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INTRODUCERE

■ Codul de conduită etică şi integritate a personalului din cadrul Primăriei municipiului Orastie
defineşte valorile şi principiile de conduită care trebuie aplicate în relaŃiile cu cetăŃenii, clienŃii,
partenerii, colegii etc. În acelaşi timp serveşte drept ghid pentru creşterea răspunderii şi a
implicării personalului contractual din cadrul primăriei.
■ Principiile detaliate în cadrul acestui Cod nu sunt exhaustive, însă, asociate cu simŃul
răspunderii faŃă de cetăŃeni şi parteneri, acestea stabilesc reguli esenŃiale de comportament şi de
etică aplicabilă întregului personal contractual al Primăriei municipiului Orastie, în relaŃiile cu
cetăŃenii şi partenerii primăriei.
■ Aceste reguli nu se subtituie în niciun caz legilor şi reglementărilor aplicabile în domeniul
administraŃiei publice.
■ Acest cod asigură coerenŃa cu Codul de conduită a funcŃionarilor publici aprobat prin Legea nr.
7/2004 privind Codul de conduită a funcŃionarilor public, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare si Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului
contractual din autoritatile si institutiile publice, defineşte şi ghidează acŃiunile şi strategiile
Primăriei municipiului Orastie .

CAPITOLUL I
DOMENIUL DE APLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE

Art. 1. Domeniul de aplicare
- Codul de conduită etică şi integritate reglementează normele de conduită profesională a
funcŃionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, serviciilor publice şi instituŃiilor subordonate Consiliului Local al municipiului
Orăştie
- Normele de etică profesională prevăzute de prezentul cod sunt obligatorii pentru
funcŃionarii publici numiŃi în baza Legii nr. 188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici si
LegII nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
Art. 2. Obiective
- Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităŃii serviciului
public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraŃiei şi a
faptelor de corupŃie din administraŃia publică, prin:
a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi
profesionale corespunzătoare creării şi menŃinerii la nivel înalt a prestigiului instituŃiei
publice şi al funcŃionarilor publici ;
b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăŃit să se aştepte
din partea funcŃionarilor publici în exercitarea funcŃiei;
c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăŃeni şi personalul contractual din
administraŃia publică, pe de o parte, şi între cetăŃeni şi autorităŃile administraŃiei publice, pe
de altă parte.
Art. 3. Principii generale
- Principiile care guvernează conduita profesională functionarilor publici si a personalului
contractual sunt următoarele:
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a) suprematia Constitutiei si a legii, principiu conform căruia functionarii publici au
indatorirea de a respecta Constitutia si legile tarii;
b) prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are
îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în
exercitarea atribuŃiilor funcŃiei;
c) asigurarea egalităŃii de tratament al cetăŃenilor în faŃa autorităŃilor şi instituŃiilor publice principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim
juridic în situaŃii identice sau similare;
d) profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligaŃia de a
îndeplini atribuŃiile de serviciu cu responsabilitate, competenŃă, eficienŃă, corectitudine şi
conştiinciozitate;
e) imparŃialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaŃii contractuali sunt
obligaŃi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faŃă de orice interes politic, economic, religios
sau de altă natură, în exercitarea atribuŃiilor funcŃiei;
f) integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să
solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori
beneficiu moral sau material;
g) libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual poate săsi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor
moravuri;
h) cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcŃiei şi în îndeplinirea
atribuŃiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinŃă şi să acŃioneze
pentru îndeplinirea conformă a atribuŃiilor de serviciu;
i) deschiderea şi transparenŃa - de conduită etică şi integritate activităŃile desfăşurate de
angajaŃii contractuali în exercitarea atribuŃiilor funcŃiilor lor sunt publice şi pot fi supuse
monitorizării cetăŃenilor.
j) confidenŃialitatea informatiilor oficiale - principiu conform căruia funcŃionarul public care
are în mod corect dreptul de acces la informaŃiile publice, va trata în mod adecvat, cu toată
confidenŃialitatea necesară, toate informaŃiile şi toate documentele obŃinute în exercitarea
funcŃiei sale
k) raportarea - principiu conform căruia , funcŃionarul public care consideră că i se cere să
acŃioneze într-un mod ilegal, imoral sau contrar eticii, putând să provoaceîncălcarea
jurământului sau care este în contradicŃie în oricare alt mod cu prezentul cod, trebuie să
semnalezeacest fapr conform legii.
l) declararea intereselor- principiu conform căruia, funcŃionarul public care ocupă o poziŃie în
care interesele sale personale sau private ar putea fi afectate de către îndatoririle sale
oficiale, trebuie să declare conform legii, din momentul numirii sale, apoi la intervale
regulate şi atunci când are loc orice schimbare a situaŃiei, care este natura şi dimensiunea
acestor interese.
Art. 4. Termeni
- În înŃelesul prezentului cod, expresiile şi termenii mai jos, au următoarele semnificaŃii conform
legii:
a) funcŃionar public - persoana numită într-o funcŃie publică în condiŃiile Legii nr. 188/1999
privind Statutul funcŃionarilor publici;
b) funcŃie publică - ansamblul atribuŃiilor şi responsabilităŃilor stabilite de autoritatea sau
instituŃia publică, în temeiul legii, în scopul realizării competenŃelor sale;
c) personal contractual ori angajat contractual- persoana numita intr-o functie in autoritatile si
institutile publice in conditiile Legi nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
d) functie – ansamblul atrbutilor si responsabilitatilor stabilite de autoritatea sau institutia
publica, in temeiul legii, in fisa postului;
e) interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituŃiile şi
autorităŃile publice a drepturilor, libertăŃilor şi intereselor legitime ale cetăŃenilor,
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f)

