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Anexa la Dispoziția Primarului orașului Azuga nr.  283/15.09.2022 

 

CODUL ETIC 

                                  al funcționarilor publici  și al personalului contractual din cadrul 
                                                           Primăriei    orașului Azuga 
 

                                

CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare și principii generale       

Art. 1. Domeniul de aplicare 

(1) Codul etic al demnitarilor publici, al funcționarilor publici și al personalului contractual, 
denumit în continuare cod etic, reglementează normele de conduită profesională ale 
salariaților din cadrul Primăriei orașului Azuga, respectiv: demnitarilor publici, funcționarilor 
publici și personalului contractual. 

(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod etic sunt obligatorii pentru 
toți salariații din cadrul Primăriei orașului Azuga. 

Art. 2. Obiective 

         Obiectivele prezentului cod etic urmăresc să asigure creșterea calității serviciului public, 
o bună administrare în realizarea interesului public, precum și să contribuie la eliminarea 
birocrației și a faptelor de corupție din administrația publică, prin: 

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale 
și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului Primăriei 
orașului Azuga, funcției de demnitate publică si al demnitarilor publici, funcției publice și al 
funcționarilor publici, si a funcției contractuale și a personalului contractual; 

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptățit să se 
aștepte din partea demnitarilor publici, funcționarilor publici și a personalului contractual în 
exercitarea funcțiilor de demnitate publică sau funcțiilor publice ori contractuale; 
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c) crearea unui climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și salariații Primăriei 
orașului Azuga, și între cetățeni și Primarul orașului Azuga și Consiliul local la orașului 
Azuga, pe de altă parte. 

Art. 3. Principii generale 

(1) Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici și personalului 
contractual sunt cele prevăzute la art. 3 din Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a 
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulteriori, și la art. 3 din Legea nr. 
477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile 
publice, respectiv: 

a) supremația Constituției și a legii, principiu conform căruia funcționarii publici și angajații 
contractuali au îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării; 

b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcționarii publici și personalul 
contractual au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, 
în exercitarea funcției publice sau contractuale; 

c) asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, 
principiu conform căruia funcționarii publici și personalul contractual au îndatorirea de a 
aplica același regim juridic în situații identice sau similare; 

d) profesionalismul, principiu conform căruia funcționarii publici și personalul contractual au 
obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, 
corectitudine și conștiinciozitate; 

e) imparțialitatea și independența, principiu conform căruia funcționarii publici și personalul 
contractual sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, 
economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcției publice și contractuale; 

f) integritatea morală, principiu conform căruia funcționarilor publici și personalului 
contractual le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru 
alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției publice și contractuale pe care o 
dețin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcție; 

g) libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia funcționarii publici și 
personalul contractual pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii 
de drept și a bunelor moravuri; 

h) cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcției publice și 
contractuale și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu funcționarii publici si personalul 
contractual trebuie să fie de bună-credință; 

i) deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate de funcționarii 
publici și personalul contractual în exercitarea funcției lor sunt publice și pot fi supuse 
monitorizării cetățenilor. 

(2) Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public sunt următoarele: 
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a) principiul legalității, conform căruia Primarul orașului Azuga, Consiliul local al orașului 
Azuga și Primăria orașului Azuga au obligația de a respecta drepturile și libertățile cetățenilor, 
normele procedurale, libera concurență și tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor 
publice, potrivit legii; 

b) principiul supremației interesului public, conform căruia, în înțelesul prezentei legi, ordinea 
de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența Primarului orașului Azuga și a Consiliului 
local al orașului Azuga, și a Primăriei orașului Azuga sunt ocrotite și promovate de lege; 

c) principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale 
legii este datoare să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită; 

d) principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care 
reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni 
inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, 
nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în 
interes public; 

e) principiul bunei administrări, conform căruia Primarul orașului Azuga și Consiliul local al 
orașului Azuga, și Primăria orașului Azuga sunt datoare să își desfășoare activitatea în 
realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, 
eficacitate și economicitate a folosirii resurselor; 

f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în 
interes public cu privire la aspectele de integritate publică și bună administrare, cu scopul de a 
spori capacitatea administrativă și prestigiul Primarului orașului Azuga și Consiliul local al 
orașului Azuga, și Primăriei orașului Azuga; 

g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile 
prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa 
mai gravă; 

h) principiul bunei-credințe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată în aparatul de 
specialitate al Primarului orașului Azuga sau în cadrul serviciilor subordonate Consiliului 
local al orașului Azuga care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că 
fapta constituie o încălcare a legii. 

Art. 4. Termeni 

         În înțelesul prezentului cod etic și de integritate , expresiile și termenii prevăzuți la art. 5 
din Ordonanța de urgență a Guvernului privind Codul administrativ, și la art. 3 din Legea nr. 
571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte 
unități care semnalizează încălcări ale legii, au aceleași semnificații de mai jos:  

 a) funcționar public - persoana numită într-o funcție publică în condițiile Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulteriori; 

b) funcție publică - ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite de autoritatea sau 
instituția publică, în temeiul legii, în scopul realizării competențelor sale; 
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c) personal contractual ori angajat contractual - persoana numită într-o funcție în 
aparatului de specialitate al Primarului orașului Azuga si serviciilor subordonate Consiliului 
local al orașului Azuga, în condițiile Legii nr. 53/2003, republicată cu modificările și 
completările ulteriori; 

d) interes public - acel interes care implică garantarea și respectarea de către instituțiile și 
autoritățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute 
de Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte; 

e) interes personal-orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut, în mod direct 
sau indirect, pentru sine ori pentru alții, de către funcționarii publici prin folosirea reputației, 
influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcției 
publice sau contractuale; 

f) conflict de interese - acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori 
indirect, al funcționarului public sau al angajatului contractual contravine interesului public, 
astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor 
ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției 
publice sau contractuale deținute; 

g) informație de interes public - orice informație care privește activitățile sau care rezultă 
din activitățile unei autorități publice ori instituții publice, indiferent de suportul ei; 

h) informație cu privire la date personale - orice informație privind o persoană identificată 
sau identificabilă. 

CAPITOLUL II 

Norme generale de conduită profesională a funcționarilor publici și a       
personalului contractual 

 

Art. 5. Loialitatea față de Constituție și lege 

(1) Funcționarii publici si angajații contractuali au obligația ca, prin actele și faptele lor, să 
respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor 
legale, în conformitate cu atribuțiile care ie revin, cu respectarea eticii profesionale. 

(2) Funcționarii publici și angajații contractuali trebuie să se conformeze dispozițiilor legale 
privind restrângerea exercițiului unor drepturi, datorată naturii funcțiilor publice sau 
contractuale deținute. 

 

Art.6 . Profesionalism si imparțialitate 

(1) Funcționarii publici si personalul contractual trebuie să exercite funcția publică cu 
obiectivitate, imparțialitate si independentă, fundamentându-și activitatea, soluțiile 
propuse si deciziile pe dispoziții legale și pe argumente tehnice si să se abțină de la      



 PRIMĂRIA ORAȘULUI AZUGA,JUDEȚUL PRAHOVA,ROMANIA 

5 
 

orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori 
prestigiului corpului funcționarilor publici. 

(2) In activitatea profesională, funcționarii publici și personalul contractual, au obligația 
de diligența cu privire la promovarea si implementarea soluțiilor propuse si a 
deciziilor ,in condițiile prevăzute la alin.(1). 

(3) In exercitarea funcției , funcționarii publici si personalul contractual, trebuie să adopte 
o atitudine neutră față de orice interes personal, politic, economic, religios sau de 
altă natură și să nu dea curs unor eventuale presiuni, ingerințe sau influențe de orice 
natura. 

(4) Principiul independenței nu poate fi interpretat ca dreptul de a nu respecta principiul 
subordonării ierarhice. 

. 

 

Art. 7. Obligații in exercitarea dreptului la libera exprimare 

(1) Funcționarii publici si personalul contractual au dreptul la libera exprimare, in 
condițiile legii. 

(2) În exercitarea dreptului la libera exprimare, funcționarii publici și personalul 
contractual au obligația de a nu aduce atingere demnității, imaginii, precum si vieții 
intime, familiale și private a oricărei persoane. 

(3) În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu funcționarii publici si personalul contractual au 
obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu 
promovarea intereselor autorității sau instituției publice in care își desfășoară 
activitatea. 

