
Codul de conduită al Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin                  Ediția 2022        

 

1/19 

 

 

 

           Anexă la Ordinul Prefectului Nr. 358 din 23.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codul de Conduită 

 al personalului din cadrul  

Instituţiei Prefectului –Judeţul Caraș-Severin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Codul de conduită al Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin                  Ediția 2022        

 

2/19 

 

 

Capitolul I – Dispoziţii generale 

 

Art. 1 – Domeniul de aplicare 

  (1) Normele de Conduită profesională prevăzute de prezentul Cod de Conduită sunt 

obligatorii pentru tot personalul din cadrul Instituției Prefectului - Județul Caraș-Severin;  

(2) Prezentul Cod de Conduită reglementează normele privind conduita profesională şi 

se aplică tuturor categoriilor de personal din cadrul Instituţiei Prefectului –Judeţul Caraș-

Severin: 

 demnitari; 

 înalţi funcţionari publici;  

 funcţionari publici de conducere;  

 funcţionari publici de execuţie; 

 personalul contractual (personalul angajat în cadrul Cancelariei Prefectului, 

conducătorii auto, alte categorii de personal contractual);  

(3) Normele prevăzute în prezentul Cod de Conduită se bazează pe reglementările  

    prevăzute în: 

 Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările 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 modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale 

de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritătile publice, instituţiile 

publice şi din alte unităti care semnalează încalcări ale legi, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 

şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare; 

(4) Prezentul Cod de Conduită nu se substituie în niciun caz legilor şi reglementărilor 

aplicabile în domeniul administraţiei publice. 

 

Art. 2 – Termeni  

    În înţelesul prezentului Cod de conduită, următorii termeni se definesc astfel: 

 personal – demnitari, funcționari publici, și personal contractual,  salariați ai instituției. 

 funcţionar public - este persoana numită, în condiţiile legii, într-o funcţie publică. 

Persoana care a fost eliberată din funcţia publică şi se află în corpul de rezervă al 

funcţionarilor publici îşi păstrează calitatea de funcţionar public. 

 funcţie publică - reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în 

temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia 

publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome. 
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 personal contractual ori angajat contractual - persoana numită într-o funcţie în 

autorităţile şi instituţiile publice în condiţiile Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii), cu 

modificările ulterioare; 

 interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea drepturilor, a 

libertăţilor şi a intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, de 

legislaţia internă şi de tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi 

îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, al eficacităţii 

şi al economicităţii cheltuirii resurselor;  

 interes personal - orice avantaj material sau de alta natură, urmărit ori obţinut, în mod 

direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de angajat, prin folosirea reputaţiei, a 

influenţei, a facilităţilor, a relaţiilor şi a informaţiilor la care are acces, ca urmare a 

exercitării atribuţiilor;  

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

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

afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu 

obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;  

 informaţie de interes public - orice informaţie neclasificată care priveşte activităţile sau 

care rezultă din activitatea instituţiei, indiferent de suportul ei;  

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

sau identificabilă.  

 

Capitolul II – Norme de conduită 

 

Art. 3  - Principii generale 

Principiile care guvernează conduita profesională al personalului  din cadrul Instituției 

Prefectului –Județul Caraș-Severin sunt următoarele: 

 

  supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite 

categorii de funcţii au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;  

  prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici şi personalul 

contractual au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul 

personal, în exercitarea funcţiei publice;  

 asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, 

principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea 

de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;  

 profesionalismul, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de 

funcţii au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, 

eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;  

 imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite 

categorii de funcţii sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes 

altul decât interesul public, în exercitarea funcţiei deţinute;  

  integritatea morală, principiu conform căruia persoanelor care ocupă diferite categorii de 

funcţii le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, 

vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţin sau să abuzeze în vreun 

fel de această funcţie;  
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 libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite 

categorii de funcţii pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii 

de drept şi a bunelor moravuri;  

 cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea diferitelor categorii de 

funcţii ocupanţii acestora trebuie să fie de bună-credinţă;  

 deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea 

diferitelor categorii de funcţii sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;  

 responsabilitatea şi răspunderea, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite 

categorii de funcţii răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuţiile de 

serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător. 

 neutralitatea politică, principiu potrivit căruia auditorul trebuie să fie neutru din punct de 

vedere politic, în scopul îndeplinirii în mod imparţial a activităţilor; în acest sens ei trebuie 

să îşi menţină independenţa faţă de orice influenţe politice şi să se abţină de la exprimarea 

sau manifestarea convingerilor lor politice. 

