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Sec iunea I 

 
CODUL DE CONDUIT PENTRU FUNC IA PUBLIC  

A.GENERALIT I  

1.Domeniul de aplicare si principii generate 
1.1.Domeniul de aplicare 
a.Codul de conduita a functionarilor publici, denumit în continuare cod de conduita, reglementeaza 
normele de conduita profesionala a functionarilor publici. 
b.Normele de conduita profesionala prevazute de prezentul cod de conduita sunt obligatorii pentru 
persoanele care ocupa o functie publica în cadrul autoritatilor si institutiilor publice ale administratiei 
publice centrale si locale, precum si în cadrul autoritatilor administrative autonome, denumite în 
continuare autoritati si institutii publice. 
1.2.Obiective 

Obiectivele prezentului cod de conduita urmaresc sa asigure cresterea calitatii serviciului public, 
o buna administrare în realizarea interesului public, precum si sa contribuie la eliminarea birocratiei si a 
faptelor de coruptie din administratia publica, prin: 
a)reglementarea normelor de conduita profesionala necesare realizarii unor raporturi sociale si 
profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel înalt a prestigiului institutiei functiei publice 
si al functionarilor publici; 
b)informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este îndreptatit sa se astepte din 
partea functionarilor publici în exercitarea functiilor publice; 
c)crearea unui climat de încredere si respect reciproc între cetateni si functionarii publici, pe de o parte, 
si între cetateni si autoritatile administratiei publice, pe de alta parte. 
1.3.Principii generale 

Principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarilor publici sunt urmatoarele: 
a)suprematia Constitutiei si a legii, principiu conform caruia functionarii publici au îndatorirea de a 
respecta Constitutia si legile tarii; 
b)prioritatea interesului public, principiu conform caruia functionarii publici au îndatorirea de a 
considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea functiei publice; 
c)asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor în fata autoritatilor si institutiilor publice, principiu 
conform caruia functionarii publici au îndatorirea de a aplica acelasi regim juridic în situatii identice sau 
similare; 
d)profesionalismul, principiu conform caruia functionarii publici au obligatia de a îndeplini atributiile 
de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate; 
e)impartialitatea si independenta, principiu conform caruia functionarii publici sunt obligati sa aiba o 
atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, în 
exercitarea functiei publice; 
f)integritatea morala, principiu conform caruia functionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa 
accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea functiei 
publice pe care o detin, sau sa abuzeze în vreun fel de aceasta functie; 
g)libertatea gândirii si a exprimarii, principiu conform caruia functionarii publici pot sa-si exprime si sa-
si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri; 
h)cinstea si corectitudinea, principiu conform caruia în exercitarea functiei publice si în îndeplinirea 
atributiilor de serviciu functionarii publici trebuie sa fie de buna-credinta; 
i)deschiderea si transparenta, principiu conform caruia activitatile desfasurate de functionarii publici în 
exercitarea functiei lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor. 
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B. NORMELE DE CONDUIT PROFESIONAL ALE FUNC IONARILOR PUBLICI DIN 
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORA ULUI COP A MIC

 
i din 

SERVICIILE PUBLICE ÎNFIIN ATE I ORGANIZATE PRIN HOT RÂRI ALE CONSILIULUI 
LOCAL AL ORA ULUI COP A MIC

  

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

cet enilor, prin participarea activ la luarea deciziilor i la transpunerea lor în practic , în scopul 
realiz rii competen elor autorit ilor i ale institu iilor publice. 

(2) În exercitarea func iei publice, func ionarii publici au obliga ia de a avea un comportament 
profesionist, precum i de a asigura, în condi iile legii, transparen a administrativ , pentru a câ tiga i a 
men ine încrederea publicului în integritatea, impar ialitatea i eficacitatea autorit ilor i institu iilor 
publice. 
Loialitatea fa de Constitu ie i lege 

(1) Func ionarii publici au obliga ia ca, prin actele i faptele lor, s respecte Constitu ia, legile 
rii i s ac ioneze pentru punerea în aplicare a dispozi iilor legale, în conformitate cu atribu iile care le 

revin, cu respectarea eticii profesionale. 
(2) Func ionarii publici trebuie s se conformeze dispozi iilor legale privind restrângerea 

exerci iului unor drepturi, datorat naturii func iilor publice de inute. 
Loialitatea fa de autorit ile i institu iile publice 

(1) Func ionarii publici au obliga ia de a ap ra în mod loial prestigiul autorit ii sau institu iei 
publice în care î i desf oar activitatea, precum i de a se ab ine de la orice act ori fapt care poate 
produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 

(2) Func ionarilor publici le este interzis: 

 

s exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în leg tur cu activitatea autorit ii sau 
institu iei publice în care î i desf oar activitatea, cu politicile i strategiile acesteia ori cu 
proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; 

 

s fac aprecieri neautorizate în leg tur cu litigiile aflate în curs de solu ionare i în care 
autoritatea sau institu ia public în care î i desf oar activitatea are calitatea de parte; 

 

s dezv luie informa ii care nu au caracter public, în alte condi ii decât cele prev zute de lege; 

 

s dezv luie informa iile la care au acces în exercitarea func iei publice, dac aceast dezv luire 
este de natur s atrag avantaje necuvenite ori s prejudicieze imaginea sau drepturile institu iei 
ori ale unor func ionari publici, precum i ale persoanelor fizice sau juridice; 

 

s acorde asisten i consultan persoanelor fizice sau juridice în vederea promov rii de ac iuni 
juridice ori de alt natur împotriva statului sau autorit ii ori institu iei publice în care î i 
desf oar activitatea. 
(3) Dup încetarea raportului de serviciu, dac dispozi iile din legi speciale nu prev d alte 

termene, prevederile stipulate la primele 4 puncte ale paragrafului anterior se aplic i pentru o perioad 
de 2 ani. 