(4) În activitatea lor, funcționarii publici si personalul contractual au obligația de a 
respecta libertatea opiniilor și de a nu se lasă influențați de considerente personale sau 
de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcționarii publici si personalul contractual, 
trebuie sa aibă o atitudine conciliantă si să evite generarea conflictelor datorate 
schimbului de păreri.     

 
 

    Art. 8. Asigurarea unui serviciu public de calitate 

(1) Funcționarii publici și angajații contractuali au obligația de a asigura un serviciu public de 
calitate în beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea 
lor în practică, în scopul realizării competențelor Primăriei Orașului Azuga. 

(2) În exercitarea funcției publice și contractuale, funcționarii publici și personalul contractual 
sau obligația de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile 
legii, transparența administrativă, pentru a câștiga și a menține încrederea publicului în 
integritatea, imparțialitatea și eficacitatea autorităților și instituțiilor publice. 

 

Art. 09. Obligația de a informa autoritatea sau instituția publică cu privire la situația 
personală generatoare de acte juridice 
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          Funcționarul public si personalul contractual are îndatorirea de a informa autoritatea sau 
instituția publică, in mod corect și complet, în scris, cu privire la situațiile de fapt si de drept 
care privesc persoana sa și care sunt generatoare de acte administrative in condițiile expres 
prevăzute de lege. 

Art. 10. Activitatea politică 

Funcționarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, cu respectarea 
interdicțiilor și limitărilor prevăzute la art.242 alin.(4) și art.420 din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.                       
Funcționarii publici și personalul contractual au obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le 
revin, să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor și preferințelor 
lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizație căreia ii este aplicabil 
același regim juridic ca și partidelor politice. 

În exercitarea funcției publice sau contractuale, funcționarilor publici și angajaților 
contractuali le este interzis:                                                                                                         
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;                            
b) să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică;                              
c) să colaboreze, în afara relațiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac 
donații ori sponsorizări partidelor politice;                                                                                 
d) să afișeze, în cadrul autorităților sau instituțiilor publice, însemne ori obiecte inscripționate 
cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaților acestora.                                   
e) să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru . 

Art. 11-Îndeplinirea atribuțiilor 

            Funcționarilor publici le revin următoarele obligații : 

a) să răspundă, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin din funcția publică pe care 
o dețin, precum și a atribuțiilor ce le sunt delegate; 
b) să se conformeze dispozițiilor primite de la superiorii ierarhici; 
c) să execute dispozițiile formulate în scris, cu excepția cazului în care acestea sunt vădit 
ilegale; 
d) să aducă dispozițiile ilegale la cunoștința superiorului ierarhic al persoanei care le-a emis; 

Art. 12- Limitele delegării de atribuții- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare 

(1) Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții publice vacante  se dispune 
motivat prin act administrativ de către o persoana care are competența de numire 
în funcția publică , pe o perioada de  maximum 6 luni intr-un an calendaristic, in 
condițiile prezentului cod. 

(2)  Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții publice ocupate al cărei titular 
se află în concediu, în condițiile legii sau este delegat in condițiile art.504 din 
O.U.G. nr.57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, ori se află în deplasare în interesul serviciului se stabilește prin fișa 
postului și operează de drept, în condițiile prezentului cod. 

(3) Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții publice nu se poate face prin 
delegarea tuturor atribuțiilor corespunzătoare unei funcții publice către același 
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funcționar public. Funcționarul public care preia atribuțiile delegate exercită pe 
perioada delegării de atribuții și atribuțiile funcției publice pe care o deține, 
precum si atribuțiile parțial preluate, cu excepția situației în care atribuțiile 
delegate presupun exercitarea controlului ierarhic asupra funcției deținute. 

(4) In situația în care funcția publică ale cărei atribuții sunt delegate și funcția publică 
al cărei titular preia parțial atribuțiile delegate se afla într-un raport ierarhic de 
subordonare, funcționarul care preia atribuțiile delegate semnează pentru funcția 
publică ierarhic superioară. 

(5) Prin excepție de la alin(3), atribuțiile funcției publice de secretar general al unității 
administrativ- teritoriale pot fi delegate și în totalitate, pentru perioada prevăzuta la 
alin(1), conducătorul compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, cu obligația delegării atribuțiilor proprii către alți funcționari publici. 

(6) În situația în care la nivelul unității administrativ- teritoriale postul conducătorului 
compartimentului juridic este vacant sau temporar vacant, atribuțiile funcției 
publice de secretar general al unității administrativ- teritoriale pot fi delegate și în 
totalitate , pentru perioada prevăzuta la alin.(1), unui alt funcționar public cu 
respectarea alin.(9). 

(7) Prin excepție de la alin.(3) si (9), în situația în care la nivelul aparatului de 
specialitate al primarului nu există un funcționar public căruia să îi  fie delegate 
atribuțiile funcției de secretar general al unității administrativ- teritoriale, in 
condițiile alin.(5) sau (6), acestea sunt delegate unui alt funcționar public in 
următoarea ordine: 

a) Unui funcționar public cu studii superioare de licență absolvită cu diploma, 
în specialitate juridică sau administrativă; 

b) Unui funcționar public cu studii superioare de licența. 

(8) Delegarea de atribuții se face numai cu informarea prealabilă a funcționarului 
căruia i se deleagă atribuțiile. 

(9) Funcționarul care preia atribuțiile delegate trebuie să îndeplinească condițiile de 
studii și de vechime necesare pentru ocuparea funcției ale cărei atribuții îi sunt 
delegate. 

(10) Nu pot fi delegate atribuții funcționarilor publici debutanți sau funcționarilor 
publici care exercită funcția în temeiul unui raport de serviciu de muncă cu timp 
parțial. 

(11) Funcționarii publici și personalul contractual pot îndeplini unele atribuții 
corespunzătoare unei funcții de demnitate publică, ale unei funcții de autoritate 
publică sau ale unei alte funcții publice, numai în condițiile expres prevăzute de 
lege. 

(12) În cazul funcțiilor publice de execuție vacante , cu excepția funcțiilor publice 
de auditor si consilier juridic, atunci când aceste funcții sunt unice în cadrul 
autorității sau instituției publice, atribuțiile pot fi delegate către cel puțin doi 
funcționari publici , cu respectarea prevederilor alin.(1) si (8)-(10). 

 

Art. 13.  Interdicția privind acceptarea cadourilor, serviciilor și avantajelor 

       Funcționarii publici și angajații contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, 
servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, 
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părinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, 
care le pot influenta imparțialitatea în exercitarea funcțiilor publice sau contractuale deținute 
ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții. 

Art. 14. Utilizarea responsabila a resurselor publice 

(1) Funcționarii publici și angajații contractuali sunt obligați să asigure ocrotirea proprietății 
publice și private a statului și a unităților administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui 
prejudiciu, acționând în orice situație ca un bun proprietar. 

(2) Funcționarii publici și angajații contractuali au obligația să folosească timpul de lucru, 
precum și bunurile aparținând autorității sau instituției publice numai pentru desfășurarea 
activităților aferente funcției deținute. 

(3) Funcționarii publici și angajații contractuali trebuie să propună și să asigure, potrivit 
atribuțiilor care le revin, folosirea utilă și eficientă a banilor publici, în conformitate cu 
prevederile legale. 

(4) Funcționarilor publici și angajaților contractuali care desfășoară activități publicistice în 
interes personal sau activități didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori 
logistica autorității sau a instituției publice pentru realizarea acestora. 

Art. 15. Folosirea imaginii proprii 

            În considerarea funcției publice sau contractuale deținute, funcționarilor publici și 
angajaților contractuali le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în 
acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri 
electorale. 

Art. 16. Limitarea participării la achiziții, concesionări sau închirieri 

(1) Un  funcționar public sau angajat contractual nu  poate achiziționa un bun aflat în 
proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, supus vânzării în 
condițiile legii, in  următoarele cazuri: 

a) când a luat cunoștință, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, despre 
valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; 

b) când a participat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului 
respectiv; 

c) când poate influența operațiunile de vânzare sau când a obținut informații la care 
persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces. 

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul concesionării sau închirierii 
unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-
teritoriale. 

(3) Funcționarilor publici și angajaților contractuali le este interzisă furnizarea informațiilor 
referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-
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teritoriale, supuse operațiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiții decât 
cele prevăzute de lege. 