 

 

Art. 4 - Obiective 

Prin normele de conduită stabilite, se urmăreşte asigurarea calităţii serviciului public, o 

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

a faptelor de corupţie din instituţie, prin: 

 reglementarea normelor minime de conduită profesională necesare realizării unor 

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

prestigiului instituţiei, al funcţiei publice şi al angajaţilor instituţiei; 

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

aştepte din partea angajaţilor instituţiei în exercitarea funcţiilor deţinute de aceştia; 

 crearea unui climat de încredere şi de respect reciproc între cetăţeni şi angajaţii 

instituţiei, pe de o parte, şi între cetăţeni şi instituţie, pe de altă parte. 

 

Art. 5 Norme de conduită pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 

  A. Respectarea Constituţiei şi a legilor  

 

(1) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia ca prin actele şi faptele lor 

să promoveze supremaţia legii, să respecte Constituţia şi legile ţării, statul de drept, drepturile 

şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică, precum şi să 

acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale în conformitate cu atribuţiile care le 

revin, cu aplicarea normelor de conduită care rezultă din îndatoririle prevăzute de lege.  

(2) Funcţionarii publici trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind 

restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute.  

 

 

B. Obligaţii în exercitarea dreptului la libera exprimare  

(1) Funcţionarii publici şi personalul contractual au dreptul la libera exprimare, în 

condiţiile legii.  
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(2) În exercitarea dreptului la liberă exprimare, funcţionarii publici şi personalul 

contractual au obligaţia de a nu aduce atingere demnităţii, imaginii, precum şi vieţii intime, 

familiale şi private a oricărei persoane.  

(3) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici şi personalul contractual 

au obligaţia de a respecta demnitatea funcţie deţinute, corelând libertatea dialogului cu 

promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.  

(4) În activitatea lor, funcţionarii publici şi personalul contractual 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.  

 

C. Asigurarea unui serviciu public de calitate  

(1) Funcţionarii publici au obligaţia 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 instituţiei.  

(2) În exercitarea funcţiei deţinute, funcţionarii publici şi personalul contractual au 

obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, 

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

imparţialitatea şi eficacitatea instituţiei publice.  

 

D. Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice  

(1) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia 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) Funcţionarilor publici şi personalului contractual 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 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 sau 

să furnizeze în mod neautorizat informaţii în legătură cu aceste litigii;  

c) să dezvăluie şi să folosească informaţii care au caracter secret, în alte condiţii decât 

cele prevăzute de lege;  

d) 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) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o 

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

 

E. Obligaţia de a informa autoritatea sau instituţia publică cu privire la situaţia 

personală generatoare de acte juridice  

Funcţionarul public are îndatorirea de a informa autoritatea sau instituţia publică, în 

mod corect şi complet, în scris, cu privire la situaţiile de fapt şi de drept care privesc persoana 

sa şi care sunt generatoare de acte administrative în condiţiile expres prevăzute de lege. 
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F. Îndeplinirea atribuţiilor 
(1) Funcţionarii publici şi personalul contractual răspund, potrivit legii, de 

îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le 

sunt delegate. 

(2) Funcţionarul public şi personalul contractual are îndatorirea să îndeplinească 

dispoziţiile primite de la superiorii ierarhici. 

(3) Funcţionarul public şi personalul contractual are dreptul să refuze, în scris şi 

motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. 

Funcţionarul public şi personalul contractual are îndatorirea să aducă la cunoştinţă superiorului 

ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii. 

(4) În cazul în care se constată, în condiţiile legii, legalitatea dispoziţiei prevăzute la 

alin. (3), funcţionarul public şi personalul contractual răspunde în condiţiile legii. 

(5) Pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul Instituției Prefectului - 

Județul Caraș-Severin care desfășoară activități ce implică prelucrarea datelor cu caracter 

personal trebuie să respecte prevederile legislației în vigoare, respectiv Regulamentul (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliuluiprivind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date. 

 

G. Interdicţii şi limitări în ceea ce priveşte implicarea în activitatea politică  

(1) Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, cu 

respectarea interdicţiilor şi limitărilor prevăzute la art. 242 alin. (4) şi art. 420 din O.U.G. nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Funcţionarii publici au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se 

abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor politice, să 

nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim 

juridic ca şi partidelor politice.  