(4) Dezv luirea informa iilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care con in 
asemenea informa ii, la solicitarea reprezentan ilor unei alte autorit i ori institu ii publice, este permis 
numai cu acordul conduc torului autorit ii publice. 
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(5) Prevederile prezentelor norme de conduit

 
profesional

 
nu pot fi interpretate ca o derogare 

de la obliga ia legal a func ionarilor publici de a furniza informa ii de interes public celor interesa i, în 
condi iile legii, sau ca o derogare de la dreptul func ionarului public de a face sesiz ri în baza Legii nr. 
571/2004 privind protec ia personalului din autorit ile publice, institu iile publice i din alte unit i care 
semnaleaz înc lc ri ale legii. 
Libertatea opiniilor 

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

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

 

(1) Rela iile cu mijloacele de informare în mas se asigur de c tre func ionarii publici 
desemna i în acest sens de conduc torul autorit ii sau institu iei publice, în condi iile legii. 

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

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

 

În exercitarea func iei publice, func ionarilor publici le este interzis: 
(1) S participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 
(2) S furnizeze sprijin logistic candida ilor la func ii de demnitate public ; 
(3) S colaboreze, în afara rela iilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac dona ii 

ori sponsoriz ri partidelor politice; 
(4)s afi eze, în cadrul autorit ilor sau institu iilor publice, însemne ori obiecte inscrip ionate cu 

sigla sau denumirea partidelor politice ori a candida ilor acestora. 
Folosirea imaginii proprii 

În considerarea func iei publice de inute, func ionarilor publici le este interzis s permit 
utilizarea numelui sau imaginii proprii în ac iuni publicitare pentru promovarea unei activit i 
comerciale, precum i în scopuri electorale. 
Cadrul rela iilor în exercitarea func iei publice 

(1) În rela iile cu personalul din cadrul autorit ii sau institu iei publice în care î i desf oar 
activitatea, precum i cu persoanele fizice sau juridice, func ionarii publici sunt obliga i s aib un 
comportament bazat pe respect, bun -credin , corectitudine i amabilitate. 

(2) Func ionarii publici au obliga ia de a nu aduce atingere onoarei, reputa iei i demnit ii 
persoanelor din cadrul autorit ii sau institu iei publice în care î i desf oar activitatea, precum i 
persoanelor cu care intr în leg tur în exercitarea func iei publice, prin: 

 

întrebuin area unor expresii jignitoare; 

 

dezv luirea unor aspecte ale vie ii private; 

 

formularea unor sesiz ri sau plângeri calomnioase. 
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(3) Func ionarii publici trebuie s adopte o atitudine impar ial i justificat pentru rezolvarea 

clar i eficient a problemelor cet enilor. Func ionarii publici au obliga ia s respecte principiul 
egalit ii cet enilor în fa a legii i a autorit ilor publice, prin: 

 
promovarea unor solu ii similare sau identice raportate la aceea i categorie de situa ii de fapt; 

 

eliminarea oric rei forme de discriminare bazate pe aspecte privind na ionalitatea, convingerile 
religioase i politice, starea material , s n tatea, vârsta, sexul sau alte aspecte. 

Conduita în cadrul rela iilor interna ionale 
(1) Func ionarii publici care reprezint autoritatea sau institu ia public în cadrul unor 

organiza ii interna ionale, institu ii de înv mânt, conferin e, seminarii i alte activit i cu caracter 
interna ional au obliga ia s promoveze o imagine favorabil rii i autorit ii sau institu iei publice pe 
care o reprezint . 

(2) În rela iile cu reprezentan ii altor state, func ionarilor publici le este interzis s exprime 
opinii personale privind aspecte na ionale sau dispute interna ionale. 

(3) În deplas rile externe, func ionarii publici sunt obliga i s aib o conduit corespunz toare 
regulilor de protocol i le este interzis înc lcarea legilor i obiceiurilor t rii gazd . 
Interdic ia privind acceptarea cadourilor, serviciilor i avantajelor 
Func ionarii publici nu trebuie s solicite ori s accepte cadouri, servicii, favoruri, invita ii sau orice alt 
avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, p rin ilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut 
rela ii de afaceri sau de natur politic , care le pot influen a impar ialitatea în exercitarea func iilor 
publice de inute ori pot constitui o recompens în raport cu aceste func ii. 
Participarea la procesul de luare a deciziilor 

(1) În procesul de luare a deciziilor, func ionarii publici au obliga ia s ac ioneze conform 
prevederilor legale i s î i exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat i impar ial. 

(2) unc ionarilor publici le este interzis s promit luarea unei decizii de c tre autoritatea sau 
institu ia public , de c tre al i func ionari publici, precum i îndeplinirea atribu iilor în mod privilegiat. 
Obiectivitate în evaluare 

(1) În exercitarea atribu iilor specifice func iilor publice de conducere, func ionarii publici au 
obliga ia s asigure egalitatea de anse i tratament cu privire la dezvoltarea carierei în func ia public 
pentru func ionarii publici din subordine. 

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

(3) Se interzice func ionarilor publici de conducere s favorizeze sau s defavorizeze accesul ori 
promovarea în func ia public pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii 
neconforme cu principiile stabilite i eviden iate in Sec iunea I. 
Folosirea prerogativelor de putere public

 

(1) Este interzis folosirea de c tre func ionarii publici, în alte scopuri decât cele prev zute de 
lege, a prerogativelor func iei publice de inute. 