Art. 17. Subordonarea ierarhică 

         Funcționarii publici au obligația de a rezolva , in termenele stabilite de către superiorii 
ierarhici , lucrările și sarcinile repartizate. 

Art.18.  Activitatea publică 

(1)Relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcționarii publici și 
angajații contractuali desemnați în acest sens de Primarul orașului Azuga, în condițiile legii. 

(2)Funcționarii publici și angajații contractuali desemnați să participe la activități sau 
dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare 
încredințat de Primarul orașului Azuga. 

(3)În cazul în care nu sunt desemnați în acest sens, funcționarii publici și angajații contractuali 
pot participa la activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul că 
opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorității ori instituției publice în 
cadrul căreia își desfășoară activitatea. 

Art. 19. Conduita in  relațiile cu cetățenii 

(1) În relațiile cu personalul din cadrul autorității sau instituției publice în care își desfășoară 
activitatea, precum și cu persoanele fizice sau juridice, funcționarii publici și angajații 
contractuali sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, 
corectitudine și amabilitate. 

(2) Funcționarii publici și angajații contractuali au obligația de a nu aduce atingere onoarei, 
reputației și demnității persoanelor din cadrul autorității sau instituției publice în care își 
desfășoară activitatea, precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției 
publice sau contractuale, prin: 

a) întrebuințarea unor expresii jignitoare; 

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

(3) Funcționarii publici și angajații contractuali trebuie să adopte o atitudine imparțială și 
justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor cetățenilor. Funcționarii publici și 
angajații contractuali au obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și a 
autorităților publice, prin: 

a) promovarea unor soluții similare sau identice raportate la aceeași categorie de situații de 
fapt; 

b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, 
convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte. 
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(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale și profesionale care să asigure demnitatea 
persoanelor, eficiența activității, precum și creșterea calității serviciului public, se 
recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (1)-(3) și de către celelalte 
subiecte ale acestor raporturi. 

Art. 20. Conduita în cadrul relațiilor internaționale 

(1) Funcționarii publici și angajații contractuali care reprezintă autoritatea sau instituția 
publică în cadrul unor organizații internaționale, instituții de învățământ, conferințe, semănării 
și alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă țării 
și autorității sau instituției publice pe care o reprezintă. 

(2) În relațiile cu reprezentanții altor state, funcționarilor publici și angajaților contractuali le 
este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale. 

(3) În deplasările externe, funcționarii publici și angajații contractuali sunt obligați să aibă o 
conduită corespunzătoare regulilor de protocol și le este interzisă încălcarea legilor și 
obiceiurilor tării gazdă. 

Art. 21. Participarea la procesul de luare a deciziilor 

(1)În procesul de luare a deciziilor, funcționarii publici au obligația să acționeze conform 
prevederilor legale și să își exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial. 
(2)Funcționarilor publici le este interzis să promită luarea unei decizii de către autoritatea sau 
instituția publică, de către alți funcționari publici, precum și îndeplinirea atribuțiilor în mod 
privilegiat. 
(3)Funcționarii publici de conducere sunt obligați să sprijine propunerile și inițiativele 
motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității autorității sau 
instituției publice în care își desfășoară activitatea, precum și a calității serviciilor publice 
oferite cetățenilor. 
(4)În exercitarea atribuțiilor de coordonare, precum și a atribuțiilor specifice funcțiilor publice 
de conducere, funcționarii publici au obligația de a asigura organizarea activității 
personalului, de a manifesta inițiativă și responsabilitate și de a susține propunerile 
personalului din subordine. 
(5)Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere au obligația să asigure 
egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în 
condițiile legislației specifice aplicabile fiecărei categorii de personal. În acest sens, aceștia au 
obligația: 
a)să repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului de competență aferent 
funcției publice ocupate și carierei individuale a fiecărei persoane din subordine; 
b)să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea corespunzătoare 
a competențelor fiecărei persoane din subordine; 
c)să monitorizeze performanta profesională individuală și colectivă a personalului din 
subordine, să semnaleze în mod individual performanțele necorespunzătoare și să 
implementeze măsuri destinate ameliorării performanței individuale și, după caz, colective, 
atunci când este necesar; 
d)să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale 
pentru personalul din subordine, atunci când propun acordarea de stimulente materiale sau 
morale; 
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e)să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat și să 
propună participarea la programe de formare și perfecționare profesională pentru fiecare 
persoană din subordine; 
f)să delege sarcini și responsabilități, în condițiile legii, persoanelor din subordine care dețin 
cunoștințele, competențele și îndeplinesc condițiile legale necesare exercitării funcției 
respective; 
g)să excludă orice formă de discriminare și de hârțuire, de orice natură și în orice situație, cu 
privire la personalul din subordine. 
(6)În scopul asigurării condițiilor necesare îndeplinirii cu imparțialitate a îndatoririlor ce 
decurg din raporturile ierarhice, înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere 
au obligația de a nu se angaja în relații patrimoniale cu personalul din subordine. 

Art.22. Obligația respectării regimului cu privire la sănătate și securitate în muncă 

            Funcționarii publici  au obligația de a se supune controlului de medicina muncii și 
expertizelor medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii , 
în condițiile legii.  

 

Capitolul III 

Coordonarea, monitorizarea și controlul aplicării normelor de conduită ale       
salariaților din cadrul Primăriei orașului Azuga 

Art. 23. Rolul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 

(1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici coordonează, monitorizează și controlează 
aplicarea normelor de conduită pentru funcționarii publici. 

(2) Prin activitatea sa, Agenția Națională a Funcționarilor Publici nu poate influența derularea 
procedurii de lucru a comisiilor de disciplină din cadrul Primăriei orașului Azuga, desfășurată 
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de 
organizare și funcționare a comisiilor de disciplină. 

Art. 24. Avertizarea privind fapte de încălcare a legii 

         Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către persoanele care au reclamat ori au 
sesizat încălcări ale legii în cadrul Primăriei orașului Azuga, săvârșite de către persoane cu 
funcții de conducere sau de execuție din primărie, prevăzute de lege ca fiind abateri 
disciplinare, contravenții sau infracțiuni, constituie avertizare în interes public și privește: 

a) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în 
legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau 
în legătură cu serviciul; 

b) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene; 

c) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor Primăriei 
orașului Azuga; 
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d) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese; 

e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; 

f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau 
numite politic; 

g) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale; 

h) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile; 

i) incompetența sau neglijența în serviciu; 

j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, 
retrogradare și eliberare din funcție; 

k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu 
nerespectarea legii; 

l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau 
clientelare; 

m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al Orașului 
Azuga; 

n) încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și 
cel al ocrotirii interesului public. 

 

Art. 25. Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale, 
poate fi făcută, alternativ sau cumulativ: 

a) șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale; 

b) Primarului orașului Azuga, chiar dacă nu se poate identifica exact salariatul care a încălcat 
prevederile legale; 

c) comisiei de disciplină sau organului cu atribuții disciplinare din cadrul Primăriei orașului 
Azuga, din care face parte persoana care a încălcat legea; 

d) organelor judiciare; 

e) organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și a 
incompatibilităților; 

f) comisiilor parlamentare; 

g) mass-media; 
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h) organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale; 

i) organizațiilor neguvernamentale. 

Art.26. Dispoziții speciale privind semnalarea neregulilor de către persoanele cu 
atribuții de control 

(1) Persoanele cu atribuții de control sunt obligate să înștiințeze conducerea instituției sau, 
după caz, organul abilitat de lege să constate săvârșirea infracțiunilor, cu privire la 
orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operațiune sau un act ilicit că poate 
atrage răspunderea penală. 

(2) Persoanele cu atribuții de control sunt obligate, în cursul efectuării actului de control, 
să procedeze la asigurarea și conservarea urmelor infracțiunii, a corpurilor delicte și a 
oricăror mijloace de proba ce pot servi organelor de urmărire penală. 

(3) Îndeplinirea cu bună-credința a obligațiilor prevăzute la primul alineat nu constituie o 
încălcare a secretului profesional și nu atrage răspunderea penală, civilă sau 
disciplinară. 

(4) Neîndeplinirea cu rea-credința obligațiilor prevăzute la primul alineat constituie 
infracțiuni și se pedepsesc potrivit legilor în vigoare. 

