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CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1 – Domeniul de aplicare 

 

(1) Codul de conduită etică și integritate reglementează normele de conduită etică și profesională şi 

se aplică tuturor angajaţilor din cadrul Instituţiei Prefectului –Judeţul Tulcea, după cum urmează:  

▪ demnitari; 

▪ înalţi funcţionari publici; 

▪ funcţionari publici de conducere;  

▪ funcţionari publici de execuţie; 

▪ personalul contractual; 

▪ funcţionari publici cu statut special și personal contractual din cadrul Serviciului Public 

Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor și a Serviciului Public 

Comunitar de  Paşapoarte.  

 

(2) Normele prevăzute în prezentul cod de conduită etică și integritate sunt complementare 

reglementărilor prevăzute în: 

−  Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

− Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor 

persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu 

modificările ulterioare; 

− Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în 

procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

− Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul 

unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei; 

− Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din 

alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

− Legea  nr. 167/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi pentru completarea art. 6 

din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;  

− Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

− Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la 

nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare; 

− Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 privind aprobarea Codului de etică şi deontologie al 

poliţistului; 

− Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 

2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din 

strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire 

a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes 

public; 

− Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de 

disciplină, cu modificările şi completările ulterioare; 
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− Hotărârea Guvernului nr. 525/2016 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcţiei 

publice 2016 - 2020, cu modificările ulterioare; 

− Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 

preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

− Ordin nr. 600 din 20 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice- Standardul 1 - Etica şi integritatea; 

− Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita 

etică a auditorului intern; 

− Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 3753/2015 privind 

monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării 

procedurilor disciplinare, 

− Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici  nr. 581/14.07.2021 pentru 

aprobarea formatului standard de raportare, a termenelor de raportare şi a instrucţiunilor privind 

modalitatea de transmitere a datelor privind procedura administrativ-disciplinară aplicabilă 

funcţionarilor publici 

 

(3) Prezentul cod de conduită etică și integritate nu se substituie legilor şi reglementărilor aplicabile 

în domeniul administraţiei publice, inclusiv regulamentelor de organizare şi funcţionare şi de ordine 

internă, aprobate în condiţiile legii, care privesc instituţia prefectului. 

 

Art. 2 – Termeni 

În înțelesul prezentului cod, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații, conform legii: 

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

angajatului contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi 

imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi 

revin în exercitarea funcţiei deţinute;  

b) consilier de etică – funcționar public desemnat de conducătorul instituției pentru a asigura 

respectarea şi monitorizarea implementării principiilor şi normelor de conduită de către angajații 

instituției, cu rol activ în domeniul prevenirii încălcării normelor de conduită prevăzute de legislația 

în vigoare; 

c) corupție – în sens larg, reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredințate, în scopul satisfacerii unor 

interese personale sau de grup; orice act al unei instituții sau autorități care are drept consecință 

provocarea unei daune interesului public, în scopul de a promova un interes/profit personal sau de 

grup, poate fi calificat drept ”corupt”; acestă definire largă a corupției este reflectată în legislația 

românească prin definirea infracțiunilor de corupție, precum: luarea și darea de mită, traficul și 

cumpărarea de influență, abuzul de funcție, etc; 

d) demnitarii - persoane care exercită funcţii de demnitate publică în temeiul unui mandat, potrivit 

Constituţiei, Codului administrativ şi altor acte normative; 

e) eficacitate – gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și 

raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective; 

f) eficiență - maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate; 

g) etică – un set de reguli, principii sau moduri de gândire care încearcă să ghideze activitatea unui 

anumit grup; etica în sectorul public acoperă patru mari domenii: stabilirea rolului și a valorilor 

serviciului public, precum și a răspunderii și nivelului de autoritate și responsabilitate; măsuri de 

prevenire a conflictelor de interese și modalități de rezolvare a acestora; stabilirea regulilor 

(standardelor) de conduită ale amgajaților; stabilirea regulilor care se referă la neregularități grave 