(3) În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:  

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

organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, a fundaţiilor 

sau asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice, precum şi pentru activitatea 

candidaţilor independenţi;  

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

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

inscripţionate cu sigla şi/sau denumirea partidelor politice, ale organizaţiilor cărora le este 

aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, ale fundaţiilor sau asociaţiilor care 

funcţionează pe lângă partidele politice, ale candidaţilor acestora, precum şi ale candidaţilor 

independenţi;  

d) să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor de serviciu 

pentru a-şi exprima sau manifesta convingerile politice;  

e) să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.  

 

 

H. Interdicţia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje  
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(1) Funcţionarilor publici şi personalului contractual le este interzis să solicite sau să 

accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor publice, 

daruri sau alte avantaje.  

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile pe care funcţionarii publici şi 

personalul contractual le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în 

exercitarea mandatului sau a funcţiei publice deţinute, care se supun prevederilor legale 

specifice.  

 

I. Utilizarea responsabilă a resurselor publice  

(1) Funcţionarii publici şi personalul contractual sunt obligaţi 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) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia să folosească timpul de 

lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru 

desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute.  

(3) Funcţionarii publici şi personalul contractual 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 şi personalul contractual care desfăşoară activităţi în interes 

personal, în condiţiile legii, le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii 

sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora. 

  

J. Folosirea imaginii proprii  

Funcţionarilor publici şi personalului contractual le este interzis să permită utilizarea 

funcţiei publice în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi 

în scopuri electorale. 

  

K. Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri  

(1) Un funcţionar public şi personalul contractual nu poate achiziţiona un bun aflat în 

proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, supus vânzării în 

condiţiile legii, în următoarele situaţii:  

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) Funcţionarilor publici şi personalului contractual 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.  
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L. Activitatea publică  

(1) Comunicarea oficială a informaţiilor şi datelor privind activitatea instituţiei, precum 

şi relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici şi 

personal contractual desemnaţi în acest sens de conducătorul instituţiei, în condiţiile legii.  

(2) Funcţionarii publici şi personalul contractual desemnaţi să participe la activităţi sau 

dezbateri publice, în 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 şi personalul 

contractual 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.  

(4) Funcţionarii publici şi personalul contractual pot participa la elaborarea de 

publicaţii, pot elabora şi publica articole de specialitate şi lucrări literare ori ştiinţifice, în 

condiţiile legii.  

(5) Funcţionarii publici şi personalul contractual pot participa la emisiuni audiovizuale, 

cu excepţia celor cu caracter politic ori a celor care ar putea afecta prestigiul funcţiei publice.  

(6) În cazurile prevăzute la alin. (4) şi (5) funcţionarii publici şi personalul contractual 

nu pot utiliza informaţii şi date la care au avut acces în exercitarea funcţiei publice, dacă 

acestea nu au caracter public. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  

(7) În exercitarea dreptului la replică şi la rectificare, a dreptului la demnitate, a 

dreptului la imagine, precum şi a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, funcţionarii 

publici îşi pot exprima public opinia personală în cazul în care prin articole de presă sau în 

emisiuni audiovizuale s-au făcut afirmaţii defăimătoare la adresa lor sau a familiei lor. 

Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  

(8) Funcţionarii publici şi personalul contractual îşi asumă responsabilitatea pentru 

apariţia publică şi pentru conţinutul informaţiilor prezentate, care trebuie să fie în acord cu 

principiile şi normele de conduită prevăzute de prezentul cod.  

 

M. Conduita în relaţiile cu cetăţenii  

(1) În relaţiile cu persoanele fizice şi cu reprezentanţii persoanelor juridice care se 

adresează instituţiei, funcţionarii publici şi personalul contractual sunt obligaţi să aibă un 

comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine, integritate morală şi 

profesională.  

(2) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a nu aduce atingere 

onoarei, reputaţiei, demnităţii, integrităţii fizice şi morale a persoanelor cu care intră în 

legătură în exercitarea funcţiei publice, prin:  

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;  

b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane.  

(3) Funcţionarii publici şi personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială 

şi justificată pentru rezolvarea legală, clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor.  

(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.  



Codul de conduită al Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin                  Ediția 2022        

 

9/19 

(5) Funcţionarii publici şi personalul contractual trebuie să adopte o atitudine demnă şi 

civilizată faţă de orice persoană cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, fiind 

îndrituiţi, pe bază de reciprocitate, să solicite acesteia un comportament similar.  