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte 
normative, de evaluare sau de participare la anchete ori ac iuni de control, func ionarilor publici le este 
interzis urm rirea ob inerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii 
materiale sau morale altor persoane. 
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(3) Func ionarilor publici le este interzis s foloseasc pozi ia oficial pe care o de in sau 

rela iile pe care le-au stabilit în exercitarea func iei publice, pentru a influen a anchetele interne ori 
externe sau pentru a determina luarea unei anumite m suri. 

(4) Func ionarilor publici le este interzis s impun altor func ionari publici s se înscrie în 
organiza ii sau asocia ii, indiferent de natura acestora, ori s le sugereze acest lucru, promi ându-le 
acordarea unor avantaje materiale sau profesionale. 
Utilizarea resurselor publice 

(1) Func ionarii publici sunt obliga i s asigure ocrotirea propriet ii publice i private a statului 
i a unit ilor administrativ-teritoriale, s evite producerea oric rui prejudiciu, ac ionând în orice situa ie 

ca un bun proprietar. 
(2) Func ionarii publici au obliga ia s foloseasc timpul de lucru, precum i bunurile apar inând 

autorit ii sau institu iei publice numai pentru desf urarea activit ilor aferente func iei publice 
de inute. 

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

(4) Func ionarilor publici care desf oar activit i publicistice în interes personal sau activit i 
didactice le este interzis s foloseasc timpul de lucru ori logistica autorit ii sau a institu iei publice 
pentru realizarea acestora. 
Limitarea particip rii la achizi ii, concesion ri sau închirieri 

(1) Orice func ionar public poate achizi iona un bun aflat în proprietatea privat a statului sau a 
unit ilor administrativ-teritoriale, supus vânz rii în condi iile legii, cu excep ia urm toarelor cazuri: 

 

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

 

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

 

când poate influen a opera iunile de vânzare sau când a ob inut informa ii la care persoanele 
interesate de cump rarea bunului nu au avut acces. 
(2) Norma de conduit din alineatul precedent se aplic în mod corespunz tor i în cazul 

concesion rii sau închirierii unui bun aflat în proprietatea public ori privat a statului sau a unit ilor 
administrativ-teritoriale. 

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



Cod:CC  FPPC/01 
Edi ia/Revizia I/0 
Data: 30 iulie 2012 

PRIM RIA 
ORA ULUI 

COP A MIC

  
CODUL DE CONDUIT

   
al personalului Prim riei ora ului Cop a Mic : 

FUNC IONARI PUBLICI i PERSONAL 
CONTRACTUAL 

Pagina 8 

  

REDACTAT MONITORIZAT i AVIZAT 
Czika Elena, consilier Compartiment RU Comisia pentru Monitorizarea, Coordonarea i 

Indrumarea metodologic a implementarii sistemului 
de control intern/management 

 
C. DREPTURI I ÎNDATORIRI 
Drepturile func ionarilor publici 
1) Dreptul la opinie al functionarilor publici este garantat. 
2) Este interzisa orice discriminare între functionarii publici pe criterii politice, de apartenenta sindicala, 
convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuala, stare materiala, origine sociala sau de orice alta 
asemenea natura. 
3) Functionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea 
prezentului statut si care îl vizeaza în mod direct. 
4) Dreptul de asociere sindicala este garantat functionarilor publici. 
5) Functionarii publici pot, în mod liber, sa înfiinteze organizatii sindicale, sa adere la ele si sa exercite 
orice mandat în cadrul acestora. În cazul în care functionarul public opteaza pentru desfasurarea 
activitatii în functia de conducere în organizatiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se 
suspenda pe o perioada egala cu cea a mandatului în functia de conducere din organizatia sindicala. 
Functionarii publici, pot detine simultan functia publica si functia în organele de conducere ale 
organizatiilor sindicale, cu obligatia respectarii regimului incompatibilitatilor si al conflictelor de 
interese care le este aplicabil. Functionarii publici se pot asocia în organizatii profesionale sau în alte 
organizatii având ca scop protejarea intereselor profesionale. 
6) Functionarilor publici le este recunoscut dreptul la greva, în conditiile legii. 
7) Functionarii publici care se afla în greva nu beneficiaza de salariu si alte drepturi salariale pe durata 
grevei. 
8) Pentru activitatea desfasurata, functionarii publici au dreptul la un salariu compus din: 

a)salariul de baza; 
b)sporul pentru vechime în munca; 

9) Functionarii publici beneficiaza de prime si alte drepturi salariale, în conditiile legii. 
10) Salarizarea functionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea 
sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici. 
11) Functionarii publici care, potrivit legii, sunt obligati sa poarte uniforma în timpul serviciului o 
primesc gratuit. 
12) Durata normala a timpului de lucru pentru functionarii publici este, de regula, de 8 ore pe zi si de 40 
de ore pe saptamâna. 
13) Functionarii publici pot fi alesi sau numiti într-o functie de demnitate publica, în conditiile legii. 
14) Functionarii publici au dreptul, în conditiile legii, la concediu de odihna, la concedii medicale si la 
alte concedii. 
15) În perioada concediilor de boala, a concediilor de maternitate si a celor pentru cresterea si îngrijirea 
copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta si nu pot fi modificate decât din initiativa functionarului 
public în cauza. 
16) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa asigure functionarilor publici conditii normale de 
munca si igiena, de natura sa le ocroteasca sanatatea si integritatea fizica si psihica. 
17) Functionarii publici beneficiaza de asistenta medicala, proteze si medicamente, în conditiile legii. 
Functionarii publici beneficiaza de pensii, precum si de celelalte drepturi de asigurari sociale de stat, 
potrivit legii. 
18) În caz de deces al functionarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de 
urmas, primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul salariului de baza din ultima luna de activitate a 
functionarului public decedat. 



