii identice sau similare; 

c) profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligatia de a 

îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi 

conştiinciozitate; 

d) impartialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt 

obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios 

sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei; 

e) integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis 

să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori 

beneficiu moral sau material; 

f) libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual 

poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a 

bunelor moravuri; 

g) cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în 

îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bunăcredinţă şi 

să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu; 

h) deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de 

angajaţii contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse 

monitorizării cetăţenilor. 

Art.4 Termeni 

În înţelesul prezentei legi, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: 
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a) personal contractual ori angajat contractual - persoana numită într-o funcţie în 

autorităţile şi instituţiile publice în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare; 

b) funcţie - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau instituţia 

publică, în temeiul legii, în fişa postului; 

c) interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile 

şi autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, 

recunoscute de Constituţie, legislația internă şi tratatele internaţionale la care România este 

parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, 

eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor; 

d) interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, in mod 

direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual prin folosirea 

reputatiei, influentei, facilităţilor, relatiilor, informatiilor la care are acces, ca urmare a 

exercitării atribuţiilor funcţiei: 

e) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori 

indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar 

putea afecta independenţa şi imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi 

cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute; 

f) informatie de interes public - orice informație care priveşte activităţile sau care rezultă 

din activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei; 

g) informaţie cu privire la date personale - orice informatie privind o persoană identificată 

sau identificabilă. 

 

CAPITOLUL 2  

Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 
 

Art.5 Asigurarea unui serviciu public de calitate 

(1) Personalul contractual are obligația de a asigura un serviciu public de calitate în 

beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în 

practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice, în limitele 

atribuţiilor stabilite prin fişa postului. 

(2) În exercitarea funcţiei personalul contractual are obligația de a avea un 

comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenta 

administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, 

impartialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice. 

Art.6 Respectarea Constitutiei şi a legilor 

(1) Angajații contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte 

Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în 

conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale. 

(2) Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind 

restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii functiilor detinute, 

Art.7 Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice 

(1) Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul autorităţii sau 
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instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act 

ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 

(2) Angajatilor contractuali le este interzis: 

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea 

autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile 

acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; 

b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care 

autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, 

dacă nu sunt abilitaţi în acest sens; 

c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute 

de lege; 

d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această 

dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau 

drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici sau angajați contractuali, precum şi ale 

persoanelor fizice sau juridice; 

e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea 

promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori 

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. 

(3) Prevederile alin. (2) lit. a) - d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, 

pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 

(4) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la 

obligația legală a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor 

interesaţi, în condiţiile legii. 

Art.8 Libertatea opiniilor 

(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajații contractuali au obligaţia de a respecta 

demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor 

autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. 

(2) În activitatea lor angajații contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi 

de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale. 

(3) În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă 

şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. 

Art.9 Activitatea publică 

(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele 

desemnate în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii. 

(2) Angajații contractuali desemnați să participe la activități sau dezbateri publice, în 

calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredintat de 

conducătorul autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea sau mandatul 

dat de demnitarul în cabinetul căruia sunt încadrati. 

(3) În cazul în care nu sunt desemnați în acest sens, angajații contractuali pot participa la 

activităţi sau dezbateri publice, având obligatia de a face cunoscut faptul că opinia 

exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul 

căreia îşi desfăşoară activitatea. 
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Art.10 Activitatea politică  

În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis: 

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

b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică; 

c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu 

persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice; 

d) să afişeze în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice însemne ori obiecte 

inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora. 

Art.11 Folosirea imaginii proprii 

În considerarea funcţiei pe care o deține, personalul contractual are obligatia de a nu 

permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea 

unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale. 

Art.12 Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei 

(1) În relaţiile cu personalul contractual şi funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau 

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau 

juridice, angajații contractuali sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, 

bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate. 

(2) Personalul contractual are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi 

demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară 

activitatea, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin: 

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;  

b) dezvăluirea aspectelor vieţii private;  

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 

(3) Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru 

rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligația să 

respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin: 

a) promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, 

raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt; 

b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, 

convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte 

aspecte. 

Art.13 Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale 

(1) Personalul contractual care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor 

organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu 

caracter internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau 

instituţiei publice pe care o reprezintă. 

(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajații contractuali au obligația de a nu 

exprima opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internaționale. 

(3) În deplasările în afara ţării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită 

corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă. 

Art.14 Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor 

Angajații contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, 

invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor 
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ori persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa 

impartialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în 

raport cu aceste funcţii. 

Art.15 Participarea la procesul de luare a deciziilor 

(1) În procesul de luare a deciziilor angajații contractuali au obligația să acţioneze 

conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi 

imparțial. 

(2) Angajații contractuali au obligația de a nu promite luarea unei decizii de către 

autoritatea sau instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea 

atribuţiilor în mod privilegiat. 

Art.16 Obiectivitate în evaluare 

(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajații contractuali au 

obligația să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru 

personalul contractual din subordine. 

(2) Personalul contractual de conducere are obligația să examineze şi să aplice cu 

obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din 

subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau 

eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă 

de favoritism ori discriminare. 

(3) Personalul contractual de conducere are obligația de a nu favoriza sau defavoriza 

accesul ori promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, 

afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3. 

Art.17 Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute 

(1) Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcției deţinute în alte 

scopuri decât cele prevăzute de lege. 

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la 

anchete ori acţiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase 

sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor 

persoane. 

(3) Angajații contractuali au obligatia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de 

orice natură, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, in considerarea funcţiei pe care o 

dețin. 

(4) Angajații contractuali au obligația de a nu impune altor angajați contractuali sau 

funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori 

de a nu le sugera acest lucru, promițându-le acordarea unor avantaje materiale sau 

profesionale. 

Art.18 Utilizarea resurselor publice 

(1) Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a 

statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, 

acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar 

(2) Personalul contractual are obligația să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile 

aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente 

funcţiei deţinute. 
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(3) Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi 

revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale. 

(4) Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau 

activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a 

instituţiei publice pentru realizarea acestora. 

Art.19 Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri 

(1) Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a 

statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia 

următoarelor cazuri: 

a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, 

despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; 

b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului 

respectiv; 

c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care 

persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces. 

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau 

închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale. 

(3) Angajaților contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile 

proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse 

operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de 

lege. 

(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării 

tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese. 

(5) Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin 

faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduce prejudicii 

persoanelor fizice sau juridice. 
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