(6) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a asigura egalitatea de 

tratament a cetăţenilor în faţa instituţiei, principiu conform căruia funcţionarii publici şi 

personalul contractual au îndatorirea de a preveni şi combate orice formă de discriminare în 

îndeplinirea atribuţiilor profesionale.  

(7) Angajaţii instituţiei ale căror atribuţii presupun contactul direct cu beneficiarii 

serviciului public, au următoarele obligaţii specifice: 

 să dea dovadă de disciplină atât în relaţiile cu cetăţenii, cât şi în cadrul instituţiei; 

 să dea dovadă de calm, politeţe şi respect pe întreaga perioadă de realizare a relaţiei cu 

publicul; 

 să manifeste o atitudine pozitivă şi răbdare în relaţia cu cetăţeanul; 

 să folosească un limbaj adecvat şi corect din punct de vedere gramatical; 

 să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor relevante obţinute de la cetăţean; 

 să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte şi să se asigure că acestea sunt 

înţelese de cetăţean; 

 să îndrume cetăţeanul către serviciul de specialitate în vederea obţinerii de informaţii 

detaliate care depăşesc competenţele structurii de asistenţă; 

 

N. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale  

1. Funcţionarii publici şi personalul contractual care reprezintă  instituţia în cadrul unor 

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

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

instituţiei publice pe care o reprezintă.  

2. În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarilor publici şi personalul 

contractual le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute 

internaţionale.  

3. În deplasările externe, funcţionarii publici şi personalul contractual sunt obligaţi să 

aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi 

obiceiurilor ţării gazdă.  

 

O. Obiectivitate şi responsabilitate în luarea deciziilor  

1. În procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici şi personalul contractual au 

obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de 

apreciere în mod fundamentat şi imparţial.  

2. Funcţionarilor publici şi personalului contractual le este interzis să promită luarea unei 

decizii de către instituţie, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea 

atribuţiilor în mod privilegiat.  

3. Funcţionarii publici de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile şi iniţiativele 

motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii 

sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor 

publice oferite cetăţenilor.  

4. În exercitarea atribuţiilor de coordonare, precum şi a atribuţiilor specifice funcţiilor 

publice de conducere, funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a 
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asigura organizarea activităţii personalului, de a manifesta iniţiativă şi responsabilitate 

şi de a susţine propunerile personalului din subordine. 

  

 P. Demnitarii, înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere  
 1. Demnitarii, înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere au obligaţia 

să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din 

subordine, în condiţiile legislaţiei specifice aplicabile fiecărei categorii de personal.  

 În acest sens, aceştia au obligaţia:  

a) să repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului de competenţă 

aferent funcţiei publice ocupate şi carierei individuale a fiecărei persoane din subordine;  

b) să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea 

corespunzătoare a competenţelor fiecărei persoane din subordine;  

c) să monitorizeze performanţa profesională individuală şi colectivă a personalului din 

subordine, să semnaleze în mod individual performanţele necorespunzătoare şi să 

implementeze măsuri destinate ameliorării performanţei individuale şi, după caz, colective, 

atunci când este necesar;  

d) să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei 

profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun acordarea de stimulente 

materiale sau morale;  

e) să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat 

şi să propună participarea la programe de formare şi perfecţionare profesională pentru fiecare 

persoană din subordine;  

f) să delege sarcini şi responsabilităţi, în condiţiile legii, persoanelor din subordine care 

deţin cunoştinţele, competenţele şi îndeplinesc condiţiile legale necesare exercitării funcţiei 

respective;  

g) să excludă orice formă de discriminare şi de hărţuire, de orice natură şi în orice 

situaţie, cu privire la personalul din subordine.  

2. În scopul asigurării condiţiilor necesare îndeplinirii cu imparţialitate a îndatoririlor ce 

decurg din raporturile ierarhice, înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere 

au obligaţia de a nu se angaja în relaţii patrimoniale cu personalul din subordine.  

 

Q. Norme de conduită în relaţia cu colegii de serviciu 

1. Principiul respectării demnității umane trebuie să constituie baza tuturor relațiilor 

dintre colegi, indiferent de nivelul ierarhic sau funcția deținută. 

2. Între colegi trebuie să existe cooperare şi susţinere reciprocă, transferul de 

informaţii între colegi fiind esenţial în soluţionarea eficientă a problemelor. 

3. Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie, eventualele 

divergenţe sau nemulţumiri apărute între aceştia soluţionându-se fără să afecteze relaţia de 

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

manifestând atitudine reconciliantă. 