Art.27. Aspecte privind sesizările, neregularităților și soluționarea acestora 

(1) Persoanele care pot semnala cazuri de abateri și de nereguli sunt: 

a) Orice angajat al Primăriei Orașului Azuga; 
b) Orice fost angajat al Primăriei Orașului Azuga; 
c) Orice persoana care nu are contract de muncă cu  Primăria Orașului Azuga dar își 

desfășoară activitatea în cadrul autorității în baza unui contract de prestări de 
servicii/colaborare încheiat între  Primăria  Orașului Azuga și o terță parte; 

d) Reprezentanții unor instituții cu care  Primăria Orașului Azuga a avut sau are 
relații de colaborare. 

 

Art.28. Prin abateri și nereguli se înțelege: 

a) Orice încălcare a prevederilor  Codului Etic și de integritate; 
b) Orice încălcare a altor legi, norme sau reglementari aplicabile, coduri de practică 

sau declarații profesionale; 
c)  Management defectuos; 
d) Abuz de putere; 
e) Un pericol pentru sănătatea și siguranța muncii; 
f) Alte cazuri grave de conduită socială necorespunzătoare; 
g) Ascunderea oricărei neglijențe. 

 

Art.29. Protecția funcționarilor publici și a personalului contractual care 
semnalează nereguli  
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(1)În fața comisiei de disciplină sau a altor organe similare beneficiază de protecție 
după cum urmează: 

1)Avertizorii în interes public beneficiază de prezumția de bună-credință, în condițiile 
art.3 alin.(2) lit h) , până la proba contrară; 

a) La cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de 
avertizare, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul 
primăriei au obligația de a invita un reprezentant al sindicatului. Anunțul se 
face prin adresa cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub 
sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate. 
Comunicarea adresei se face cu semnătura de primire. 

(2) În situația în care cel reclamat prin avertizare în interes public este șef ierarhic, 
direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluarea avertizorului, 
comisia de disciplină sau alt organ similar va asigura protecția avertizorului, 
ascunzându-i identitatea. 

(3) În cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art.27 alin.(1) lit.a și lit.b , se vor 
aplica din oficiu măsurile de protecție referitoare la protecția datelor de identitate, a 
martorului protejat, prevăzute la art.12 al.(2) lit.a din Legea nr.682/2002 privind 
protecţia martorilor , republicată. 

(4) În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu , instanța poate 
dispune anularea sancțiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, 
dacă sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu 
bună-credință. 

(5) Instanța verifică proporționalitatea sancțiunii aplicate avertizorului pentru o abatere 
disciplinară , prin compararea cu practica sancționării sau cu alte cazuri similare din 
cadrul aceleiași instituții publice sau unități bugetare, pentru a înlătura posibilitatea 
sancționării ulterioare și indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate 
de Legea nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, 
instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii. 

(6) Dacă , din orice motiv, persoana care face sesizarea dorește să i se asigure 
confidențialitatea cu privire la identitatea sa, persoana care primește sesizarea are 
obligația de a păstra confidențialitatea. 

 

 

Art.30 .Obligațiile Primăriei orașului Azuga cu privire la asigurarea consilierii 
etice a funcționarilor publici , a informării și a raportării cu privire la normele de 
conduită 

(1) În scopul aplicării eficiente a dispozițiilor prezentului cod de  de conduită , Primarul 
orașului Azuga a desemnat un funcționar public pentru consiliere etică și 
monitorizarea respectării  normelor de conduita. 

(2) Consilierea etică are caracter confidențial si se desfășoară în baza unei solicitări 
formale adresate consilierului de etică sau la inițiativa sa atunci când din conduita 
funcționarului public rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia. 



 PRIMĂRIA ORAȘULUI AZUGA,JUDEȚUL PRAHOVA,ROMANIA 

15 
 

Consilierul de etică are obligația de a comunica informații cu privire la activitatea 
derulată decât în situația în care aspectele semnalate pot constitui o fapta penală. 

(3) Primăria Orașului Azuga implementează măsurile considerate necesare pentru 
respectarea dispozițiilor prezentului cod privind principiile si normele de conduită și 
sprijină activitatea consilierului de etică. 

(4) În aplicarea dispozițiilor prezentului cod etic și de integritate , orice activitate care 
implică prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea 
prevederilor legislației pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

(5) Primăria Orașului Azuga are obligația de a asigura participarea consilierului de etică 
la programele de formare și perfecționare profesionala, organizate de Institutul 
National de Administrație , în condițiile legii. 

(6) Pentru informarea cetățenilor, compartimentele de relații cu publicul au obligația de 
a asigura publicarea principiilor și normelor de conduită pe pagina de internet și de a 
le afișa  la sediul autorității sau instituției publice, într-un loc vizibil și accesibil 
publicului. 

(7) Funcționarii publici nu  pot fi sancționați sau prejudiciați în nici un fel pentru că s-
au adresat consilierului de etica cu solicitarea de a primi consiliere cu privire la 
respectarea principiilor si normelor de conduită. 

 

Art.31. Consilierul de etică  

(1)Atribuțiile consilierului de etică. În exercitarea rolului activ de prevenire a încălcării 
principiilor și normelor de conduită, consilierul de etică îndeplinește următoarele atribuții:  

a) monitorizează modul de aplicare și respectare a principiilor și normelor de conduită de 
către funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice și întocmește rapoarte și 
analize cu privire la acestea; 

 b) desfășoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcționarilor publici 
sau la inițiativa sa atunci când funcționarul 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 și vulnerabilitățile care se manifestă în 
activitatea funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice și care ar putea 
determina o încălcare a principiilor și normelor de conduită, pe care le înaintează 
conducătorului autorității sau instituției publice, și propune măsuri pentru înlăturarea 
cauzelor, diminuarea riscurilor și a vulnerabilităților; 

 d) organizează sesiuni de informare a funcționarilor publici cu privire la normele de etică, 
modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii și integrității sau care instituie obligații 
pentru autoritățile și instituțiile publice pentru respectarea drepturilor cetățenilor în relația cu 
administrația publică sau cu autoritatea sau instituția publică respectivă;  

e) semnalează practici sau proceduri instituționale care ar putea conduce la încălcarea 
principiilor și normelor de conduită în activitatea funcționarilor publici; 

 f) analizează sesizările și reclamațiile formulate de cetățeni și de ceilalți beneficiari ai 
activității autorității sau instituției publice cu privire la comportamentul personalului care 
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asigură relația directă cu cetățenii și formulează recomandări cu caracter general, fără a 
interveni în activitatea comisiilor de disciplină; 

 g) poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetățenilor și beneficiarilor 
direcți ai activității autorității sau instituției publice cu privire la comportamentul personalului 
care asigură relația cu publicul, precum și cu privire la opinia acestora despre calitatea 
serviciilor oferite de autoritatea sau instituția publică respectivă.  

 (2) Calitatea de consilier de etică încetează în următoarele situații: 

 a) prin renunțarea expresă a consilierului de etică la această calitate, pe baza cererii scrise 
adresate conducătorului autorității sau instituției publice; 

 b) prin expirarea perioadei pentru care a fost desemnat consilier de etică în condițiile 
prevăzute de prezentul cod;  

c) în cazul intervenirii unei situații de incompatibilitate prevăzute la art. 453; 

 d) prin revocare de către conducătorul autorității sau instituției publice, pentru activitate 
necorespunzătoare a consilierului de etică sau în cazul în care acesta nu mai îndeplinește 
oricare dintre condițiile prevăzute la art. 452 alin. (6); 

 e) în caz de încetare sau de modificare a raporturilor de serviciu ale funcționarului public care 
are calitatea de consilier de etică prin ocuparea unei funcții în cadrul altei autorități sau 
instituții publice, precum și în caz de suspendare a raporturilor de serviciu pe o perioadă mai 
mare de o lună. 

 (2) Încetarea calității de consilier de etică prin revocare în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. 
d) se poate dispune numai după sesizarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici de către 
conducătorul autorității sau instituției publice cu privire la activitatea considerată 
necorespunzătoare a consilierului de etică și cercetarea situației de către Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici, cu luarea în considerare a propunerilor formulate de aceasta. 

 (3) Încetarea calității de consilier de etică în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) și e) se 
dispune direct de către conducătorul autorității sau instituției publice.  