g)

h)
i)

recunoscute de ConstituŃie, legislaŃia internă şi tratatele internaŃionale la care România este
parte;
interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obŃinut, în mod direct
sau indirect, pentru sine ori pentru alŃii, de către funcŃionarii publici prin folosirea reputaŃiei,
influenŃei, facilităŃilor, relaŃiilor, informaŃiilor la care au acces, ca urmare a exercitării
funcŃiei publice;
conflict de interese - acea situaŃie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori
indirect, al funcŃionarului public contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar
putea afecta independenŃa şi imparŃialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi
cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcŃiei publice deŃinute;
informaŃie de interes public - orice informaŃie care priveşte activităŃile sau care rezultă din
activităŃile unei autorităŃi publice ori instituŃii publice, indiferent de suportul ei;
informaŃie cu privire la date personale - orice informaŃie privind o persoană identificată sau
identificabilă.
CAPITOLUL II.

NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ
A FUNCłIONARILOR PUBLICI
Art. 5. Asigurarea unui serviciu public de calitate
- FuncŃionarii publici si personalul contractual au obligaŃia de a asigura un serviciu public de
calitate în beneficiul cetăŃenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor
în practică, în scopul realizării competenŃelor autorităŃilor şi ale instituŃiilor publice in limita
atributiilor stabilite prin fisa postului.
- În exercitarea functiei/funcŃiei publice, funcŃionarii publici si personalul contractual, au
obligaŃia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiŃiile legii,
transparenŃa administrativă, pentru a câştiga şi a menŃine încrederea publicului în integritatea,
imparŃialitatea şi eficacitatea autorităŃilor şi instituŃiilor publice.
Art. 6. Respectarea ConstituŃiei şi a legilor
- FuncŃionarii publici au obligaŃia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte ConstituŃia, legile Ńării
şi să acŃioneze pentru punerea în aplicare a dispoziŃiilor legale, în conformitate cu atribuŃiile care
le revin, cu respectarea eticii profesionale.
- FuncŃionarii publici trebuie să se conformeze dispoziŃiilor legale privind restrângerea
exerciŃiului unor drepturi, datorată naturii funcŃiilor publice deŃinute.
Art. 7. Loialitatea faŃă de autorităŃile şi instituŃiile publice
- FuncŃionarii publici au obligaŃia de a apăra în mod loial prestigiul autorităŃii sau instituŃiei
publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abŃine de la orice act ori fapt care
poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
- FuncŃionarilor publici le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităŃii
sau instituŃiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori
cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluŃionare şi în care
autoritatea sau instituŃia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte;
c) să dezvăluie informaŃii care nu au caracter public, în alte condiŃii decât cele prevăzute de
lege;
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d) să dezvăluie informaŃiile la care au acces în exercitarea funcŃiei publice, dacă această
dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau
drepturile instituŃiei ori ale unor funcŃionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau
juridice;
e) să acorde asistenŃă şi consultanŃă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de
acŃiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităŃii ori instituŃiei publice în
care îşi desfăşoară activitatea.
- Prevederile aliniatului precedent, lit. a-d se aplică şi după încetarea raportului de serviciu,
pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea raporturilor de serviciu.
- Dezvăluirea informaŃiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conŃin
asemenea informaŃii, la solicitarea reprezentanŃilor unei alte autorităŃi ori instituŃii publice, este
permisă numai cu acordul conducătorului autorităŃii sau instituŃiei publice în care funcŃionarul
public respectiv îşi desfăşoară activitatea.