și fraudă; 

h) funcție contractuală – ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite , în temeiul legii, în fișa 

postului personalului contractual; 

i)  funcţia de demnitate publică - ansamblul de atribuţii şi responsabilităţi stabilite prin Constituţie, 

legi şi/sau alte acte normative, după caz, obţinute prin învestire, ca urmare a rezultatului procesului 

electoral, direct sau indirect, ori prin numire; 

j) funcție publică -  ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul 

exercitării prerogativelor de putere publică de către autorităţile şi instituţiile publice; 
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k) funcționar public – persoană numită într-o funcție publică, în condițiile legii; 

l) funcționar public cu statut special-  personal încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine 

publică şi securitate naţională din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, aflaţi sub incidenţa Legii 

nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; 

m) personal contractual – persoană numită într-o funcție în instituție în condițiile Legii nr. 53/2003 

Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

n) integritate - caracter integru; sentiment al demnităţii, dreptăţii şi conştiinciozităţii, care serveşte 

drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate; 

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

intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, de legislaţia internă şi de tratatele 

internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu 

respectarea principiilor eficienţei, al eficacităţii şi al economicităţii cheltuirii resurselor;  

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

identificabilă; 

q) informaţii clasificate - informaţiile, datele, documentele de interes pentru securitatea naţională, 

care, datorita nivelurilor de importanţă şi consecinţelor care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau 

diseminării neautorizate, trebuie să fie protejate; clasele de secretizare sunt: secrete de stat si secrete 

de serviciu;  

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

rezultă din activitatea instituţiei, indiferent de suportul ei;  

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

indirect, pentru sine ori pentru alţii, de angajat, prin folosirea reputaţiei, a influenţei, a facilităţilor, 

a relaţiilor şi a informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor;  

t) Instituție - Instituția Prefectului – Județul Tulcea; 

u) norme de conduită - normele de conduită profesională a funcţionarilor publici, reglementate prin 

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

normele de conduită a funcționarii publici cu statut special reglementate prin H.G. nr. 991/2005 

privind aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului; 

v) procedura administrativ-disciplinară - activităţile de cercetare administrativă desfăşurate potrivit 

prevederilor Anexei 7 ”Norme privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor 

de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura disciplinară” din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

w) responsabilitate - obligația de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancțiunea 

corespunzătoare tipului de răspundere juridică; 

x) Valori etice - valori ce fac parte din cultura entităţii publice şi constituie un cod nescris, pe baza 

căruia sunt evaluate comportamentele; separat de acesta, entitatea publică trebuie să aibă un cod de 

conduită oficial, scris, care este un mijloc de comunicare uniformă a valorilor etice tuturor 

salariaţilor; codul etic stabileşte care sunt obligaţiile rezultate din lege cărora trebuie să li se supună 

salariaţii, în plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de muncă: depunerea declaraţiei de 

avere, a declaraţiei pentru prevenirea conflictului de interese. 

 

CAPITOLUL II – NORME DE CONDUITĂ  

 

Art. 3 - Obiective 

Prezentul Cod urmăreşte asigurarea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea 

interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei excesive şi a faptelor de corupţie din instituţie, prin: 

• reglementarea normelor minime de conduită profesională necesare realizării unor raporturi 

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

al funcţiei publice şi al angajaţilor instituţiei; 

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

partea angajaţilor instituţiei în exercitarea funcţiilor deţinute de aceştia; 

• crearea unui climat de încredere şi de respect reciproc între cetăţeni şi angajaţii instituţiei, pe de 

o parte, şi între cetăţeni şi instituţie, pe de altă parte. 
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Art. 4  Principiile aplicabile conduitei profesionale 

 (1) Principiile aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual 

din instituție sunt următoarele: 

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

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

b) prioritatea interesului public, în exercitarea funcţiei deţinute; 

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

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

acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare; 

d) profesionalismul, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au 

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

conştiinciozitate; 

e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii 

de funcţii sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes altul decât interesul 

public, în exercitarea funcţiei deţinute; 

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

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

beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie; 

g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite 

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

bunelor moravuri; 

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

ocupanţii acestora trebuie să fie de bună-credinţă; 

i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea 

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

j) responsabilitatea şi răspunderea, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite categorii 

de funcţii răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuţiile de serviciu nu au fost 

îndeplinite corespunzător. 