Cod:CC  FPPC/01 
Edi ia/Revizia I/0 
Data: 30 iulie 2012 

PRIM RIA 
ORA ULUI 

COP A MIC

  
CODUL DE CONDUIT

   
al personalului Prim riei ora ului Cop a Mic : 

FUNC IONARI PUBLICI i PERSONAL 
CONTRACTUAL 

Pagina 9 

  

REDACTAT MONITORIZAT i AVIZAT 
Czika Elena, consilier Compartiment RU Comisia pentru Monitorizarea, Coordonarea i 

Indrumarea metodologic a implementarii sistemului 
de control intern/management 

 
19) În cazul în care decizia pentru pensia de urmas nu a fost emisa din vina autoritatii sau a institutiei 
publice în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevazute la 
alineatul anterior pâna la emiterea deciziei pentru pensia de urmas. 
20) Functionarii publici beneficiaza în exercitarea atributiilor lor de protectia legii. 
21) Autoritatea sau institutia publica este obligata sa asigure protectia functionarului public împotriva 
amenintarilor, violentelor, faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victima în exercitarea functiei publice 
sau în legatura cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau institutia publica va solicita 
sprijinul organelor abilitate, potrivit legii. 
22) Masurile speciale de protectie pentru functionarii publici cu atributii de control si inspectie, 
executare silita a creantelor bugetare, precum si pentru alte categorii de functionari publici care 
desfasoara activitati cu grad ridicat de risc profesional se stabilesc prin acte normative, la propunerea 
Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sau de catre autoritati si institutii publice, cu avizul Agentiei 
Nationale a Functionarilor Publici. 
23) Autoritatea sau institutia publica este obligata sa îl despagubeasca pe functionarul public în situatia 
în care acesta a suferit, din culpa autoritatii sau institutiei publice, un prejudiciu material în timpul 
îndeplinirii atributiilor de serviciu.  

Îndatoririle functionarilor publici 
1) Functionarii publici au obligatia sa îsi îndeplineasca cu profesionalism, impartialitate si în 
conformitate cu legea îndatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce 
prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici. 
2) Functionarii publici de conducere sunt obligati sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale 
personalului din subordine, în vederea îmbunatatirii activitatii autoritatii sau institutiei publice în care 
îsi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor. 
3) Functionarii publici au îndatorirea de a respecta normele de conduita profesionala si civica prevazute 
de lege. 
4) Functionarilor publici le este interzis sa ocupe functii de conducere în structurile sau organele de 
conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale 
organizatiilor carora le este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice sau ale fundatiilor ori 
asociatiilor care functioneaza pe lânga partidele politice. 
5) Înaltilor functionari publici le este interzis sa faca parte din partide politice, organizatii carora le este 
aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice sau din fundatiile ori asociatiile care functioneaza 
pe lânga partidele politice. 
6) Functionarii publici au obligatia ca, în exercitarea atributiilor ce le revin, sa se abtina de la 
exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor si preferintelor lor politice, sa nu favorizeze vreun 
partid politic sau vreo organizatie careia îi este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice. 
7) Functionarii publici raspund, potrivit legii, de îndeplinirea atributiilor ce le revin din functia publica 
pe care o detin, precum si a atributiilor ce le sunt delegate. 
8) Functionarul public este obligat sa se conformeze dispozitiilor primite de la superiorii ierarhici. 
9) Functionarul public are dreptul sa refuze, în scris si motivat, îndeplinirea dispozitiilor primite de la 
superiorul ierarhic, daca le considera ilegale. Daca cel care a emis dispozitia o formuleaza în scris, 
functionarul public este obligat sa o execute, cu exceptia cazului în care aceasta este vadit ilegala. 
Functionarul public are îndatorirea sa aduca la cunostinta superiorului ierarhic al persoanei care a emis 
dispozitia astfel de situatii. 
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Functionarii publici au obligatia sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si 
confidentialitatea în legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta în 
exercitarea functiei publice, în conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public. 
10) Functionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru ei sau 
pentru altii, în considerarea functiei lor publice, daruri sau alte avantaje. 
11) La numirea într-o functie publica, precum si la încetarea raportului de serviciu, functionarii publici 
sunt obligati sa prezinte, în conditiile legii, conducatorului autoritatii sau institutiei publice declaratia de 
avere. Declaratia de avere se actualizeaza anual, potrivit legii. 
12) Functionarii publici au obligatia de a rezolva, în termenele stabilite de catre superiorii ierarhici, 
lucrarile repartizate. 
13) Functionarilor publici le este interzis sa primeasca direct cereri a caror rezolvare intra în competenta 
lor sau sa discute direct cu petentii, cu exceptia celor carora le sunt stabilite asemenea atributii, precum 
si sa intervina pentru solutionarea acestor cereri. 
14) Functionarii publici au obligatia sa respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese si al 
incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii. 
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D.SANC IUNILE DISCIPLINARE I R SPUNDEREA FUNC IONARILOR PUBLICI 
Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici 
1) Încalcarea de catre functionarii publici, cu vinovatie, a îndatoririlor de serviciu atrage raspunderea 
disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz. 
2) Orice persoana care se considera vatamata într-un drept al sau sau într-un interes legitim se poate 
adresa instantei judecatoresti, în conditiile legii, împotriva autoritatii sau institutiei publice care a emis 
actul sau care a refuzat sa rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim. 
3) În cazul în care actiunea se admite si se constata vinovatia functionarului public, persoana respectiva 
va fi obligata la plata daunelor, solidar cu autoritatea sau institutia publica. 
4) Raspunderea juridica a functionarului public nu se poate angaja daca acesta a respectat prevederile 
legale si procedurile administrative aplicabile autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara 
activitatea. 
5) Încalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a îndatoririlor corespunzatoare functiei publice 
pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si civica prevazute de lege constituie abatere 
disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a acestora. 
6) Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte: 