- Prevederile prezentului cod nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaŃia legală a
funcŃionarilor publici de a furniza informaŃii de interes public celor interesaŃi, în condiŃiile legii,
sau ca o derogare de la dreptul functionarului public de a face sesizari in baza Legi nr. 571/2004
privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care
semnalează incalcari ale legii.
Art. 8. Libertatea opiniilor
- În îndeplinirea atribuŃiilor de serviciu, funcŃionarii publici si angajatii contractuali au
obligaŃia de a respecta demnitatea funcŃiei publice/functiei deŃinute, corelând libertatea dialogului
cu promovarea intereselor autorităŃii sau instituŃiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
- În activitatea lor, funcŃionarii publici si angajatii contractuali au obligaŃia de a respecta
libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenŃaŃi de considerente personale sau de popularitate.
- În exprimarea opiniilor, funcŃionarii publici si angajati contractual, trebuie să aibă o atitudie
conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
Art. 9. Activitatea publică
- RelaŃiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcŃionarii publici si
personalul contractual desemnaŃi în acest sens de conducătorul autorităŃii sau instituŃiei publice,
în condiŃiile legii.
- FuncŃionarii publici si angajatii contractuali desemnaŃi să participe la activităŃi sau dezbateri
publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinŃat de
conducătorul autorităŃii ori instituŃiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
- În cazul în care nu sunt desemnaŃi în acest sens, funcŃionarii publici pot participa la activităŃi
sau dezbateri publice, având obligaŃia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă
punctul de vedere oficial al autorităŃii ori instituŃiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară
activitatea.
Art. 10. Activitatea politică
- În exercitarea funcŃiei publice, funcŃionarilor publici le este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaŃilor la funcŃii de demnitate publică;
c) să colaboreze, atat in cadrul relatiilor de serviciu, cat si în afara relaŃiilor de serviciu, cu
persoanele fizice sau juridice care fac donaŃii ori sponsorizări partidelor politice;
d) să afişeze, în cadrul autorităŃilor sau instituŃiilor publice, însemne ori obiecte inscripŃionate
cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaŃilor acestora.
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Art. 11. Folosirea imaginii proprii
– În considerarea funcŃiei publice deŃinute, funcŃionarilor publici si personalului contractual le
este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acŃiuni publicitare pentru
promovarea unei activităŃi comerciale, precum şi în scopuri electorale.
Art. 12. Cadrul relaŃiilor în exercitarea atribuŃiilor funcŃiei si in exercitarea functiei
publice
- În relaŃiile cu personalul din cadrul autorităŃii sau instituŃiei publice în care îşi desfăşoară
activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, funcŃionarii publici si angajatii
contractuali sunt obligaŃi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinŃă, corectitudine
şi amabilitate.
- FuncŃionarii publici si personalul contractual au obligaŃia de a nu aduce atingere onoarei,
reputaŃiei şi demnităŃii persoanelor din cadrul autorităŃii sau instituŃiei publice în care îşi
desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcŃiei
publice, prin:
a) întrebuinŃarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea unor aspecte ale vieŃii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
-

FuncŃionarii publici si angajatii contractual trebuie să adopte o atitudine imparŃială şi
justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăŃenilor.

-

FuncŃionarii publici si angajatii contractuali au obligaŃia să respecte principiul egalităŃii
cetăŃenilor în faŃa legii şi a autorităŃilor publice, prin:
a) promovarea unor soluŃii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaŃii de fapt;
b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naŃionalitatea,
convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

- Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor,
eficienŃa activităŃii, precum şi creşterea calităŃii serviciului public, se recomandă respectarea
normelor de conduită prevăzute mai sus şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.
Art. 13. Conduita în cadrul relaŃiilor internaŃionale
- FuncŃionarii publici si personalul contractual care reprezintă autoritatea sau instituŃia publică
în cadrul unor organizaŃii internaŃionale, instituŃii de învăŃământ, conferinŃe, seminarii şi alte
activităŃi cu caracter internaŃional au obligaŃia să promoveze o imagine favorabilă Ńării şi
autorităŃii sau instituŃiei publice pe care o reprezintă.
- În relaŃiile cu reprezentanŃii altor state, funcŃionarilor publici si angajatilor contractuali le este
interzis să exprime opinii personale privind aspecte naŃionale sau dispute internaŃionale.
- În deplasările externe, funcŃionarii publici si personalul contractual sunt obligaŃi să aibă o
conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor
Ńării gazdă.
- Pentru a evita creearea unui conflict de interese, costurile legate de călătoriile în străinătate în
interesul instituŃieivor fi suportate de către Primărie. Partenerii implicaŃi îşi vor suporta propriile
cheltuieli legate de aceste călătorii.
Art. 14. InterdicŃia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor
– FuncŃionarii publici nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaŃii
sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinŃilor, prietenilor ori persoanelor
cu care au avut relaŃii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenŃa imparŃialitatea în
exercitarea funcŃiilor publice deŃinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcŃii.
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Art. 15. Participarea la procesul de luare a deciziilor
- În procesul de luare a deciziilor, funcŃionarii publici si angajatii contractuali au obligatia sa
actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere în mod
fundamentat şi imparŃial.
- FuncŃionarilor publici si angajatii contractuali le este interzis să promită luarea unei decizii de
către autoritatea sau instituŃia publică, de către alŃi funcŃionari publici, precum şi îndeplinirea
atribuŃiilor în mod privilegiat.
Art. 16. Obiectivitate în evaluare
- În exercitarea atribuŃiilor specifice functiilor publice de conducere, funcŃionarii publici,
personalul contractual de conducere si angajatii contractuali au obligaŃia să asigure egalitatea de
şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcŃia publică pentru funcŃionarii publici
din subordine.
- FuncŃionarii publici de conducere, personalul contractual de conducere au obligaŃia să
examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenŃei profesionale pentru
personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri
sau eliberări din funcŃii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă
de favoritism ori discriminare.
- Se interzice funcŃionarilor publici de conducere si personalului contractual de conducere să
favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcŃia publică/functie pe criterii
discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.
Art. 17. Folosirea abuzivă a atribuŃiilor funcŃiei deŃinute
– Este interzisă folosirea de către funcŃionarii publici si angajatii contractuali în alte scopuri decât
cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcŃiei publice deŃinute.
- Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative,
de evaluare sau de participare la anchete ori acŃiuni de control, funcŃionarilor publici si
personalului contractual le este interzisă urmărirea obŃinerii de foloase sau avantaje în interes
personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
- FuncŃionarilor publici si angajatilor contractuali le este interzis să folosească poziŃia oficială pe
care o deŃin sau relaŃiile pe care le-au stabilit în exercitarea functiei/funcŃiei publice, pentru a
influenŃa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.
- FuncŃionarilor publici si angajatilor contractuali le este interzis să impună altor funcŃionari
publici sau personalului contractual să se înscrie în organizaŃii sau asociaŃii, indiferent de natura
acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiŃându-le acordarea unor avantaje materiale sau
profesionale.
Art. 18. Utilizarea resurselor publice
- FuncŃionarii publici si personalul contractual sunt obligaŃi să asigure ocrotirea proprietăŃii
publice şi private a statului şi a unităŃilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui
prejudiciu, acŃionând în orice situaŃie ca un bun proprietar.
- FuncŃionarii publici si angajatii contractuali au obligaŃia să folosească timpul de lucru, precum
şi bunurile aparŃinând autorităŃii sau instituŃiei publice numai pentru desfăşurarea activităŃilor
aferente funcŃiei publice deŃinute.
- FuncŃionarii publici si angajatii contractuali trebuie să propună şi să asigure, potrivit
atribuŃiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu
prevederile legale.
- FuncŃionarilor publici si angajatilor contractuali care desfăşoară activităŃi publicistice în interes
personal sau activităŃi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica
autorităŃii sau a instituŃiei publice pentru realizarea acestora. .
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Art. 19. Limitarea participării la achiziŃii, concesionări sau închirieri
- Orice funcŃionar public sau angajat contractual poate achiziŃiona un bun aflat în proprietatea
privată a statului sau a unităŃilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiŃiile legii, cu
excepŃia următoarelor cazuri:
a) când a luat cunoştinŃă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuŃiilor de serviciu, despre
valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
b) când a participat, în exercitarea atribuŃiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului
respectiv;
c) când poate influenŃa operaŃiunile de vânzare sau când a obŃinut informaŃii la care persoanele
interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
- DispoziŃiile alin. 1 se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui
bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităŃilor administrativ-teritoriale.
- FuncŃionarilor publici si angajatilor contractuali le este interzisă furnizarea informaŃiilor
referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităŃilor administrativteritoriale, supuse operaŃiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiŃii decât cele
prevăzute de lege.
- Prevederile alin 1-3 se aplica in mod corespunzator si in cazul realizarii tranzactiilor prin
interpus sau in situatia conflictului de interese.
Art .20. Responsabilitatea superiorilor ierarhici
- FuncŃionarul public însărcinat cu controlul sau conducerea altor funcŃionari publici trebuie să
facă aceasta conform politicilor sau obiectivelor primăriei. El va trebui să răspundă de actele şi
omisiunile personalului sau care sunt contrare acestor politici şi obiective, dacă nu a luat măsurile
pe care promptitudinea le pretinde de la o persoană în poziŃia sa , pentru a împiedica astfel de acte
sau omisiuni. FuncŃionarul public însărcinat cu controlul sau conducerea altor funcŃionari publici
trebuie să ia măsurile necesare pentru a împiedica personalul său să se angajeze în acte de
corupŃie care au legătură cu serviciul lor. Aceste măsuri pot fi: atragerea atenŃiei şi aplicare legii
şă reglementările legale, asigurarea unei instruiri adecvate contra corupŃiei, să fie atenŃi la
dificultăŃile financiare sau altele pe care le poate întâmpina personalul său şă să dea prin
comportamentul său personal, un exemplu de integritate.
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CAPITOLUL III.