  (2) Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici cu statut special 

sunt următoarele:  

   a) legalitatea - în exercitarea atribuţiilor sale poliţistul este obligat să respecte legea, precum şi 

drepturile şi libertăţile constituţionale ale persoanelor; 

   b) egalitatea, imparţialitatea şi nediscriminarea - în îndeplinirea atribuţiilor profesionale poliţistul 

aplică tratamente egale tuturor persoanelor, luând aceleaşi măsuri pentru situaţii similare de încălcare a 

normelor protejate de lege, fără a fi influenţat de considerente etnice, de naţionalitate, rasă, religie, opinie 

politică sau de orice altă opinie, vârstă, sex, orientare sexuală, avere, origine naţională, socială sau 

decurgând din orice altă situaţie; 

  c) transparenţa - constă în deschiderea pe care poliţistul trebuie să o manifeste faţă de societate în 

limitele stabilite de reglementările poliţieneşti; 

  d) capacitatea şi datoria de exprimare - reprezintă posibilitatea poliţistului de a analiza situaţiile 

profesionale pe care le întâlneşte şi de a-şi exprima punctul de vedere, potrivit pregătirii şi experienţei 

sale, pentru a îmbunătăţi calitatea şi eficacitatea serviciului poliţienesc cu privire la acestea; 

   e) disponibilitatea - presupune intervenţia poliţistului în orice situaţie în care ia cunoştinţă despre 

atingerea adusă vreuneia dintre valorile apărate de lege, indiferent de momentul constatării acesteia, 

capacitatea de a asculta şi de a rezolva problemele celor aflaţi în dificultate ori de a îndruma către alte 

autorităţi cazurile care se situează în afara competenţei ori atribuţiilor sale; 

  f) prioritatea interesului public - se manifestă prin aceea că pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale 

poliţistul acordă prioritate realizării serviciului în folosul comunităţii; 

  g) profesionalismul - presupune aplicarea corectă şi responsabilă a cunoştinţelor teoretice şi a 

deprinderilor practice pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

  h) confidenţialitatea - determină obligaţia poliţistului de a garanta securitatea datelor şi informaţiilor 

obţinute în exercitarea autorităţii conferite de lege; 
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  i) respectul - se manifestă prin consideraţia pe care poliţistul o acordă persoanelor, colegilor, 

superiorilor, subordonaţilor, drepturilor şi libertăţilor acestora, instituţiilor, legilor, valorilor sociale, 

normelor etice şi deontologice; 

  j) integritatea morală - presupune adoptarea unui comportament conform normelor etice acceptate şi 

practicate în societate; 

  k) independenţa operaţională - constă în îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor potrivit competenţelor 

stabilite pentru nivelul ierarhic pe care îl ocupă în cadrul poliţiei, fără imixtiunea ilegală a altor poliţişti, 

persoane sau autorităţi; 

  l) loialitatea - se exprimă prin ataşamentul faţă de instituţie şi valorile promovate de aceasta, adeziunea 

conştientă manifestată de către poliţist, din proprie iniţiativă, faţă de obiectivele instituţiei, respectul faţă 

de ierarhia instituţiei, onestitate în relaţiile interpersonale, respectul faţă de adevăr şi dreptate, 

conştiinciozitate în îndeplinirea atribuţiilor, respectarea angajamentelor asumate, asigurarea 

confidenţialităţii informaţiilor obţinute în procesul muncii. 

 

Norme de conduită pentru funcționarii publici 

 

Art. 5  - Respectarea Constituţiei şi a legilor 

    (1) Funcţionarii publici au obligaţia ca prin actele şi faptele lor să promoveze supremaţia legii, să 

respecte Constituţia şi legile ţării, statul de drept, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor în 

relaţia cu administraţia publică, precum şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale 

în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu aplicarea normelor de conduită care rezultă din îndatoririle 

prevăzute de lege. 

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

unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute. 