4. Funcționarii publici de conducere au datoria de a media şi aplana eventualele 

conflicte apărute între colegi și de a încuraja lucrul în echipă. 

5. Funcţionarii 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 
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ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori 

discriminare. 

6. 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 prezentului cod etic. 

7. Funcţionarii publici și personalul contractual au obligaţia de a nu aduce atingere 

onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei în care îşi desfăşoară 

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

întrebuinţarea unor expresii jignitoare; b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;  c) 

formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 

8. Funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis să uzeze de 

calitatea sau de funcţia îndeplinită pentru rezolvarea unor interese de ordin personal. 

9. Funcţionarilor publici și personalului contractual le este interzis să impună altor 

colegi 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. 

 

R. Norme de conduită în relaţia cu terţii 

1. În relaţia cu terţii, angajatul îşi va desfăşura activitatea în baza atribuţiilor din fişa 

postului sau în baza mandatului dat de prefect. 

2. În aplicarea prevederilor alin. (1), angajatul instituţiei trebuie să ţină seama de toate 

prevederile legale privind transparenţa decizională, informaţiile de interes public şi regimul 

incompatibilităţilor.  

3. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici 

desemnaţi în acest sens de conducătorul  instituţiei, în condiţiile 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 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. 

5. Funcţionarilor publici le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin 

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. 

6. Funcţionarii publici și personalul contractual sunt obligaţi 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. 

7. Funcţionarilor publici și personalului contractual le este interzis să exprime în 

public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea instituţiei în care îşi 

desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter 

normativ sau individual; 

 

S. Păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu şi confidenţialitatea 

     Funcţionarii publici și personalului contractual au obligaţia să păstreze secretul de stat, 

secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau 

documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu 

aplicarea dispoziţiilor în vigoare privind liberul acces la informaţiile de interes public. 
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T. Funcţionarilor publici şi angajaților contractuali le este interzis: 

a) să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor sau să discute 

direct cu petenţii, cu excepţia celor cărora le sunt stabilite asemenea atribuţii, precum şi să 

intervină pentru soluţionarea acestor cereri; 

b) să se prezinte la serviciu în ţinută necorespunzătoare sau sub influenţa alcoolului 

precum şi să consume alcool în timpul programului de lucru; 

c) să părăsească locul de muncă in timpul programului de lucru fără o aprobare 

prealabilă; 

d) să înstrăineze bunuri date în folosinţă sau păstrare inclusiv acte, documentaţii etc 

 

Capitolul III - Incompatibilităţi 

 

 Art. 6 -  Incompatibilităţi 

A. Funcţia de prefect şi subprefect este incompatibilă cu: calitatea de deputat sau 

senator; funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului 

Bucureşti; funcţia de consilier local sau consilier judeţean; o funcţie de reprezentare 

profesională salarizata în cadrul organizaţiilor cu scop comercial; funcţia de preşedinte, 

vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administraţie 

sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de 

asigurare şi cele financiare, precum şi la instituţiile publice; funcţia de preşedinte sau de 

secretar al adunărilor generale ale actionarilor sau asociaţilor la societăţile comerciale 

prevăzute la lit. e); funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor 

comerciale prevăzute la lit. e); funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie 

ale regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale; calitatea de comerciant persoana 

fizica; calitatea de membru al unui grup de interes economic; o funcţie publica încredinţată de 

un stat străin, cu excepţia acelor funcţii prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România 

este parte.Prefectii şi subprefectii pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al 

cercetării ştiinţifice şi al creatiei literar-artistice. Functionarii publici care, potrivit legii, fac 

parte din categoria înalților funcţionari publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub 

sancţiunea destituirii din funcţia publică. 

 

B. Incompatibilităţi privind funcționarii publici 

 

Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice alta funcţie publică decât cea 

în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. Funcționarii publici nu pot 

deţine alte funcţii şi nu pot desfășura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum 

urmează: în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice; în cadrul cabinetului demnitarului, cu 

excepţia cazului în care funcţionarul public este suspendat din funcţia publica, în condiţiile 

legii, pe durata numirii sale; în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte 

unităţi 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 soţi sau rude de gradul I. Functionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi 

în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creatiei literar-artistice. 
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Capitolul IV – Răspunderea, Sancţiunile disciplinare 

 

Art. 7 

 A. Răspunderea administrativ-disciplinară a funcţionarilor publici şi personalului 

contractual 

    (1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare 

funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de 

lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea administrativ-disciplinară a acestora. 