 

Art.32. Informarea publicului cu privire la respectarea obligațiilor si a normelor de 
conduită 

  Informarea publicului cu privire la respectarea obligațiilor și a normelor de conduită , 
Raportul prevăzut la art. 401 alin. (4) lit. i)  din O.U.G. 57/2009 conține informații cu caracter 
public, se elaborează în baza rapoartelor autorităților și instituțiilor publice privind respectarea 
normelor de conduită transmise Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și cuprinde cel 
puțin următoarele date:  

a) numărul și obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită 
profesională; 
 b) categoriile și numărul de funcționari publici care au încălcat principiile și normele de 
conduită; 
 c) cauzele și consecințele nerespectării normelor de conduită;  
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d) evidențierea cazurilor în care funcționarilor publici li s-a cerut să acționeze sub presiunea 
factorului politic.  
           Rapoartele autorităților și instituțiilor publice privind respectarea normelor de conduită 
se publică pe site-ul propriu și se comunică la cererea oricărei persoane interesate. (3) 
Raportul prevăzut la art. 401 alin. (4) lit. i) din O.U.G. 57/2009   se publică pe site-ul Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici și se comunică la cererea oricărei persoane interesate.  

            Informarea publicului cu privire la respectarea obligațiilor și a normelor de conduită în 
exercitarea funcțiilor publice constituie parte integrantă din raportul anual privind 
managementul funcțiilor publice și al funcționarilor publici, care se elaborează de Agenția 
Națională a Funcționarilor Publici. Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate să 
prezinte în raportul anual, în mod detaliat, unele cazuri care prezintă un interes deosebit 
pentru opinia publică.  

Art. 33. Conflictul de interese privind funcționarii publici 

(1) Funcționarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele 
situații: 

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

b) participă în cadrul aceleiași comisii, constituite conform legii, cu funcționari publici care au 
calitatea de soț sau rudă de gradul I; 

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

(2) În cazul existenței unui conflict de interese, funcționarul public este obligat să se abțină de 
la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să-l informeze de 
îndată pe șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care 
se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a funcției publice, în termen de cel mult 3 zile de 
la data luării la cunoștință. 

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul autorității sau instituției publice, la 
propunerea șefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcționarul public în cauză, va 
desemna un alt funcționar public, care are aceeași pregătire și nivel de experiență. 

(4) Încălcarea dispozițiilor alin. (2) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, 
administrativă, civilă ori penală, potrivit legii. 

Reguli în materia conflictului de interese 

 Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a 
cererilor de finanţare nu pot fi solicitanţi şi/sau nu pot acorda servicii de consultanţă unui 
solicitant. 

 Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu excluderea solicitantului din 
procedura de selecţie. 

 Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să solicite 
instanţei anularea contractului/acordului/deciziei de finanţare care a fost încheiat/emisă cu 
încălcarea prevederilor alin. (1). 
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 În cazul în care autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene solicită 
completări ale documentaţiei depuse în vederea verificării/evaluării, această activitate nu are 
caracter de consultanţă. 
 Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de 
finanţare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie următoarele persoane: 
a) cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 
dintre solicitanţi sau care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori de 
supervizare a unuia dintre solicitanţi; 
b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care deţin părţi 
sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac 
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
solicitanţi; 
c) cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze 
imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare. 

Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor implicate în procesul de 
verificare/aprobare/plată a cererilor de rambursare/plată prezentate de beneficiari. 
 prevederi din Art. 8 din capitolul II (Norme Metodologice din 2011) la data 15-sept-2011 
pentru Art. 11, alin. (2) din capitolul II, secțiunea 2    Vedeţi mai multe 
 Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu excluderea solicitantului din 
procedura de selecţie. 
 Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să solicite 
instanţei anularea contractului/acordului/deciziei de finanţare încheiat/emise cu încălcarea 
prevederilor alin. (1). 
 Încălcarea prevederilor alin. (2) se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile 
solicitate la plată/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat 
fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora. 
 Persoanele care participă direct la procedura de verificare/evaluare/aprobare a cererilor 
de finanţare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie, precum şi cele implicate în 
procesul de verificare/aprobare/plată a cererilor de rambursare/plată prezentate de beneficiari 
sunt obligate să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în 
niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 10 şi 11. 
 În situaţia în care, în cursul procedurii de verificare/evaluare/aprobare, aceste persoane 
descoperă sau constată o legătură de natura celor menţionate la art. 10 şi 11, acestea sunt 
obligate să o semnaleze şi să înceteze de îndată să participe la procedura de verificare, 
evaluare sau aprobare. 
 Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja 
persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a 
cererilor de finanţare în cadrul procedurii de selecţie pe parcursul unei perioade de cel 
puţin 12 luni de la semnarea contractului de finanţare. 
 Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să 
solicite instanţei anularea contractului de finanţare care a fost încheiat, în cazul 
încălcării prevederilor alin. (1). 
 Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane fizice/juridice de 
drept privat au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să 
determine apariţia unui conflict de interese, şi anume a situaţiei în care există legături între 
structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de 
evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în 
două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie. 
 prevederi din Art. 8 din capitolul II (Norme Metodologice din 2011) la data 15-sept-2011 
pentru Art. 14, alin. (1) din capitolul II, secțiunea 2    Vedeţi mai multe 
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 Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancționează cu deduceri/excluderi din cheltuielile 
solicitate la plată/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat 
fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora. (2) Autorităţile 
cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să solicite instanţei anularea 
contractului de finanţare care a fost încheiat, în cazul încălcării prevederilor alin. (1). 

Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane fizice/juridice de 
drept privat au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să 
determine apariţia unui conflict de interese, şi anume a situaţiei în care există legături între 
structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de 
evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în 
două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie. 
 Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile 
solicitate la plată/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat 
fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora. 
 La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziţii, ofertantul este obligat să 
depună o declaraţie conform căreia nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta 
definit la art. 14. 
 Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de 
achiziţie, ofertantul are obligaţia să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat 
această procedură şi să ia măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective. 

Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează corespunzător cu prevederile legislaţiei 
naţionale referitoare la conflictul de interese. 

 
 Conflicte de interese în domeniul achizițiilor publice Reguli de evitare a conflictului de 
interese 
 

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a 
lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de 
interese, în scopul evitării denaturării concurenței și al asigurării tratamentului egal pentru toți 
operatorii economici. 

În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înțelege orice situație în care 
membrii personalului autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție care 
acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de 
atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes 
financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care 
compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire. 

Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar 
putea duce la apariția unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, 
reglementate cu titlu exemplificativ: 
 
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia 
dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care 
fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși; 
 
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care 
fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși; 
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c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații 
concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă 
natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe 
parcursul procesului de evaluare; 
 
d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 
propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de 
conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt 
 
soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu 
21 
persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii 
de achiziție implicat în procedura de atribuire; 
 
e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane 
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la 
gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie 
în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în 
procedura de atribuire. 
 
În art. 3 lit. ll) din Legea nr. 98/2016 persoanele cu funcții de decizie sunt definite ca fiind 
„conducătorul autorității contractante, membrii organelor decizionale ale autorității 
contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum și orice alte persoane din cadrul 
autorității contractante ce pot influența conținutul documentelor achiziției și/sau desfășurarea 
procedurii de atribuire”. 
 
Categoriile intereselor vizate de reglementarea conflictului de interese din domeniul 
achizițiilor publice sunt următoarele: 
 
A. Interese ne-financiare (spre exemplu, avansarea în carieră, publicarea unei cărți, 
reputația, menținerea unei poziții onorifice etc.) 
B. Interese financiare/economice:   

B.1. Interese personale directe   
B.2. Interese personale indirecte  .   

C. Interese de altă natură comune cu un operator economic participant la procedura de  
achiziții publice/ofertant/contractant/subcontractant/terț susținător pot fi în legătură cu viața 
de familie,  viața  sentimentală,  profesională,  politică  sau  orice  alt  interes  comun  cu  
un  potențial destinatar al unei plăți din fonduri publice, alocate ca urmare a unei proceduri 
de achiziții publice.  
 Sancționarea conflictelor de interese 
 
 1. Generalități 
 
Legislația națională prevede sancțiuni disciplinare, sancțiuni administrative, sancțiuni civile și 
sancțiuni penale pentru situația de conflict de interese, respectiv pentru prejudiciul creat. 
În măsura în care la nivelul instituției sau autorității publice respective există indicii cu privire 
la un posibil conflict de interese consumat (care nu mai poate fi evitat, deoarece a produs deja 
efecte), orice persoană poate: 
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- să sesizeze responsabilul cu prevenirea și monitorizarea situațiilor privind conflictele 
de interese. Acesta din urmă va sesiza ANI și va aduce problema la cunoștința conducerii 
instituției sau autorității publice respective. 
- să sesizeze direct ANI în scris. 
 