VALORILE FUNDAMENTALE ALE ANGAJAłILOR

Art.21. Angajamentul
Angajamentul presupune dorinŃa fiecărui salariat şi a conducerii Primăriei zi de zi de a progresa
în stăpânirea funcŃiei deŃinute şi de a-şi îmbunătăŃi performanŃele, conform planurilor de acŃiune
decise de comun acord pentru a asigura cetăŃenilor un serviciu de calitate.
Art.22. Lucrul în echipă
ToŃi salariaŃii, personal contractual sau funcŃionari publici, fac parte dintr-o echipă şi toŃi trebuie
să primească sprijin din partea conducerii. Acest spirit de echipă trebuie simŃit şi exprimat în
relaŃiile cu ceilalŃi colaboratori sau cetăŃeni, indiferent de originea lor, cultura sau profesia lor.

Art.23. TransparenŃa internă şi externă
- Pe plan intern transparenŃa însemnă împărŃirea succesului, dar şi a dificultăŃilor. Aceasta permite
rezolvarea rapidă al acestora, înainte să se agraveze şi să provoace prejudicii cetăŃeanului,
echipei, partenerilor primăriei, clienŃilor primăriei.
- Pe plan extern, transparenŃa înseamnă dezvoltarea relaŃiilor cu cetăŃenii, partenerii, clienŃii
primăriei care trebuie pus sub dublă constrângere: a încrederii şi a eticii.
- Primăria municipiului Orastie trebuie să se comporte şi să fie percepută ca o instituŃie
responsabila şi etica.
Art.24. ConfidenŃialitatea
În acordarea serviciilor din administraŃia public locală se impune luarea de măsuri posibile şi
rezonabile pentru asigurarea confidenŃialităŃii datelor.
Art.25. Demnitatea umană
- Fiecare persoană este unică şi trebuie să i se respecte demnitatea.
- Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităŃii.
- ToŃi oamenii sunt trataŃi cu demnitate cu privire la modul lor de viaŃă, cultură, credinŃele şi
valorile personale.
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CAPITOLUL IV
REGULILE DE COMPORTAMENT ŞI CONDUITĂ
ÎN ACORDAREA SERVICIILOR PUBLICE
Art.26. Scopul stabilirii normelor de comportament este de:
- a ghida persoana implicată în acordarea serviciilor, în momentul în care aceasta se
confruntă cu dileme practice care implică o problematică etică;
- a asigura beneficiarii, dar şi potenŃialii beneficiari de servicii sociale împotriva
incompetenŃei şi a neprofesionaliştilor;
- a reglementa comportamentul persoanelor implicate în acordarea serviciilor publice
precum şi relaŃiile acestora cu cetăŃenii, cu colegii, cu reprezentanŃii altor instituŃii sau ai societăŃii
civile.
- a asigura supervizare şi consultanŃă personalului implicat în acordarea serviciilor publice
în vederea evaluării activităŃii acestora.
Art.27. Reguli de comportament şi conduită în relaŃia coleg – coleg.
- Între colegi trebuie să existe cooperare şi susŃinerea reciprocă motivat de faptul că toŃi
angajaŃii sunt mobilizaŃi pentru realizarea unor obiective comune conform Regulamentului de
Organizare şi FuncŃionare, icomunicarea prin transferul de informaŃii între colegi fiind esenŃială
în soluŃionarea cu eficienŃă a problemelor.
- Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraŃie, dreptul la opinie, eventualele
divergenŃe, nemulŃumirii, apărute între aceştia soluŃionându-se fără să afecteze relaŃia de
colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvate, manifestând
atitudine reconciliantă.
- Intre colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să