    (2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: 

o întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 

o neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; 

o absenţa nemotivată de la serviciu; 

o nerespectarea programului de lucru; 

o intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului 

legal; 

o nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest 

caracter; 

o manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în 

care funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea; 

o desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic; 

o refuzul nemotivat de a îndeplini atribuţiile de serviciu; 

o refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii şi expertizelor 

medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, 

conform prevederilor legale; 

o încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri şi interdicţii stabilite prin lege 

pentru funcţionarii publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese şi 

incompatibilităţi; 

o încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi dacă funcţionarul public 

nu acţionează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice 

de la data intervenirii cazului de incompatibilitate; 

o încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese; 

o alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul 

funcţiei publice şi funcţionarilor publici sau aplicabile acestora. 

(3) Ca urmare a săvârşirii abaterilor disciplinare prevăzute la alin. (2), se aplică 

următoarele sancţiuni disciplinare: 

a)  mustrarea scrisă; 

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

c)  diminuarea drepturilor salariale cu 10 - 15% pe o perioadă de până la un an de zile; 

d)   suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de la unu la 3 ani; 

e)  retrogradarea într-o funcţie publică de nivel inferior, pe o perioadă de până la un an, cu 

diminuarea corespunzătoare a salariului; 

     f)  destituirea din funcţia publică. 

Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-f) nu pot fi aplicate decât după 

cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea funcţionarului public. Audierea 
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funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul 

funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la 

abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal şi nu împiedică 

finalizarea cercetării prealabile şi aplicarea sancţiunii. Sancţiunea se aplică de prefect, la 

propunerea comisiei de disciplină. 

Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 8 alin. (3) lit. a) se poate aplica şi direct de 

către prefect. 

B.  Răspunderea administrativ-disciplinară a  personalului contractual 

(1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit 

legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o 

abatere disciplinară. 

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o 

acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat 

normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de 

muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

(3) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care 

salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt: 

    a) avertismentul scris; 

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

dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

    c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 - 3 luni cu 5 - 10%; 

    d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o 

perioadă de 1 - 3 luni cu 5 - 10%; 

    e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

(4) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 

salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor 

disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. 

(5)  Prefectul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii 

disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 

    a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 

    b) gradul de vinovăţie a salariatului; 

    c) consecinţele abaterii disciplinare; 

    d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 

    e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

(6) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 3 

alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare 

prealabile. 

 

 

Capitolul V - Aplicarea, monitorizarea şi controlul normelor de conduită profesională 

 

     Art. 8 – (1)  În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului Cod de conduită, 

este desemat un consilier de etică care are următoarele atribuții: 
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a) monitorizează modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită 

de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi întocmeşte rapoarte 

şi analize cu privire la acestea; 

b) desfăşoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcţionarilor 

publici sau la iniţiativa sa atunci când funcţionarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă 

din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia; 

c) elaborează analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în 

activitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi care ar putea 

determina o încălcare a principiilor şi normelor de conduită, pe care le înaintează 

conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, şi propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, 

diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor; 

d) organizează sesiuni de informare a funcţionarilor publici cu privire la normele de 

etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii şi integrităţii sau care instituie 

obligaţii pentru autorităţile şi instituţiile publice pentru respectarea drepturilor cetăţenilor în 

relaţia cu administraţia publică sau cu autoritatea sau instituţia publică respectivă; 

e) semnalează practici sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la încălcarea 

principiilor şi normelor de conduită în activitatea funcţionarilor publici; 

f) analizează sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţeni şi de ceilalţi beneficiari ai 

activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care 

asigură relaţia directă cu cetăţenii şi formulează recomandări cu caracter general, fără a 

interveni în activitatea comisiilor de disciplină; 

g) poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetăţenilor şi beneficiarilor 

direcţi ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului 

care asigură relaţia cu publicul, precum şi cu privire la opinia acestora despre calitatea 

serviciilor oferite de autoritatea sau instituţia publică respectivă.    

     (2) Prefectul, subprefectul, personalul încadrat la cancelaria prefectului, precum şi 

funcţionarii publici au obligaţia de a-şi depune declaraţiile de avere şi interese în conformitate 

cu Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 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 funcţiei publice pe 

care o ocupă, ia o decizie sau participă la luarea unei decizii cu privire la care are şi un 

interes personal. 