Agenția Națională de Integritate este instituția căreia îi revine sarcina legală de evaluare a 
posibilelor situații de conflicte de interese. ANI, urmare a procedurilor prevăzute de Legea nr. 
176/2010, întocmește un raport de evaluare prin care constată încălcarea regimului juridic al 
conflictelor de interese. Raportul respectiv poate fi contestat în instanță în termen de 15 zile, 
iar în caz de necontestare rămâne definitiv. 
3.2. Sancțiunile disciplinare și administrative 
a) Legislația care reglementează sancțiunile disciplinare și administrative: - Codul 
administrativ; 
-  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 
corupției, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, 
pentru modificarea și completarea Legii nr,. 144/2007 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificările și completările 
altor acte normative. 
Raportul de evaluare întocmit de Agenția Națională de Integritate, rămas definitiv (prin 
hotărârea instanței sau prin necontestare) se comunică comisiei de disciplină din cadrul 
instituțiilor/autorităților publice, care ia act de faptul că funcționarul public a încălcat regimul 
juridic al conflictelor de interese, urmând a propune conducătorului instituției luarea 
măsurilor care se impun, în conformitate cu dispozițiile legale incidente. 
Conform art. 25 din Legea nr. 176/2010 cu modificările și completările în vigoare, fapta 
persoanei cu privire la care s-a constatat starea de conflict de interese constituie temei pentru 
eliberarea din funcție ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit 
reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective. 
 
Art. 26 alin. (3) prevede că: „Prin derogare de la dispozițiile legilor speciale care 
reglementează răspunderea disciplinară, sancțiunea poate fi aplicată în termen de cel mult 6 
luni de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, potrivit prevederilor legale.” 
b) Pe de altă parte, după rămânerea definitivă a raportului de evaluare prin decizie 
irevocabilă a instanței de judecată, sau prin necontestare: 
- Agenția Națională de Integritate, conform art. 23 din Legea nr. 176/2010 cu 
modificările și completările ulterioare, poate solicita instanței de contencios administrativ 
anularea actelor administrative și juridice încheiate cu încălcarea regimului juridic al 
conflictului de interese. 
- Sancțiunile civile sunt de natură patrimonială și sunt prevăzute în Codul Civil. 
Sancțiunea civilă apare în situația în care funcționarul public, prin faptele săvârșite cu 
încălcarea normelor de conduită profesională creează prejudicii persoanelor fizice sau 
juridice. 
- Sancțiunile penale sunt prevăzute în Codul Penal. 
 
Conflictului de interese în funcție de calitatea persoanei: 
 
Personalul contractual 
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Cu toate că Legea nr. 161/2003 reglementează situațiile de conflict de interese pentru 
funcționarii publici fără a menționa expres și personalul contractual angajat în autorități 
publice, conflictul de interese, conform art. 70 din aceeași lege care stabilește cadrul general, 
este acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului 
contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta 
independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor, ori îndeplinirea la timp și cu 
obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției deținute. 
 
Funcționarii publici, funcționarii publici cu statut special, demnitarii, membrii organelor de 
conducere ale operatorilor economici la care statul este acționar, persoanele cu funcție de 
conducere sau de control din instituțiile și autoritățile publice au următoarele obligații atunci 
când se află în situație de conflict de interese: 
- să se abțină de la orice act, decizie sau acțiune care se poate materializa într-un 
conflict de interese; 
- să se retragă din poziția în care se află și să refuze să realizeze orice act, decizie sau 
acțiune care se poate materializa într-un conflict de interese; 
- să anunțe în scris superiorul ierarhic cu privire la: 
• existența situației de conflict de interese; 
• particularitățile acestuia (interesele aflate în conflict, de o manieră concretă care să 
permită luarea unor măsuri de prevenire ulterioare); 
• abținerea și retragerea temporară (până la dispariția situației de conflict), din poziția în 
care se află și care îl pune în situația de conflict de interese. 

Art.34. Incompatibilități privind funcționarii publici și personalul contractual 

      Conform dex, s.f.1. Faptul de a fi incompatibil; nepotrivire, necompatibilitate. 2.(Jur.) 
Starea de nepotrivire. Între doua funcții, profesii sau sarcini, care face ca o persoană să nu le 
poată exercita ori ocupa în același timp. 

    Incompatibilitatea este o stare, ce se răsfrânge asupra tuturor lucrurilor pe care (nu) le faci, 
deciziilor pe care (nu) le iei,(contr.) actelor pe care (nu) le închei. 

     Incompatibilitatea este definită ca fiind acea stare în care un oficial public desfășoară 
activități incompatibile cu funcția, interzise prin lege. Incompatibilitatea presupune ocuparea 
a doua sau mai multe funcții cocomitent(fără ca acest lucru să implice luarea unei decizii). 
Reflectă acele stări în care un oficial public exercită mai multe funcții în același în timp, desi 
este interzis prin lege.   

 Regimul juridic al incompatibilităţilor şi conflictelor de interese aplicabil administratorului 
public .Administratorul public are obligaţia să întocmească declaraţii de avere şi declaraţii de 
interese şi să le depună în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Achizitii(Cod administrativ) 

În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare sesizează de îndată 
concedentul despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei 
incompatibile, dintre membrii supleanţi. 
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Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii 
acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz 
fortuit sau forţei majore. 

 Respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor  

(1) Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de 
interese şi al incompatibilităţilor,precum şi normele de conduită. 

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), funcţionarii publici trebuie să exercite un rol activ, 
având obligaţia de a evalua situaţiile care pot genera o situaţie de incompatibilitate sau un 
conflict de interese şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a 
acestora. 

(3) În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, funcţionarii 
publici au obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea 
incompatibilităţii sau a conflictului de interese, în termen legal. 

(4) La numirea într-o funcţie publică, la încetarea raportului de serviciu, precum şi în alte 
situaţii prevăzute de lege, funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile Legii nr. 
176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia de avere şi declaraţia de 
interese. Declaraţia de avere şi declaraţia de interese se actualizează anual, potrivit legii. 

Incompatibilităţi cu calitatea de consilier de etică  

(1) Nu poate fi numit consilier de etică funcţionarul public care se află în următoarele 
situaţii de incompatibilitate: 

a) este soţ, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu conducătorul autorităţii sau 
instituţiei publice sau cu înlocuitorul de drept al acestuia; 

b) are relaţii patrimoniale sau de afaceri cu oricare dintre persoanele prevăzute la lit. a); 

c) este membru sau secretar în comisia de disciplină constituită în cadrul autorităţii sau 
instituţiei publice. 

(2) În cazul în care situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1) intervin ulterior 
dobândirii în condiții legale a calității de consilier de etică, statutul de consilier de etică 
încetează în condițiile prezentului cod. 

Funcționarilor publici li se aplică regimul incompatibilităților în exercitarea funcțiilor 
publice stabilit prin legislația specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 
exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice. 

Raporturi ierarhice directe cu membri ai familiei  

Raporturile ierarhice directe cu membri ai familiei în exercitarea funcției publice sunt 
reglementate prin legislația specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 
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exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice.Funcții sau activități care nu sunt 
incompatibile cu funcția publică : 

Funcționarii publici au obligația de a respecta prevederile legislației speciale privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor 
publice, prin care se stabilesc funcțiile sau activitățile care nu sunt incompatibile cu funcția 
publică.Activitățile în domeniul didactic pe care funcționarii publici le pot desfășura, în 
condițiile legislației speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 
exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, sunt activitățile desfășurate de 
funcționarii publici care ocupă funcți didactice în instituțiile de învățământ de stat sau private 
autorizate/acreditate în condițiile legii ori care au calitatea de formator, mentor sau persoană-
resursă în cadrul programelor de formare profesională a adulților organizate în condițiile 
actelor normative din domeniul formării profesionale, ori care au calitatea de specialist în 
comisiile de examinare sau de evaluator în comisiile de evaluare/monitorizare în cadrul 
programelor de formare profesională a adulţilor, organizate în condiţiile actelor normative din 
domeniul formării profesionale a adulţilor. 

 Funcţionarii publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a 
respecta programul de lucru prevăzut de lege sau de reglementările proprii ale instituţiilor în 
cadrul cărora sunt numiţi. 