 

întârzierea sistematica în efectuarea lucrarilor; 

 

neglijenta repetata în rezolvarea lucrarilor; 

 

absente nemotivate de la serviciu; 

 

nerespectarea în mod repetat a programului de lucru; 

 

interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri în afara cadrului legal; 

 

nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter; 

 

manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara 
activitatea; 

 

desfasurarea în timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic; 

 

refuzul de a îndeplini atributiile de serviciu; 

 

încalcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si 
interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici; 

 

alte fapte prevazute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul functiei publice si 
functionarilor publici. 

7) Sanctiunile disciplinare sunt: 

 

mustrare scrisa; 

 

diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pâna la 3 luni; 

 

suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare în 
functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani; 

 

retrogradarea în functia publica pe o perioada de pâna la un an. 
destituirea din functia publica. 

8) La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii 
disciplinare, împrejurarile în care aceasta a fost savârsita, gradul de vinovatie si consecintele abaterii, 
comportarea generala în timpul serviciului a functionarului public, precum si de existenta în 
antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate în conditiile prezentei legi. 
9) Sanctiunile disciplinare se aplica în termen de cel mult 1 an de la data sesizarii comisiei de disciplina 
cu privire la savârsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data savârsirii abaterii 
disciplinare. 
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10) În cazul în care fapta functionarului public a fost sesizata ca abatere disciplinara si ca infractiune, 
procedura angajarii raspunderii disciplinare se suspenda pâna la dispunerea neînceperii urmaririi penale, 
scoaterii de sub urmarire penala ori încetarii urmaririi penale sau pâna la data la care instanta 
judecatoreasca dispune achitarea sau încetarea procesului penal. 
11) Pe perioada cercetarii administrative, în situatia în care functionarul public care a savârsit o abatere 
disciplinara poate influenta cercetarea administrativa, conducatorul autoritatii sau institutiei publice are 
obligatia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influenta cercetarea sau, dupa caz, de a 
dispune mutarea temporara a functionarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri a 
autoritatii ori institutiei publice. 
12) Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare si propunerea sanctiunii disciplinare 
aplicabile functionarilor publici din autoritatile sau institutiile publice se constituie comisii de 
disciplina. 
13) Din comisia de disciplina face parte si un reprezentant al organizatiei sindicale reprezentative sau, 
dupa caz, un reprezentant desemnat prin votul majoritatii functionarilor publici pentru care este 
organizata comisia de disciplina, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici 
nu sunt organizati în sindicat. 
14) Comisia de disciplina poate desemna unul sau mai multi membri si, dupa caz, poate solicita 
compartimentelor de control din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice sa cerceteze faptele sesizate 
si sa prezinte rezultatele activitatii de cercetare. 
15) Comisia de disciplina pentru înaltii functionari publici este compusa din 5 înalti functionari publici, 
numiti prin decizia primului-ministru, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative. 
16) Modul de constituire, organizare si functionare a comisiilor de disciplina, precum si componenta, 
atributiile, modul de sesizare si procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, 
la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. 
17) Functionarul public nemultumit de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei de contencios 
administrativ, solicitând anularea sau modificarea, dupa caz, a ordinului sau dispozitiei de sanctionare. 
18) Pentru evidentierea situatiei disciplinare a functionarului public, Agentia Nationala a Functionarilor 
Publici va elibera un cazier administrativ, conform bazei de date pe care o administreaza. 
19) Cazierul administrativ este un act care cuprinde sanctiunile disciplinare aplicate functionarului 
public si care nu au fost radiate în conditiile legii. 
20) Cazierul administrativ este necesar în urmatoarele cazuri: 

 

desemnarea unui functionar public ca membru în comisia de concurs pentru recrutarea 
functionarilor publici; 

 

desemnarea unui functionar public în calitate de presedinte si membru în comisia de disciplina; 

 

desemnarea unui functionar public ca membru în comisia paritara; 

 

ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici sau 
categoriei functionarilor publici de conducere; 

 

în orice alte situatii prevazute de lege. 
21) Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea: 

 

functionarului public interesat; 

 

conducatorului autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea; 

 

presedintelui comisiei de disciplina; 

 

altor persoane prevazute de lege. 
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22) Raspunderea contraventionala a functionarilor publici se angajeaza în cazul în care acestia au 
savârsit o contraventie în timpul si în legatura cu sarcinile de serviciu. 
23) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii functionarul 
public se poate adresa cu plângere la judecatoria în a carei circumscriptie îsi are sediul autoritatea sau 
institutia publica în care este numit functionarul public sanctionat. 
24) Raspunderea civila a functionarului public se angajeaza: 

 

pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice în care 
functioneaza; 

 

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

 

pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica, în calitate de comitent, unor terte 
persoane, în temeiul unei hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile. 