Condiţia participării la luarea unei decizii  este îndeplinită atât atunci când decizia 

depinde exclusiv de voinţa oficialului public în cauză, cât şi atunci când acţiunea oficialului 

public în speţă reprezintă doar o verigă din procesul de luare a deciziei. Condiţia este, de 

asemenea, îndeplinită şi atunci când oficialul public este parte a unui organism colectiv care 

decide prin vot, iar acesta participă la dezbateri şi la vot. 
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 Existenţa unui interes personal poate presupune un beneficiu pe care oficialul public 

sau o persoană apropiată acestuia îl obţine ca urmare a deciziei luate. Prin urmare, pentru a se 

afla într-un conflict de interese, oficialul public trebuie să ia parte la luarea unei decizii care să 

îi afecteze un interes personal.  

Recomandarea 10/2000 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei include o 

definiţie a conflictului de interese în articolul 13:” 

“Conflictul de interese apare atunci când funcţionarul public are un interes personal 

care influenţează sau pare să influenţeze îndeplinirea atribuţiilor sale oficiale cu imparţialitate 

şi obiectivitate. Interesele private ale funcţionarului public pot include un beneficiu pentru sine 

sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau 

organizaţii cu care funcţionarul public a avut relaţii politice sau de afaceri. Interesul personal 

se poate referi şi la orice datorii pe care funcţionarul public le are faţă de persoanele enumerate 

anterior.” 

“Conform O.E.C.D., conflictul de interese implică un conflict între datoria faţă de 

public şi interesele personale ale unui oficial public. Conflictul de interese apare atunci când 

interesele oficialului public ca persoană privată influenţează sau ar putea influenţa 

necorespunzător îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor oficiale.” 

A. TIPURI DE CONFLICTE DE INTERESE: 

“Conflictul de interese poate fi de mai multe tipuri. Poate fi potenţial în situaţia în care 

un oficial are interese personale de natură să producă un conflict de interese dacă ar trebui 

luată o decizie publică. 

Conflictul de interese potenţial: X este arhitectul şef al oraşului ABC, iar fratele său 

este directorul unei mari companii de construcţii. 

Conflictul de interese actual apare în momentul în care oficialul este pus în situaţia de a 

lua o decizie care l-ar avantaja sau care ar avantaja un apropiat de-al său sau un  partener de 

afaceri. 

Conflictul de interese actual: X este arhitectul şef al oraşului ABC, iar compania 

fratelui său a depus documentaţia pentru obţinerea unei autorizaţii de construcţie în respectivul 

oraş. 

Al treilea tip de conflict de interese este cel consumat, în care oficialul public participă 

la luarea deciziei cu privire la care are un interes personal, încălcând prevederile legale. 

Conflictul de interese consumat: X în calitatea sa de arhitect şef al oraşului ABC, a 

semnat autorizaţia de construcţie solicitată de compania fratelui său. 

Aşteptările publicului privind conduita pe care oficialul public trebuie să o aibă variază 

în funcţie de tipul concret de conflict de interese existent la un anumit moment.  

Dacă, în cazul conflictului de interese potenţial, conduita cerută oficialului este mai 

degrabă pe exercitarea în mod transparent şi echidistant a atribuţiilor sale, în cazul conflictului 

de interese actual, oficialul trebuie să se abţină de la luarea oricăror decizii, informându-şi 

superiorul ierarhic despre situaţia apărută. Conflictul de interese consumat apare în cazul în 

care oficialul nu s-a abţinut de la luarea unei decizii în ipoteza unui conflict de interese actual 

şi implică latura sancţionatorii a reglementării.” 
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B. GRADE DE RUDENIE ŞI AFINITATE: 

Având în vedere faptul că, de cele mai multe ori, cele două noţiuni crează confuzii, voi 

prezenta care sunt gradele de rudenie respectiv gradele de afinitate. “Gradul de rudenie se 

aplică după cum urmează: 

  gradul I: fiul şi tatăl; 

  gradul II: fraţii; 

  gradul III: unchiul şi nepotul de frate; 

  gradul IV: verii. 

Relaţia de afinitate apare între un soţ/soţie şi rudele celuilalt soţ/soţie. Gradul de 

afinititate este luat în calcul astfel: 

  gradul I: mama şi soţia fiului acesteia/soacra şi nora; 

  gradul II: cumnatele şi cumnaţii; 

 gradul III: unchiul şi soţia nepotului de frate; 

 gradul IV: verii, soţii şi soţiile acestora.” 