 Conflictul de interese privind funcţionarii publici  

Funcţionarilor publici li se aplică regimul conflictului de interese în exercitarea funcţiilor 
publice stabilit prin legislaţia specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice. 

Răspunderea administrativ-disciplinară  

(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: 

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 

b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; 

c) absenţa nemotivată de la serviciu; 

d) nerespectarea programului de lucru; 

e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal; 

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter; 

g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care 
funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea; 

h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic; 
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i) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuţiile de serviciu; 

j) refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii şi expertizelor 
medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, conform 
prevederilor legale; 

k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri şi interdicţii stabilite prin lege pentru 
funcţionarii publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese şi incompatibilităţi; 

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

m) încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese; 

n) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei 
publice şi funcţionarilor publici sau aplicabile acestora. 

(3) Sancţiunile disciplinare sunt: 

a) mustrarea scrisă; 

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

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

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

e) retrogradarea într-o funcţie publică de nivel inferior, pe o perioadă de până la un an, cu 
diminuarea corespunzătoare a salariului; f) destituirea din funcţia publică. 

(4) Ca urmare a săvârşirii abaterilor disciplinare prevăzute la alin. (2), se aplică 
următoarele sancţiuni disciplinare: 

a) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), se aplică una dintre 
sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (3) lit. a) sau b); 

b) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. c) se aplică una dintre sancţiunile 
disciplinare prevăzute la alin. (3) lit. b)-f); 

c) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. e)-h), se aplică una dintre 
sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (3) lit. c)-f); 

d) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. i)-k) şi m), se aplică una dintre 
sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (3); 

e) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. l), se aplică sancţiunea 
disciplinară prevăzută la alin. (3) lit. f), în condiţiile prevăzute la art. 520; 

f) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. n), se aplică una dintre 
sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (3). 

(1) Calitatea de funcționar public este incompatibilă cu orice altă funcție publică decât cea în 
care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publică. 
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(2) Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate 
sau neremunerate, după cum urmează: 

a) în cadrul autorităților sau instituțiilor publice; 

b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepția cazului în care funcționarul public este 
suspendat din funcția publică, în condițiile legii, pe durata numirii sale; 

c) în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din 
sectorul public; 

d) în calitate de membru al unui grup de interes economic. 

(3)  Nu se află în situație de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (3) lit. a) și c), 
funcționarul public care: 

a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să reprezinte interesele 
statului în legătură cu activitățile desfășurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu 
integral sau majoritar de stat, în condițiile rezultate din actele normative în vigoare; 

b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să participe în calitate de 
reprezentant al autorității ori instituției publice în cadrul unor organisme sau organe colective 
de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare; 

c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituție 
publică, în condițiile expres prevăzute de actele normative în vigoare: 

(4) Nu se află în situație de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (3), funcționarul 
public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect 
finanțat din fonduri comunitare nerambursabile post aderare, precum și din împrumuturi 
externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepția 
funcționarilor publici care exercită atribuții ca auditor sau atribuții de control asupra activității 
derulate în cadrul acesteia și a funcționarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar 
pentru care activitatea desfășurată în cadrul respectivei echipe generează o situație de conflict 
de interese cu funcția publică pe care o ocupă. 

(5) Funcționarii publici care, în exercitarea funcției publice, au desfășurat activități de 
monitorizare și control cu privire la societăți comerciale sau alte unități cu scop lucrativ de 
natura celor prevăzute la alin. (3) lit. c) nu pot să-și desfășoare activitatea și nu pot acorda 
consultanta de specialitate la aceste societăți timp de 3 ani după ieșirea din corpul 
funcționarilor publici. 

(6) Funcționarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce privește efectuarea 
unor acte în legătură cu funcția publică pe care o exercită. 

(7) În situația prevăzută la alin. (2) lit. b), la încheierea mandatului demnitarului, funcționarul 
public este reîncadrat în funcția publică deținută sau într-o funcție similară. 

 (8) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcționarii publici 
respectivi sunt soți sau rude de gradul I. 
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 (9) Funcționarii publici pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării 
științifice, al creației literar-artistice si în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu 
sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public sau 
funcționar public cu statut special, potrivit fișei postului. 

(10) Funcționarul public poate candida pentru o funcție eligibilă sau poate fi numit într-o 
funcție de demnitate publică. Raportul de serviciu al funcționarului public se suspendă: 

a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales; 

b) până la încetarea funcției eligibile sau a funcției de demnitate publică, în cazul în care 
funcționarul public a fost ales sau numit. 

(11) Funcționarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite. 

(12) Funcționarilor publici le este interzis să fie membri ai organelor de conducere ale 
partidelor politice și să exprime sau să apere în mod public pozițiile unui partid politic, 
excepție fac funcționarii publici care ocupa funcția de auditor intern, care trebuie sa fie neutri 
din punct de vedere politic. 

Art.35. Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)  

Pantouflage-ul (pantouflage – termenul din dreptul francez – sau revolving doors – 
termen folosit în documentele internaționale în limba engleză ) este situația părăsirii de către 
funcționarilor publici de la sectorului public pentru a fi angajați în domeniul privat. Aceasta 
devine un conflict de interese viitor când agenții publici sunt angajați la companii private 
pentru a fi astfel răsplătiți pentru anumite decizii luate în beneficiul acestora în timpul 
mandatului lor public. În cadrul acestui fenomen, riscurile de expunere la corupție sunt 
deosebit de crescute.  

Pantouflage-ul este o măsură de transparență instituțională și de prevenire a corupției, 
indicator de evaluare în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție. Necesitatea elaborării 
procedurii interne operaționale privind pantouflage-ul are la bază nevoia de a defini o 
modalitate concretă privind mecanismul de monitorizare a situațiilor de pantouflage la nivelul 
Primăriei Orașului Azuga. 

Noile abordări în managementul sectorului public, împreună cu posibilitățile extinse 
de muncă, au schimbat relațiile serviciului public și ale sectorului privat, precum și percepția 
publică asupra acestor relații. Necesitatea de a menține încrederea publicului, în special în 
perioadele de schimbare, sporește importanța dezvoltării și menținerii sistemelor ce abordează 
conflictele de interese, inclusiv pe cele care apar la migrarea funcționarilor publici către 
sectorul privat. Cele mai frecvente obiective ale unui sistem care abordează migrarea 
funcționarilor publici din sectorul public în cel privat sunt:  

a) să se asigure că anumite informații dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în mod 
abuziv; 

 b) să se asigure că exercitarea autorității de către un funcționar public nu este influențată de 
câștigul personal, inclusiv prin speranța sau așteptarea unei angajări viitoare; )  

c)să se asigure că accesul și contactele actualilor precum și ale foștilor funcționari publici nu  
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Există un deficit semnificativ de cunoaștere de către angajați și manageri a 
standardelor legale de integritate (protecția avertizorului de integritate, consilierea etică, 
interdicțiile post-angajare - pantouflage, gestionarea funcțiilor sensibile).  

Astfel, prevederile privind interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul) și instituția sunt 
utilizate pentru beneficiile nejustificate ale funcționarilor sau ale altora.avertizorului de 
integritate sunt foarte puțin sau deloc cunoscute la nivelul instituțiilor administrației publice 
locale, la fel ca și informațiile privind publicarea datelor în format deschis. 

 La data încheierii angajării în cadrul Primăriei orașului Azuga, fostul salariat  are 
obligația depunerii declarației de pantouflage, conform prevederilor din Legea nr. 78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și 
completările ulterioare, art. 11. 

Anual, timp de 3 ani de la data încheierii angajării în cadrul Primăriei orașului Azuga, 
fostul salariat  are obligatia depunerii declarației de pantouflage la sediul Primăriei orașului 
Azuga.  

Declarația de pantouflage se completează conform anexei nr. 4 la prezenta procedură.  
Declarația de depune în 2 exemplare, un exemplar pentru  persoana care o completează și un 
exemplar rămâne la dosarul persoanei și va fi înregistrată la Compartimentul de Informare și 
Relații Publice. 

Declarația de pantouflage poate fi transmisă și prin poștă. 
 