 

Art. 6  - Profesionalismul şi imparţialitatea 

    (1) Funcţionarii publici trebuie să exercite funcţia publică cu obiectivitate, imparţialitate şi 

independenţă, fundamentându-şi activitatea, soluţiile propuse şi deciziile pe dispoziţii legale şi pe 

argumente tehnice şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau 

juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici. 

    (2) În activitatea profesională, funcţionarii publici au obligaţia de diligenţă cu privire la promovarea 

şi implementarea soluţiilor propuse şi a deciziilor, în condiţiile prevăzute la alin. (1). 

    (3) În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine neutră faţă de orice 

interes personal, politic, economic, religios sau de altă natură şi să nu dea curs unor eventuale presiuni, 

ingerinţe sau influenţe de orice natură. 

    (4) Principiul independenţei nu poate fi interpretat ca dreptul de a nu respecta principiul subordonării 

ierarhice. 

 

Art. 7  - Obligaţii în exercitarea dreptului la libera exprimare 

    (1) Funcţionarii publici au dreptul la libera exprimare, în condiţiile legii. 

    (2) În exercitarea dreptului la liberă exprimare, funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere 

demnităţii, imaginii, precum şi vieţii intime, familiale şi private a oricărei persoane. 

    (3) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta demnitatea 

funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau 

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. 

    (4) În activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se 

lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcţionarii 

publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de 

păreri. 

 

Art. 8  - Asigurarea unui serviciu public de calitate 

    (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor 

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

competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice. 
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    (2) În exercitarea funcţiei deţinute, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament 

profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă pentru a câştiga şi a 

menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor 

publice. 

 

Art. 9  -  Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice 

    (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul Instituției Prefectului- Județul 

Tulcea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau 

intereselor legale ale acesteia. 

    (2) Funcţionarilor publici le este interzis: 

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

Prefectului- Județul Tulcea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter 

normativ sau individual; 

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

Prefectului- Județul Tulcea are calitatea de parte sau să furnizeze în mod neautorizat informaţii în 

legătură cu aceste litigii; 

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

de lege; 

    d) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni 

juridice ori de altă natură împotriva statului sau Instituției Prefectului- Județul Tulcea. 

    (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, 

dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 

 

Art. 10  - Obligaţia de a informa autoritatea sau instituţia publică cu privire la situaţia personală 

generatoare de acte juridice 

    Funcţionarul public are îndatorirea de a informa Instituția Prefectului- Județul Tulcea, în mod corect 

şi complet, în scris, cu privire la situaţiile de fapt şi de drept care privesc persoana sa şi care sunt 

generatoare de acte administrative în condiţiile expres prevăzute de lege. 

 

Art. 11  - Interdicţii şi limitări în ceea ce priveşte implicarea în activitatea politică 

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

interdicţiilor şi limitărilor prevăzute la art. 242 alin. (4) şi art. 420 din O.U.G. nr. 57/2019. 

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

exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor politice, să nu favorizeze vreun 

partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice. 

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

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

este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, a fundaţiilor sau asociaţiilor care funcţionează 

pe lângă partidele politice, precum şi pentru activitatea candidaţilor independenţi; 

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

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

şi/sau denumirea partidelor politice, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi 

partidelor politice, ale fundaţiilor sau asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice, ale 

candidaţilor acestora, precum şi ale candidaţilor independenţi; 

    d) să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor de serviciu pentru a-şi 

exprima sau manifesta convingerile politice; 

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

    

Art. 12  -  Îndeplinirea atribuţiilor 

    (1) Funcţionarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia 

publică pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate. 

    (2) Funcţionarul public are îndatorirea să îndeplinească dispoziţiile primite de la superiorii ierarhici. 
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    (3) Funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de 

la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Funcţionarul public are îndatorirea să aducă la cunoştinţă 

superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii. 

    (4) În cazul în care se constată, în condiţiile legii, legalitatea dispoziţiei prevăzute la alin. (3), 

funcţionarul public răspunde în condiţiile legii. 

 

Art. 13  - Limitele delegării de atribuţii 

    (1) Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice vacante se dispune motivat prin act 

administrativ de către persoana care are competenţa de numire în funcţia publică, pe o perioadă de 

maximum 6 luni într-un an calendaristic, în condiţiile prezentului cod. 