corespundă realităŃii, eventualele nemulŃumiri dintre colegi să fie exprimate direct netendenŃios.
- RelaŃia dintre colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoaşterea intraprofesională,
pe colegialitate, pe performanŃă în practică şi contribuŃie la teorie.
- Între colegi în desfăşurarea activităŃii trebuie să fie prezent spiritul competiŃional care
asigură progresul profesional, acordarea unor servicii publice de calitate, evitându-se
comportamentele concurenŃiale, de promovare ilicită a propriei imagini, de atragere a clienŃilor,
de denigrare a colegilor; comportamentul trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea
calităŃilor şi a meritelor profesionale nicidecum pe evidenŃierea defectelor celorlalŃi.
- În relaŃia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind
luate prin consens, manifestându-se deschidere la sugestiile colegilor admiŃând critica în mod
constructiv şi responsabil dacă este cazul, să împărtăşească din cunoştinŃele şi experienŃa
acumulată în scopul promovării reciproce a progresului profesional.
Art 28. În relaŃia angajat – reprezentanŃi ai altor instituŃii şi ai societăŃii civile.
- RelaŃiile fiecărui angajat cu reprezentanŃii altor instituŃii şi ai societăŃii civile vor avea în
vedere interesul clientului, manifestând respect şi atitudine conciliantă în identificarea şi
soluŃionarea tuturor problemelor evitând situaŃiile conflictuale, după caz procedând la
soluŃionarea pe cale amiabilă.
- În reprezentarea instituŃiei în faŃa oricăror persoane fizice sau juridice angajatul trebuie
să fie de bună credinŃă, contribuind la realizarea scopurilor şi obiectivelor serviciului.
- Angajatul este obligat la apărarea prestigiului serviciului, în desfăşurarea activităŃii
profesionale şi în luarea deciziilor fiind reŃinut la respectarea întocmai a normelor legale în
vigoare şi aducerea lor la cunoştinŃa celor interesaŃi, pentru promovarea unei imagini pozitive a
serviciului, pentru asigurarea transparenŃei activităŃii instituŃiei şi creşterea credibilităŃii acesteia.
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-Angajatul colaborează cu alte instituŃii în interesul clientului în scopul realizării optime a
programelor şi strategiilor instituŃiei evitând dezvăluirea informaŃiilor confidenŃiale.
- Angajatul nu poate folosi imaginea instituŃiei în scopuri personale, comerciale sau
electorale.
Art. 29. Constituie încălcări ale principiului colegialităŃii:
- discriminarea, hărŃuirea de gen, etnică sau sub orice altă formă, folosirea violenŃei fizice sau
psihice, limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui membru al comunităŃii
- promovarea sau tolerarea unor comportamente inadecvate de către conducerile Primăriei,
compartimentelor, birourilor, serviciilor administrative;
- discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercetărilor unui coleg;
- formularea în faŃa clienŃilor a unor comentarii lipsite de curtoazie la adresa pregătirii
profesionale, a Ńinutei morale sau a unor aspecte ce Ńin de viaŃa privată a unui coleg;
- sfătuirea clienŃilor să nu depună o cerere, petiŃie, plângeri sau sesizări ,vădit neîntemeiate, la
adresa unui coleg;
- utilizarea şi dezvăluirea în activitatea administrativă
confidenŃial de un alt coleg .