25) Repararea pagubelor aduse autoritatii sau institutiei publice se dispune prin emiterea de catre 
conducatorul autoritatii sau institutiei publice a unui ordin sau a unei dispozitii de imputare, în termen 
de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, dupa caz, prin asumarea unui angajament de plata, sau în 
cazurile stipulate de lege,  pe baza hotarârii judecatoresti definitive si irevocabile. 
26) Împotriva ordinului sau dispozitiei de imputare functionarul public în cauza se poate adresa 
instantei de contencios administrativ. 
27) Dreptul conducatorului autoritatii sau institutiei publice de a emite ordinul sau dispozitia de 
imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei. 
28) Raspunderea functionarului public pentru infractiunile savârsite în timpul serviciului sau în legatura 
cu atributiile functiei publice pe care o ocupa se angajeaza potrivit legii penale. 
29) În cazul în care functionarul public este trimis în judecata pentru savârsirea unei infractiuni, 
persoana care are competenta legala de numire în functia publica va dispune suspendarea functionarului 
public din functia publica pe care o detine. 
30) Daca instanta judecatoreasca dispune achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea din 
functia publica înceteaza, iar functionarul public respectiv îsi va relua activitatea în functia publica 
detinuta anterior si îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare. 
31) În situatia în care nu sunt întrunite conditiile pentru angajarea raspunderii penale, iar fapta 
functionarului public poate fi considerata abatere disciplinara, va fi sesizata comisia de disciplina 
competenta. 
32) De la momentul începerii urmaririi penale, în situatia în care functionarul public poate influenta 
cercetarea, persoana care are competenta numirii în functia publica are obligatia sa dispuna mutarea 
temporara a functionarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri fara personalitate 
juridica a autoritatii ori institutiei publice. 

      



Cod:CC  FPPC/01 
Edi ia/Revizia I/0 
Data: 30 iulie 2012 

PRIM RIA 
ORA ULUI 

COP A MIC

  
CODUL DE CONDUIT

   
al personalului Prim riei ora ului Cop a Mic : 

FUNC IONARI PUBLICI i PERSONAL 
CONTRACTUAL 

Pagina 14 

  

REDACTAT MONITORIZAT i AVIZAT 
Czika Elena, consilier Compartiment RU Comisia pentru Monitorizarea, Coordonarea i 

Indrumarea metodologic a implementarii sistemului 
de control intern/management 

 
Sec iunea II 

 
CODUL DE CONDUIT PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL   

A.GENERALIT I 

 
1.Domeniul de aplicare si principii generale 
1.1.Domeniul de aplicare 
(1)Codul de conduita a personalului din autoritatile si institutiile publice, denumit în continuare cod de 
conduita, reglementeaza normele de conduita profesionala a personalului contractual. 
(2)Normele de conduita profesionala prevazute de prezentul cod de conduita sunt obligatorii pentru 
personalul contractual din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, încadrat în baza prevederilor Legii 
nr. 53/2003

 

- Codul muncii, cu modificarile ulterioare, cu exceptia persoanelor alese sau numite politic. 
1.2.Obiective 
Obiectivele prezentului cod de conduita urmaresc sa asigure cresterea calitatii serviciului public, o buna 
administrare în realizarea interesului public, precum si eliminarea birocratiei si a faptelor de coruptie 
din administratia publica, prin: 
a)reglementarea normelor de conduita profesionala necesare realizarii unor raporturi sociale si 
profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel înalt a prestigiului institutiei publice si al 
personalului contractual; 
b)informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este îndreptatit sa se astepte din 
partea personalului contractual în exercitarea functiei; 
c)crearea unui climat de încredere si respect reciproc între cetateni si personalul contractual din 
administratia publica, pe de o parte, si între cetateni si autoritatile administratiei publice, pe de alta 
parte. 
1.3.Principii generale 
Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului contractual sunt urmatoarele: 
a)prioritatea interesului public - principiu conform caruia personalul contractual are îndatorirea de a 
considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atributiilor functiei; 
b)asigurarea egalitatii de tratament al cetatenilor în fata autoritatilor si institutiilor publice - principiu 
conform caruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelasi regim juridic în situatii identice 
sau similare; 
c)profesionalismul - principiu conform caruia personalul contractual are obligatia de a îndeplini 
atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate; 
d)impartialitatea si nediscriminarea - principiu conform caruia angajatii contractuali sunt obligati sa 
aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, în 
exercitarea atributiilor functiei; 
e)integritatea morala - principiu conform caruia personalului contractual îi este interzis sa solicite sau sa 
accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material; 
f)libertatea gândirii si a exprimarii - principiu conform caruia personalul contractual poate sa-si exprime 
si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri; 
g)cinstea si corectitudinea - principiu conform caruia, în exercitarea functiei si în îndeplinirea 
atributiilor de serviciu, personalul contractual trebuie sa fie de buna-credinta si sa actioneze pentru 
îndeplinirea conforma a atributiilor de serviciu; 
h)deschiderea si transparenta - principiu conform caruia activitatile desfasurate de angajatii contractuali 
în exercitarea atributiilor functiilor lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor.   
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B. NORMELE DE CONDUIT PROFESIONAL ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL 
DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORA ULUI COP A MIC i din 
SERVICIILE PUBLICE ÎNFIIN ATE I ORGANIZATE PRIN HOT RÂRI ALE CONSILIULUI 
LOCAL AL ORA ULUI COP A MIC

  

Asigurarea unui serviciu public de calitate 
(1) Personalul contractual are obliga ia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul 

cet enilor, prin transpunerea lor în practic a deciziilor, în scopul realiz rii competen elor autorit ilor 
i ale institu iilor publice. 