    (2) Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice ocupate al cărei titular se află în 

concediu în condiţiile legii sau este delegat în condiţiile art. 504 din OUG nr. 57/2019 ori se află în 

deplasare în interesul serviciului se stabileşte prin fişa postului şi operează de drept, în condiţiile OUG 

nr 57/2019. 

    (3) Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice nu se poate face prin delegarea tuturor 

atribuţiilor corespunzătoare unei funcţii publice către acelaşi funcţionar public. Funcţionarul public care 

preia atribuţiile delegate exercită pe perioada delegării de atribuţii şi atribuţiile funcţiei publice pe care 

o deţine, precum şi atribuţiile parţial preluate, cu excepţia situaţiei în care atribuţiile delegate presupun 

exercitarea controlului ierarhic asupra funcţiei deţinute. 

    (4) În situaţia în care funcţia publică ale cărei atribuţii sunt delegate şi funcţia publică al cărei titular 

preia parţial atribuţiile delegate se află într-un raport ierarhic de subordonare, funcţionarul public care 

preia atribuţiile delegate semnează pentru funcţia publică ierarhic superioară. 

    (5) Prin excepţie de la alin. (1) și (3), în cazul în care funcția publică de secretar general al Instituției 

Prefectului- Județul Tulceaeste vacantă sau temporar vacantă și nu poate fi ocupată prin una din 

modalitățile prevăzute la art. 394 alin (2) din OUG nr. 57/2019, sau titularul acesteia se află în 

imposibilitatea exercitării atribuțiilor,  prefectul, prin ordin, poate delega, motivat, atribuțiile secretarului 

general conducătorului compartimentului juridic din cadrul instituției prefectului, în condițiile art. 394, 

respectiv până la data încetării situației care a determinat imposibilitatea exercitării. 

    (6) Delegarea de atribuţii se face numai cu informarea prealabilă a funcţionarului public căruia i se 

deleagă atribuţiile. 

    (7) Funcţionarul public care preia atribuţiile delegate trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi de 

vechime necesare pentru ocuparea funcţiei publice ale cărei atribuţii îi sunt delegate. 

    (8) Nu pot fi delegate atribuţii funcţionarilor publici debutanţi sau funcţionarilor publici care exercită 

funcţia publică în temeiul unui raport de serviciu cu timp parţial. 

    (9) Funcţionarii publici pot îndeplini unele atribuţii corespunzătoare unei funcţii de demnitate publică, 

ale unei funcţii de autoritate publică sau ale unei alte funcţii publice, numai în condiţiile expres prevăzute 

de lege. 

    (10) În cazul funcţiilor publice de execuţie vacante, cu excepţia funcţiilor publice de auditor şi 

consilier juridic, atunci când aceste funcţii sunt unice în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, 

atribuţiile pot fi delegate către cel puţin doi funcţionari publici, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi 

(6) - (8). 

 

Art. 14  -  Păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu şi confidenţialitatea 

    Funcţionarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi 

confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în 

exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu aplicarea dispoziţiilor în vigoare privind liberul acces 

la informaţiile de interes public. 

 

Art. 15  -  Interdicţia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje 

    (1) Funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau 

pentru alţii, în considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje. 

    (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile pe care funcţionarii publici le-au primit cu titlu 

gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei publice deţinute, care 

se supun prevederilor legale specifice. 
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Art. 16  - Utilizarea responsabilă a resurselor publice 

    (1) Funcţionarii publici sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a 

unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca 

un bun proprietar. 

    (2) Funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând 

autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute. 

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

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

    (4) Funcţionarilor publici care desfăşoară activităţi în interes personal, în condiţiile legii, le este 

interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea 

acestora. 

    

Art. 17  - Subordonarea ierarhică 

    Funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, 

lucrările şi sarcinile repartizate. 

 

Art. 18  - Folosirea imaginii proprii 

    Funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea funcţiei publice în acţiuni publicitare pentru 

promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale. 