a informaŃiilor transmise cu titlu

CAPITOLUL V.
Coordonarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională
Art. 30. Generalitati
- AgenŃia NaŃionala a FuncŃionarilor Publici coordoneaza, monitorizează si controlcaza
aplicarea normelor prevăzute de codul etic si de integritate pentru funcŃionarii publici.
- Ministerul AdministraŃiei si Internelor coordoneaza si controlcaza aplicarea normelor
prevăzute de codul etic si de integritate pentru personalul contractual.
- Prin activitatea sa, AgenŃia NaŃionala a FuncŃionarilor Publici nu poate influenta
derularea procedurii de lucru a comisiilor dc disciplina din cadrul Primăriei municipiului Orăştie,
desfasurata in conformitate cu prevederile HG nr. 1344/2007 privind Normele de organizare si
funcŃionare a comisiilor de disciplina, cu modificările si completările ulterioare;
- Prin activitatea sa Ministerul AdministraŃiei si Internelor nu poate influenta derularea
procedurii disciplinare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, desfasurata în conformitate
cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii cu modificările si completările ulterioare.
Art. 31. Încălcarea dispoziŃiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a
angajaŃilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie, în condiŃiile
legii şi ale prevederilor Regulamentului Intern.
Art. 32. Persoana însărcinată cu monitorizarea respectării dispoziŃiilor prezentului Cod este
funcŃionarul responsabil pentru consiliere etică, desemnat în condiŃiile prevederilor Legii nr.
7/2004, republicată, numit consilier etic.
- Consilierul etic acordă consultanŃă şi asistenŃă angajaŃilor instituŃiei cu privire la respectarea
normelor de conduită;
- Consilierul etic poate fi sesizat în scris de către orice persoană fizică , organ sau organism care a
constatat încălcarea normelor de etică de către un angajat din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Orastie
- În cazul în care sesizarea de nerespectare a codului etic este formulată de către un angajat al
instituŃiei, acesta nu poate fi sancŃionat sau prejudiciat în niciun fel dacă sesizarea a fost întocmită
cu bună credinŃă ;
- Sesizarea va indica în mod explicit numele persoanei care se face vinovată de încălcarea codului
etic, faptele imputate acestuia precum şi datele de identificare ale celui care face sesizarea.
- Consilierul etic are obligaŃia de a înainta sesizarea către Comisia de disciplină
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Art. 33. Orice persoană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie
care are cunoştinŃă de încălcări ale regulilor şi regulamentelor de orice fel, care pot prejudicia
activitatea şi imaginea instituŃiei, sau au ca efect neîndeplinirea obiectivelor acesteia, are obligaŃia
de a înştiinŃa deîndată şeful ierarhic.
Art.34. Stabilirea vinovăŃiei se face cu respectarea procedurilor legale în vigoare şi în
conformitate cu normele Codului de Conduită al funcŃionarilor publici, Codului de Conduita a
personalului contractual si Regulamentul de ordine interioară al instituŃiei.
Art.35. ReclamaŃiile şi sesizările referitoare la acordarea serviciilor publice se înregistrează şi
soluŃionează cu respectarea procedurii stabilită la nivelul instituŃiei în conformitate cu normele
legale în vigoare.
Art.36. ReclamaŃiile şi sesizările se pot face şi verbal în cadrul programului de audienŃe al
primarului, viceprimarului şi a secretarului municipiului Orastie sau în scris şi adresat instituŃiei
primăriei.
Art. 37. Conflictul de interese privind funcŃionarii publici
Prin conflict de interese se înŃelege situatia în care persoana ce exercita o funcŃie publica are un
interes personal de natura patrimonială, care ar putea influenta îndeplinirea cu obiectivitate a
atribuŃiilor care ii revin potrivit Constitutiei si a'itor acte normative.
Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea funcŃiilor publice
sunt:
- integritatea,
- imparŃialitatea,
- transparenta deciziei,
- supremaŃia interesului public.
FuncŃionarul public este în conflict de interese daca se afla în una dintre următoarele situatii:
- este chemat sa rezolve cereri, sa ia decizii sau sa participe la luarea deciziilor cu privire
la persoane fizice si juridice cu care are relaŃii cu caracter patrimonial;
- participa în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcŃionari publici care
au calitatea de sot sau ruda de gradul I;
- interesele sale patrimoniale, ale soŃului sau rudelor sale de gradul I pot influenta
deciziile pe care trebuie sa le ia în exercitarea funcŃiei publice.
In cazul existentei unui conflict de interese, funcŃionarul public este obligat:
- sa se abtina de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii;
- sa-l informeze de îndata pe şeful ierarhic căruia ii este subordonat direct. Acesta este
obligat sa dispună masurile care se impun pentru exercitarea cu imparŃialitate a funcŃiei
publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunostinta.
In cazul identificarii conflictului de interese, primarul la propunerea şefului ierarhic caruia ii este
subordonat direct funcŃionarul public în cauza, va desemna un alt funcŃionar public, care
are aceeaşi pregătire si nivel de experienŃa.
Art. 38. Incompatibilitati privind funcŃionarii publici
- Calitatea de funcŃionar public este incompatibilă cu orice alta funcŃie publica decât cea în care
a fost numit, precum si cu funcŃiile de demnitate publica.
- FuncŃionarii publici nu pot deŃine alte funcŃii si nu pot desfasura alte activitati, remunerate sau
neremunerate, dupa cum urmeaza.
- în cadrul autoritătilor sau institutiilor publice;