(2) În exercitarea func iei, personalul contractual are obliga ia de a avea un comportament 
profesionist, precum i de a asigura, în condi iile legii, transparen a administrativ , pentru a câ tiga i a 
men ine încrederea publicului în integritatea, impar ialitatea i eficacitatea autorit ilor i institu iilor 
publice.  
Respectarea Constitutiei si a legilor 

(1) Personalul contractual are obliga ia obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte 
Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea în aplicare a dispozitiilor legale, în conformitate 
cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale. 

(2) Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrângerea 
exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor detinute. 
Loialitatea fa de autorit ile i institu iile publice 

(1) Personalul contractual are obliga ia de a ap ra în mod loial prestigiul autorit ii sau institu iei 
publice în care î i desf oar activitatea, precum i de a se ab ine de la orice act ori fapt care 
poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 
(2) Angajatilor contractuali le este interzis: 

 

sa exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatura cu activitatea autoritatii sau 
institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu 
proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; 

 

sa faca aprecieri în legatura cu litigiile aflate în curs de solutionare si în care autoritatea sau 
institutia publica în care îsi desfasoara activitatea are calitatea de parte, daca nu sunt abilitati în 
acest sens; 

 

sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, în alte conditii decât cele prevazute de lege; 

 

sa dezvaluie informatiile la care au acces în exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este de 
natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori ale 
unor functionari publici sau angajati contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice; 

 

sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovarii de 
actiuni juridice ori de alta natura împotriva statului sau autoritatii ori institutiei publice în care îsi 
desfasoara activitatea. 
(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplica si dupa încetarea raportului de munca, pentru o 

perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene. 
(4) Prevederile prezentului cod de conduita nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligatia 

legala a personalului contractual de a furniza informatii de interes public celor interesati, în conditiile 
legii. 
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(5) Dezv luirea informa iilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care con in 

asemenea informa ii, la solicitarea reprezentan ilor unei alte autorit i ori institu ii publice, este permis 
numai cu acordul conduc torului autorit ii publice. 
Libertatea opiniilor 

(1) În îndeplinirea atribu iilor de serviciu, personalul contractual are obliga ia de a respecta 
demnitatea func iei de inute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorit ii sau 
institu iei publice. 

(2) În activitatea lui, personalul contractual are obliga ia de a respecta libertatea opiniilor i de a 
nu se l sa influen a i de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, personalul 
contractual trebuie s aib o atitudine conciliant i s evite generarea conflictelor datorate schimbului 
de p reri. 
Activitatea public

 

(1) Personalul contractual desemnat s

 

participe la activit i sau dezbateri publice, în calitate 
oficial , trebuie s respecte limitele mandatului de reprezentare încredin at de conduc torul autorit ii 
publice, iar în  cazul în care nu sunt desemna i în acest sens, personalul contractual poate participa la 
activit i sau dezbateri publice, având obliga ia de a face cunoscut faptul c opinia exprimat nu 
reprezint punctul de vedere oficial al institu iei publice în cadrul c reia î i desf oar activitatea.  

(2) Relatiile cu mijloacele de informare în masa se asigura de catre persoanele desemnate în 
acest sens de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, în conditiile legii. 
Activitatea politica 

(1) În exercitarea functiei detinute, personalului contractual îi este interzis: 

 

sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 

 

sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica; 

 

sa colaboreze, atât în cadrul relatiilor de serviciu, cât si în afara acestora, cu persoanele fizice 
sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice; 

 

sa afiseze în cadrul autoritatilor sau institutiilor publice însemne ori obiecte inscriptionate cu 
sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora. 

Folosirea imaginii proprii 
(1) În considerarea func iei de inute, personalului contractual îi este interzis s permit utilizarea 

numelui sau imaginii proprii în ac iuni publicitare pentru promovarea unei activit i comerciale, precum 
i în scopuri electorale. 

Cadrul rela iilor în exercitarea func iei  contractuale 
(1) În rela iile cu personalul din cadrul institu iei publice în care î i desf oar activitatea, 

precum i cu persoanele fizice sau juridice, personalul contractual are obliga ia s aib un 
comportament bazat pe respect, bun -credin , corectitudine i amabilitate. 

(2) Personalul contractual are obliga ia de a nu aduce atingere onoarei, reputa iei i demnit ii 
persoanelor din cadrul institu iei publice, precum i persoanelor cu care intr în leg tur în exercitarea 
func iei cntractuale, prin: 

 

întrebuin area unor expresii jignitoare; 

 

dezv luirea unor aspecte ale vie ii private; 

 

formularea unor sesiz ri sau plângeri calomnioase. 
(3) Personalul contractual trebuie s adopte o atitudine impar ial i justificat pentru rezolvarea 

clar i eficient a problemelor cet enilor. Personalul contractual are obliga ia s respecte principiul 
egalit ii cet enilor în fa a legii i a autorit ilor publice, prin: 
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promovarea unor solutii coerente, similare sau identice, conform principiului tratamentului 
nediferentiat, raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt; 

 
eliminarea oric rei forme de discriminare bazate pe aspecte privind na ionalitatea, convingerile 
religioase i politice, starea material , s n tatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.   

Conduita în cadrul rela iilor interna ionale 
(1) Personalul contractual care reprezint institu ia public în cadrul unor organiza ii 

interna ionale, institu ii de înv mânt, conferin e, seminarii i alte activit i cu caracter interna ional are 
obliga ia s promoveze o imagine favorabil rii i autorit ii sau institu iei publice pe care o 
reprezint . 