   

 Art. 19 - Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri 

    (1) Un funcţionar public nu poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a 

unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, în următoarele situaţii: 

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

ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; 

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

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

interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces. 

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

bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. 

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

publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, 

concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege. 

 

Art. 20 - Respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor 

    (1) Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi 

al incompatibilităţilor, precum şi normele de conduită. 

    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), funcţionarii publici trebuie să exercite un rol activ, având 

obligaţia de a evalua situaţiile care pot genera o situaţie de incompatibilitate sau un conflict de interese 

şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a acestora. 

    (3) În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, funcţionarii publici au 

obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii sau a conflictului 

de interese, în termen legal. 

    (4) La numirea într-o funcţie publică, la încetarea raportului de serviciu, precum şi în alte situaţii 

prevăzute de lege, funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare, declaraţia de avere şi declaraţia de interese. Declaraţia de avere 

şi declaraţia de interese se actualizează anual, potrivit legii. 
 

Art. 21  - Activitatea publică 

    (1) Comunicarea oficială a informaţiilor şi datelor privind activitatea autorităţii sau instituţiei publice, 

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

în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii. 
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    (2) Funcţionarii publici desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, 

trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori 

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. 

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

dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de 

vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea. 

    (4) Funcţionarii publici pot participa la elaborarea de publicaţii, pot elabora şi publica articole de 

specialitate şi lucrări literare ori ştiinţifice, în condiţiile legii. 

    (5) Funcţionarii publici pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic ori 

a celor care ar putea afecta prestigiul funcţiei publice. 

    (6) În cazurile prevăzute la alin. (4) şi (5), funcţionarii publici nu pot utiliza informaţii şi date la care 

au avut acces în exercitarea funcţiei publice, dacă acestea nu au caracter public. Prevederile alin. (3) se 

aplică în mod corespunzător. 

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

precum şi a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, funcţionarii publici îşi pot exprima public 

opinia personală în cazul în care prin articole de presă sau în emisiuni audiovizuale s-au făcut afirmaţii 

defăimătoare la adresa lor sau a familiei lor. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător. 

    (8) Funcţionarii publici îşi asumă responsabilitatea pentru apariţia publică şi pentru conţinutul 

informaţiilor prezentate, care trebuie să fie în acord cu principiile şi normele de conduită prevăzute de 

prezentul cod. 

    (9) Prevederile alin. (1) - (8) se aplică indiferent de modalitatea şi de mediul de comunicare. 
 

Art. 22 - Conduita în relaţiile cu cetăţenii 

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

sau instituţiei publice, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-

credinţă, corectitudine, integritate morală şi profesională. 

    (2) Funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei, demnităţii, integrităţii 

fizice şi morale a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin: 

    a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 

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

    (3) Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea legală, 

clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. 

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

eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor 

de conduită prevăzute la alin. (1) - (3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi. 

    (5) Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine demnă şi civilizată faţă de orice persoană cu care 

intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, fiind îndrituiţi, pe bază de reciprocitate, să solicite 

acesteia un comportament similar. 

    (6) Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura egalitatea de tratament a cetăţenilor în faţa 

autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a 

preveni şi combate orice formă de discriminare în îndeplinirea atribuţiilor profesionale. 
 

Art. 23 - Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale                   

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

internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminare şi alte activităţi cu caracter internaţional au 

obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o reprezintă. 

    (2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarilor publici le este interzis să exprime opinii 

personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale. 

    (3) În deplasările externe, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare 

regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă. 

 

Art. 24 - Obiectivitate şi responsabilitate în luarea deciziilor 

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

legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial. 
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    (2) Funcţionarilor publici le este interzis să promită luarea unei decizii de către autoritatea sau 

instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat. 

    (3) Funcţionarii publici de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale 

personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii sau instituţiei publice în care 

îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor. 

    (4) În exercitarea atribuţiilor de coordonare, precum şi a atribuţiilor specifice funcţiilor publice de 

conducere, funcţionarii publici au obligaţia de a asigura organizarea activităţii personalului, de a 

manifesta iniţiativă şi responsabilitate şi de a susţine propunerile personalului din subordine. 