- în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepŃia cazului în care funcŃionarul public este
suspendat din funcŃia publica, în condiŃiile legii, pe durata numirii sale;
- în cadrul regiilor autonome, socictatilor comerciale ori în alte unitati cu scop lucrativ din
sectorul public;
- Nu se afla in situatie de incompatibilitate, funcŃionarul public care este desemnat printr-un act
administrativ, emis in condiŃiile legii, sa reprezinte sau sa participe in calitate de reprezentant al
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auteritatii ori institutiei publice in cadrul unor organisme sau organe colective de conducere
constituite in temeiul actelor normative in vigoare.
- FuncŃionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor
acte în legătură cu funcŃia publica pe care o exercita.
- Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcŃionarii publici respectivi sunt
soti sau rude de gradul I. Persoanele care se afla în aceasta situati vor opta, în termen de 60 de
zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe. Orice persoana poate sesiza existenta acestor
situatii.
Şeful ierarhic superior al funcŃionarilor publici, aflati in aceasta incompatibilitate, dispune
încetarea raporturilor ierarhice directe dintre funcŃionarii publici soti sau rude de gradul I.
- FuncŃionarii publici pot exercita funcŃii sau activitati în domeniul didactic, al cercetării
stiintifice, al creaŃiei literar-artistice si în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu
sunt în legătură directă sau indirectă cu atributiile exercitate ca funcŃionar public potrivit fisei
postului.
- FuncŃionarul public poate candida pentru o funcŃie eligibila sau poate fi numit într-o funcŃie de
demnitate publica. În acest caz raportul de serviciu al funcŃionarului public se suspenda:
a) pe durata campaniei electorale, pana în ziua ulterioara alegerilor, daca nu este ales;
b) pana la încetarea funcŃiei eligibile sau a funcŃiei de demnitate publica, în cazul în care
funcŃionarul public a fost ales sau numit.
- FuncŃionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite. FuncŃionarilor publici
le este interzis sa fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice si sa exprime sau sa
apere în mod public poziŃiile unui partid politic. ExcepŃie fac funcŃionarii publici care ocupa o
funcŃie de auditor intern si care trebuie sa fie neutri din punct de vedere politic.
- Persoanele cu funcŃii de conducere şi de control, funcŃionarii publici, inclusiv cei cu statut
special precum şi personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau
implementează programe ori proiecte finanŃate din fonduri externe sau din fonduri bugetare au
obligaŃia să depună declaraŃiile de avere şi declaraŃiile de interese se depun în termen de 30 de
zile de la data numirii sau a alegerii în funcŃie ori de la data începerii activităŃii.
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CAPITOLUL VI
DISPOZIłII FINALE
Art. 39. Baza legală :
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcŃionarilor publici ;
- Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităŃile şi
instituŃiile publice ;
- Legea nr. 188/1999, republicată 2, privind Statutul funcŃionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Legea nr. 53/2003, privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 571/2004, privind protecŃia personalului din autorităŃile publice, instituŃiile publice
şi alte instituŃii care semnalează încălcări ale legii;
- Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu
prilejul unor acŃiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcŃiei;
- Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei în exercitarea
demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea
corupŃiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraŃilor,
funcŃionarilor publici şi unor persoane cu funcŃii de conducere, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 78/2000, pentru prevenirea, descoperirea şi sancŃionarea faptelor de corupŃie, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcŃiilor şi demnităŃilor publice, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea
AgenŃiei NaŃionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte
normative.
Art. 40. Răspunderea
- FuncŃionarii publici si personalul contractual răspund, in conformitate cu prevederile legii, in
cazul in care, prin faptele savarsite cu incalcarea normelor de conduită profesionala, aduc
prejudicii persoanelor fizice sau juridice.
- Incalcarea dispoziŃiilor prezentului cod etic si de integritate, atrage raspunderea disciplinara a
funcŃionarilor publici si a personalului contractual, in condiŃiile legii.
- Cazurile de încălcare a prevederile prezentului cod de conduita sunt analizate de Comisia de
disciplina din cadrul primăriei , care are competenta de a propune aplicarea sancŃiunilor
disciplinare, in condiŃiile legii.
- In cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infracŃiuni, vor fi
sesizate organele de urmărire penala competente, in condiŃiile legii.
Art. 41. Asigurarea publicităŃii
- Pentru informarea cetatenilor, publicitatea codului se va asigura prin afişarea pe site-ul
Primăriei Municipiului Orăştie
Art. 42. Intrarea în vigoare
- Prezentul cod etic intră în vigoare la data comunicării şi va fi adus la cunoştinŃa fiecărui angajat
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie, pe bază de semnătură,
prin grija şefilor de compartimente, care se vor asigura că personalul din subordine cunoaşte şi
respectă prevederile Codului.

PRIMAR,
ing. Ovidiu BALAN

SECRETAR,
jr. Teodor IORDAN
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