 

Situaţiile în care un funcţionar public se află 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 să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la 

luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter 

patrimonial, participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari 

publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I, interesele sale patrimoniale, ale soţului 

sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei 

publice. 

În situaţia în care există un conflict de interese, funcţionarul este obligat să se abţină de 

la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de 

îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care 

se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de 

la data luării la cunoştinţă.  

În cazurile menţionate anterior, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la 

propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză, va 

desemna un alt funcţionar public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă.” 

 

D. DECLARAŢIA DE AVERE ŞI DECLARAŢIA DE INTERESE: 

Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se completează potrivit formularelor 

stabilite prin lege şi se trimit Agenţiei copii certificate, împreună cu codul numeric personal al 

declarantului. 

Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale, putând fi 

rectificate numai în condiţiile prevăzute de lege. 

Declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi 

obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere. 

 Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi 

activităţile prevăzute în anexa nr. 2, potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010. 

Persoanele care candidează pentru funcţiile de Preşedinte al României, deputat, senator, 

membru din România în Parlamentul European, consilier judeţean, consilier local, preşedinte 

al consiliului judeţean sau primar sunt obligate să îşi declare averea şi interesele. 
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Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la 

data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii. 

Anual, persoanele ce intră sub incidenţa legii au obligaţia să depună sau să actualizeze 

declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie. 

Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 

decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data declarării pentru celelalte capitole din 

declaraţie, potrivit legii. Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice 

pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de 

zile de la data încetării suspendării. 

 În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării 

activităţii, persoanele vizate au obligaţia să depună noi declaraţii de avere şi declaraţii de 

interese. 

Rectificarea declaraţiilor de interese şi declaraţiilor de avere se poate face: 

- la recomandarea persoanei responsabile cu înregistrarea şi comunicarea acestora, din 

cadrul autorităţii sau instituţiei publice respective,  în termen de 10 zile de la primirea 

declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese, persoanele dacă sunt  sesizate deficienţe în 

completarea acestora,  

- de către declarant, în termen de 40 de zile de la depunerea iniţială. Declaraţia de avere 

şi/sau declaraţia de interese rectificată pot/poate fi însoţite/însoţită de documente justificative. 

 Declaraţia de avere şi/sau declaraţia de interese depuse/depusă, împreună cu 

documentele justificative, se trimit/se trimite de îndată Agenţiei, în copie certificată. 

 Până la expirarea termenului de depunere a declaraţiei de avere şi/sau a declaraţiei de 

interese rectificate, Agenţia nu poate declanşa procedurile prevăzute de prezenta lege, în 

condiţiile în care sunt depuse în termenul legal. 

 

E. Diferenţa între conflictul de interese şi incompatibilităţi   

“Una dintre cele mai frecvente probleme care se manifestă atât în sistemul 

administrativ, cât şi în mass-media, este confuzia care se creează între conflictul de interese şi 

incompatibilităţi. Dacă, pentru existenţa unui conflict de interese persoanele publice, trebuie 

să ia o decizie care să influenţeze un interes personal, pentru a se afla într-o situaţie de 

incompatibilitate un oficial public nu trebuie să ia nicio decizie, fiind suficient faptul că 

ocupă concomitent două sau mai multe funcţii al căror cumul este interzis de lege. 

 

 

Capitolul VII – Dispoziții finale 
 

 Art. 10 - Încălcarea dispoziţiilor prezentului Cod de Conduită atrage răspunderea 

disciplinară, în condiţiile legii. 

     (1) Comisiile de disciplină au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor 

prezentului Cod de Conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile 

legii. 

     (2) Funcţionarii publici nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în niciun fel pentru 

sesizarea cu bună-credinţă a comisiei de disciplină competente, în condiţiile legii, cu privire la 

cazurile de încălcare a normelor de conduită. 
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     (3) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor 

infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii. 

     (4) Funcţionarii publici răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârşite 

cu încălcarea normelor de Conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau 

juridice. 

 Art. 11 – Revizuire 

Prezentul cod de Conduită va fi supus revizuirii ori de câte ori este necesar, în funcţie 

de experienţa acumulată în aplicarea lui. 

Art. 12 – Intrarea în vigoare 

 Prezentul Cod de Conduită intră în vigoare la 5 zile după aprobarea prin ordin al 

prefectului. 

 

 

PREFECT, 

 

 

Ioan DRAGOMIR                                                                                                      

 

 

 

 

                        CONSILIER DE ETICĂ, 

 

                                                                                                                 Vasilica Baltă  

 