    (5) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere au obligaţia să asigure egalitatea de 

şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condiţiile legislaţiei 

specifice aplicabile fiecărei categorii de personal. În acest sens, aceştia au obligaţia: 

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

publice ocupate şi carierei individuale a fiecărei persoane din subordine; 

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

competenţelor fiecărei persoane din subordine; 

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

semnaleze în mod individual performanţele necorespunzătoare şi să implementeze măsuri destinate 

ameliorării performanţei individuale şi, după caz, colective, atunci când este necesar; 

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

personalul din subordine, atunci când propun acordarea de stimulente materiale sau morale; 

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

participarea la programe de formare şi perfecţionare profesională pentru fiecare persoană din subordine; 

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

cunoştinţele, competenţele şi îndeplinesc condiţiile legale necesare exercitării funcţiei respective; 

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

la personalul din subordine. 

    (6) În scopul asigurării condiţiilor necesare îndeplinirii cu imparţialitate a îndatoririlor ce decurg din 

raporturile ierarhice, înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere au obligaţia de a nu 

se angaja în relaţii patrimoniale cu personalul din subordine. 

    

Art. 25 - Obligaţia respectării regimului cu privire la sănătate şi securitate în muncă 

    Funcţionarii publici au obligaţia de a se supune controlului de medicina muncii şi expertizelor 

medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, în condiţiile legii. 

 

Norme generale de conduită profesională pentru personalul contractual 

 

 Art. 26 -  Dispoziţii aplicabile personalului contractual 

Dispoziţiile prevăzute la art. 5, art. 7-9, art. 12-14, art. 18-22 și art. 24 din prezentul Cod se aplică în 

mod corespunzător şi personalului contractual din cadrul Instituției Prefectului- județul Tulcea.  

 

Normele de conduită profesională a funcționarilor cu statut special (polițiști) 

 

Art. 27 -   Conduita generală  

    Poliţistul răspunde la orice solicitare privind exercitarea profesiei, evită comportamentul care ar putea 

afecta încrederea populaţiei, este disciplinat şi apără prestigiul instituţiei şi profesiei, exercitând toate 

prerogativele şi îndatoririle specifice funcţiei publice pe care o deţine.  

 

Art. 28 -  Comportamentul poliţistului  

   (1) Poliţistul trebuie să se comporte civilizat şi să dea dovadă de amabilitate şi solicitudine, adoptând 

o atitudine politicoasă şi fermă.  

   (2) Poliţistul trebuie să dovedească stăpânire de sine, capacitate de comunicare, abilităţi de gestionare 

a situaţiilor conflictuale, dezvoltându-şi prin sistemul de formare continuă puterea de înţelegere a 

problemelor sociale, culturale şi educaţionale specifice colectivităţii în care îşi exercită profesia, precum 

şi, după caz, capacităţile manageriale.  
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Art. 29-    Declinarea calităţii  

   (1) Poliţistul în uniformă trebuie să poarte însemnele distinctive şi echipamentul prevăzute de lege, 

pentru a fi protejat şi recunoscut cu uşurinţă pe timpul misiunilor.  

   (2) Poliţistul are obligaţia de a-şi face cunoscută identitatea în legătură cu îndatoririle profesionale ce 

îi revin, contribuind astfel la realizarea interesului public, asigurarea protecţiei proprii şi crearea 

premiselor necesare angajării răspunderii personale pentru acţiunile sau inacţiunile sale.  

 

Art. 30 -   Raporturi în exercitarea profesiei  

    Poliţistul trebuie să promoveze şi să dezvolte fără discriminare bunele raporturi între instituţia pe care 

o reprezintă şi comunitate, asigură cooperarea efectivă cu reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi 

locale, ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai populaţiei, ai grupurilor minoritare, inclusiv ai celor 

etnice.  

 

Art. 31 -   Parteneriatul cu comunitatea  

    În temeiul relaţiilor de parteneriat dezvoltate în cadrul comunităţii, poliţistul furnizează membrilor 

acesteia informaţii privitoare la legislaţia în vigoare şi la activitatea sa profesională, în limita 

competenţelor ce îi revin şi fără a dezvălui date şi informaţii clasificate, potrivit legii.  