 

         Capitolul IV 

Dispoziții finale 

Art.36. Declarația de avere și declarația de interese 

(1)Funcționarii publici si personalul contractual din cadrul  Primăriei orașului Azuga 
sunt obligați să îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea funcțiilor, atribuțiilor sau 
însărcinărilor încredințate, cu respectarea strictă a legilor și a normelor de conduită 
profesională, și să asigure ocrotirea și realizarea drepturilor și intereselor legitime ale 
cetățenilor, fără să se folosească de funcțiile, atribuțiile ori însărcinările primite, pentru 
dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. 

(2)La numirea într-o funcție publică, la revenirea din suspendarea exercițiului funcției 
publice, la încetarea raportului de serviciu și anual până la data de 15 iunie cel târziu, 
funcționarii publici sunt obligați să întocmească pe propria răspundere și să depună in 
condițiile legii, declarația de avere și declarația de interese cu privire la funcțiile și activitățile 
pe care le desfășoară. Personalul contractual depune declarații de avere și de interese numai in 
condițiile Legii nr.176/2010, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 37. Răspunderea 

(1) Încălcarea dispozițiilor prezentului cod etic atrage răspunderea disciplinară a salariaților 
din cadrul Primăriei orașului Azuga, în condițiile legii. 
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(2) Comisia de disciplină și organul cu atribuții disciplinare, constituit prin dispoziția 
Primarului orașului Azuga, au competența de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod 
etic și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare, în condițiile legii. 

(3) Funcționarii publici nu pot fi sancționați sau prejudiciați în niciun fel pentru sesizarea cu 
bună-credință a comisiei de disciplină competente, în condițiile legii, cu privire la cazurile de 
încălcare a normelor de conduită. 

(4) În cazurile în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, 
vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condițiile legii. 

(5) Funcționarii publici și angajații contractuali răspund potrivit legii în cazurile în care, prin 
faptele săvârșite cu încălcarea normelor etice, creează prejudicii persoanelor fizice sau 
juridice. 

Art. 38. Comunicarea codului etic 

(1) Prezentul cod etic va fi publicat pe site-ul Primăriei orașului Azuga 
www.primariaazuga.ro , iar salariații din cadrul Primăriei orașului Azuga vor semna un tabel 
care atestă faptul că au luat la cunoștință prevederile prezentului cod. 

(2) Compartimentul administrație publică locală, relații cu publicul și secretariat va comunica 
copii ale prezentului cod etic tuturor celor in drept , și va asigura publicarea codului etic pe 
site-ul instituției. 

(3) Refuzul unui funcționar public sau a unui angajat contractual de a semna de luare la 
cunoștință, constituie abatere disciplinară, care va fi sancționată potrivit prevederilor 
prezentului cod etic. 

(4) La numirea in funcția publică sau la încadrarea în funcția contractuală, fiecare salariat va 
lua cunoștință, sub semnătură, de prevederile prezentului cod etic. 

 

Art.39. Prezentul cod este completat de drept cu prevederile următoarelor acte 
normative: 

 O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare; 

 Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităților publice; 

 Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulteriori; 
 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și 
sancționarea corupției, cu modificările si completările ulterioare; 

 Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a 
unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile 
publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii; 
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 Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată 
 Ordinul Agenției Naționale a funcționarilor publici nr.3753/2015 privind  

monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a 
implementării procedurilor disciplinare; 

 Ordinul MF nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului 
intern 

 Legea 98/2016 privind achizițiile publice 

 Ordonanța de urgență 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor 
publice naționale aferente acestora 

 Ordonanța 22/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora; 

 Legea 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de 
interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

 Hotararea 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 
2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi 
măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de 
transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, 
precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public. 

 Pe lângă dispozițiile prezentului Cod, întregul personal din cadrul aparatului de 
specialitate al Primăriei Orașului Azuga va avea în vedere următoarele sugestii de 
conduită generală în desfășurarea activității: 

 Tratați pe toți cei cu care interacționați cu apreciere și respect, indiferent de poziția în 
entitatea publică sau de calitatea terțului; 

 Nu vă asumați succese nemeritate;  
 Respectați programul de lucru impus;  
 Fiți binevoitor cu toți colegii dumneavoastră și ajutați-i atunci când sunt aglomerați cu 

sarcini;  
 Niciodată să nu presupuneți că persoana de la care cereți ajutor este mai puțin ocupată 

sau stresată decât dumneavoastră. Înainte de a solicita ajutorul întrebați colegul 
respectiv dacă își poate aloca timp pentru a veni în întâmpinarea cererii 
dumneavoastră; 

 f) Nu vă folosiți de bunurile entității publice în scopuri personale. Un astfel de 
comportament, dincolo de a încălca etica, vă poate atrage sancțiuni disciplinare și un renume 
negativ de care cu greu veți scăpa; 

 Nu vă feriți să recunoașteți când nu știți sau când ați greșit. Consecințele 
ascunderii neștiinței sau a erorii pot fi mult mai grave decât simpla mărturisire 
a acestora urmate de acțiunile dumneavoastră de îndreptare a situației;  

 Acordați atenție tuturor celor care vă comunică diverse aspecte de serviciu; 
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 Dacă primiți un e-mail cu o anumită solicitare sau aveți un apel pierdut pe 
telefonul de serviciu, faceți-vă un obicei de a răspunde sau returna apelul în 
ziua respectivă; 

 Îmbrăcați-vă corespunzător prestigiului și specificului locului de muncă. O 
ținută decentă, îngrijită, profesională creste încrederea în sine și vă pune într-o 
lumină favorabilă în relația cu ceilalți; 

 Arătați solicitudine în relația cu cetățenii, persoane fizice sau reprezentanți ai 
persoanelor juridice – nu uitați că aceștia sunt de fapt clienții dumneavoastră, 
cei care pot evalua cel mai bine calitatea serviciilor pe care le asigurați; 

 Respectați ierarhia entității publice în care lucrați. Chiar dacă nu vă place 
superiorul dumneavoastră sau îi desconsiderați profesionalismul, subminarea 
autorității unui superior ierarhic vă poate pune în situații neplăcute. Nu vă 
abțineți, însă, de a oferi feedback superiorului dumneavoastră atunci când nu 
sunteți de acord cu deciziile sale sau credeți că se află în eroare de fapt;  

 Respectați normele și procedurile interne ale entității publice angajatoare. 
Poate că vi se par redundante sau birocratice, dar trebuie să aveți în vedere că 
acestea sunt gândite pentru a susține mecanismul funcționării entității publice 
angajatoare și că lipsa regulilor generează disfuncționalități;  

 Formulați solicitări sau diverse comunicări de manieră directă, concisă, ne-
echivocă. Este deranjant pentru destinatarii mesajelor dumneavoastră să facă 
un efort pentru a înțelege ceea ce doriți să transmiteți cu adevărat;  

 Evitați la locul de muncă apelativele de genul „dragă”, „fetiță”, „copiii mei” – 
ca referire la echipa cuiva, „băiatul” sau diminutivele prenumelor colegilor, 
subordonaților. Acest limbaj este de natură să afecteze imaginea celor cărora le 
sunt adresate, le afectează demnitatea umană și încrederea în sine; 

 Respectați spațiul de lucru al celor din jur. Nu invadați spațiul de lucru 
personal al unui coleg cu diverse obiecte care vă aparțin;  

 Nu vorbiți la telefon în interes personal când sunteți la birou. Dacă aveți nevoie 
să telefonați în interes personal sau să răspundeți la un astfel de telefon, 
retrageți-vă într-o sală liberă din incinta entității publice; 

 Atenție la limbajul sexist sau xenofob. Uneori, jignirile directe sau atacul la 
persoana cuiva pot lua forma unor glume, anecdote, aparent nevinovate, făcute 
în spirit de amuzament. Un astfel de comportament vă va atrage antipatia celor 
din jur, dar, posibil și sancțiuni disciplinare;  

 Respectați curățenia de la locul de muncă. Curățenia se menține dacă toți 
angajații respectă munca personalului de curățenie;  

 ș) Nu vorbiți tare în birou. De cele mai multe ori nu lucrăm singuri și trebuie să 
învățăm să respectăm nevoia de concentrare a celor din jur – controlați-vă 
tonul vocii sau mergeți într-o altă încăpere dacă trebuie să aveți o discuție mai 
lungă, intensă;  

 Comportați-vă cu ceilalți așa cum ați dori să se comporte aceștia cu 
dumneavoastră. 

                             APROBAT 

                         PRIMAR      SECRETAR GENERAL U.A.T. 

      Ciprian George Barbu                          Alina Georgiana Lazăr
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