(2) În rela iile cu reprezentan ii altor state, personalului contractual îi este interzis s exprime 
opinii personale privind aspecte na ionale sau dispute interna ionale. 

(3) În deplas rile externe, personalul contractual are obliga ia s aib o conduit corespunz toare 
regulilor de protocol i îi este interzis înc lcarea legilor i obiceiurilor t rii gazd . 
Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor 

(1) Personalul contractual nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii 
sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu 
care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea în exercitarea 
functiilor publice detinute ori pot constitui o recompensa în raport cu aceste functii. 
Participarea la procesul de luare a deciziilor 

(1) În procesul de luare a deciziilor personalul contractual are obligatia sa actioneze conform 
prevederilor legale si sa îsi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat si impartial. 

(2) Personalul contractual are obligatia de a nu promite luarea unei decizii de catre autoritatea 
sau institutia publica, de catre alti functionari publici, precum si îndeplinirea atributiilor în mod 
privilegiat. 
Obiectivitate în evaluare 

(1) În exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, personalul contractual are 
obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul 
contractual din subordine. 

(2) Personalul contractual de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate 
criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune 
ori aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente 
materiale sau morale, excluzând orice forma de favoritism ori discriminare. 

(3) Personalul contractual de conducere are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori 
promovarea în functiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii 
neconforme cu principiile prevazute in prezentul cod.. 
Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute 

(1) Personalul contractual are obligatia de a nu folosi atributiile functiei detinute în alte scopuri 
decât cele prevazute de lege. 

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete 
ori actiuni de control, personalul contractual nu poate urmari obtinerea de foloase sau avantaje în interes 
personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane. 

(3) Personalul contractual are obligatia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice 
natura, din  cadrul institutiei sau din afara acesteia, în considerarea functiei pe care o detin. 
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   (4) Personalul contractual are obligatia de a nu impune altor angajati contractuali sau functionari 
publici sa se înscrie în organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest 
lucru, promitându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale. 
Utilizarea resurselor publice 

(1) Personalul contractual este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a 
statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionând în orice 
situatie ca un bun proprietar. 

(2) Personalul contractual are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile 
apartinând autoritatii sau institutiei publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei 
detinute. 

(3) Personalul contractual trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care îi revin, 
folosirea utila si eficienta a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale. 

(4) Personalului contractual care desfasoara activitati publicistice în interes personal sau 
activitati didactice îi este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica autoritatii sau a institutiei 
publice pentru realizarea acestora. 
Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau închirieri 

(1) Orice angajat contractual poate achizitiona un bun aflat în proprietatea privata a statului sau a 
unitatilor administrativ-teritoriale, supus vânzarii în conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri: 

 

când a luat cunostinta, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atributiilor de serviciu, despre 
valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vândute; 

 

când a participat, în exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vânzarii bunului respectiv; 

 

când poate influenta operatiunile de vânzare sau când a obtinut informatii la care persoanele 
interesate de cumpararea bunului nu au avut acces. 

(2) Dispozitiile alineatului anterior se aplica în mod corespunzator si în cazul concesionarii sau 
închirierii unui bun aflat în proprietatea publica ori privata a statului sau a unitatilor administrativ-
teritoriale. 

(3) Personalului contractual îi este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile 
proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, supuse operatiunilor de 
vânzare, concesionare sau închiriere, în alte conditii decât cele prevazute de lege. 

(4) Prevederile alineatelor precedente se aplica în mod corespunzator si în cazul realizarii 
tranzactiilor prin interpus sau în situatia conflictului de interese.  

C.R SPUNDEREA 
(1) Încalcarea dispozitiilor prezentului cod de conduita atrage raspunderea disciplinara a 

personalului contractual, în conditiile legii. 
(2) Organele cu atributii disciplinare au competenta de a cerceta încalcarea prevederilor 

prezentului cod de conduita si de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare în conditiile Legii nr. 
53/2003, cu modificarile ulterioare. 

(3) În cazurile în care faptele savârsite întrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor 
fi sesizate organele de urmarire penala competente, în conditiile legii. 

(4) Personalul contractual raspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele 
savârsite cu încalcarea normelor de conduita profesionala, aduce prejudicii persoanelor fizice sau 
juridice.   
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Sec iunea III - DISPOZI II FINALE  

A.ARMONIZAREA REGULAMENTULUI INTERN DE ORGANIZARE I FUNC IONARE 
În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Cod de Conduit , se va proceda la 

armonizarea acetuia cu Regulamentul Intern de Organizare si Func ionare al UAT Cop a Mic . 
B.ASIGURAREA PUBLICIT II 

Pentru informarea cetatenilor, compartimentul de relatii publice din cadrul UAT Cop a Mic  are 
obliga ia de a asigura publicitatea prin postarea lucr rii i a documenta iei apar in toare pe site-ul 
oficial. 
C.PERSOANELE VIZATE 

Prevederile prezentului COD DE CONDUITA sunt obligatorii pentru to i func ionarii publici 
(indiferent de func ia pe care o de in) i pentru întregul personal încadrat cu contract individual din 
Prim ria ora ului Cop a Mic . 
D.INTRAREA ÎN VIGOARE 

Prezentul COD DE CONDUITA este valabil de la data aprob rii sale prin dispozi ie a 
primarului ora ului Cop a Mic i produce efecte fa de angaja i din momentul încuno tin rii acestora, 
prin semnare de luiare la cunostin .. 

   