 

Art. 32 -   Protecţia datelor şi informaţiilor  

   (1) Poliţistul are obligaţia să păstreze, în condiţiile legii, asigurând respectarea drepturilor persoanelor, 

secretul de stat şi secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea deplină a datelor şi informaţiilor pe 

care le deţine şi să nu le utilizeze abuziv sau în folos personal.  

   (2) Culegerea, stocarea şi utilizarea datelor cu caracter personal de către poliţist se fac în condiţiile 

legii şi vor fi limitate strict la ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor legale legitime şi 

specifice poliţiei.  

 

Art. 33 -   Respectarea demnităţii umane  

   (1) Poliţistului îi este interzis să aplice, să încurajeze şi să tolereze, în nici o împrejurare, acte de tortură, 

tratamente şi pedepse inumane sau degradante, constrângeri fizice ori psihice.  

   (2) În cazul în care poliţistul ia cunoştinţă, prin orice mijloace, despre săvârşirea de către alt poliţist a 

faptelor prevăzute la alin. (1), ia măsurile care se impun, după caz, pentru determinarea încetării acestui 

comportament şi pentru informarea superiorilor cu privire la situaţia sesizată.  

 

Art. 34 -  Atitudinea faţă de corupţie  

   (1) Poliţistului îi este interzis să tolereze actele de corupţie şi să utilizeze abuziv autoritatea publică pe 

care i-o conferă statutul său.  

   (2) Poliţistului îi este interzis să pretindă sau să accepte bani, bunuri ori valori în scopul de a îndeplini 

sau de a nu îndeplini atribuţiile profesionale şi să primească sarcini, misiuni sau lucrări care excedează 

competenţelor stabilite prin fişa postului.  

   (3) Poliţistul ia atitudine faţă de actele de corupţie manifestate în cadrul instituţiei, având obligaţia de 

a informa superiorii şi alte organe competente cu privire la cazurile de corupţie despre care a luat 

cunoştinţă.  

   (4) Poliţistului îi este interzis să uzeze de calitatea sau de funcţia îndeplinită pentru rezolvarea unor 

interese de ordin personal.  

 

Art. 35 -  Sesizarea  

    Persoanele care se consideră lezate în drepturile şi libertăţile lor pot contesta acţiunile sau măsurile 

poliţiei, în condiţiile legii.  

 

Art. 36 -   Statutul şi drepturile poliţiştilor  

   (1) Poliţistul este funcţionarul public civil cu statut special, care exercită atribuţiile stabilite de lege 

pentru poliţia română şi celelalte structuri poliţieneşti din Ministerul Administraţiei şi Internelor.  
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   (2) În conformitate cu statutul lor profesional, poliţistii au dreptul la protecţie socială adecvată, măsuri 

specifice de protecţie a sănătăţii şi securităţii individuale şi la retribuţie corespunzătoare potrivit 

importanţei, riscurilor şi gradului de pericol determinat de activitatea profesională.  

   (3) Poliţiştii se pot asocia pe criterii profesionale, umanitare, tehnico-ştiinţifice, culturale, religioase şi 

sportiv-recreative, potrivit prevederilor legale.  

   (4) Pentru a-şi apăra drepturile şi a-şi promova interesele, poliţiştii pot deveni membri ai Corpului 

Naţional al Poliţiştilor.  

 

Art. 37 -  Legalitatea acţiunilor  

    Poliţistul are obligaţia de a verifica sistematic şi de a asigura legalitatea acţiunilor sale, înaintea şi în 

timpul desfăşurării acestora, atât din perspectiva respectării legislaţiei naţionale, cât şi a documentelor 

internaţionale la care România este parte.  

 

Art. 38 -  Răspunderea poliţiştilor 

       (1) Poliţistul răspunde personal pentru acţiunile, inacţiunile şi omisiunile sale, în condiţiile legii. El 

are datoria să se abţină de la executarea ordinelor şi misiunilor vădit ilegale, având obligaţia de a-şi 

informa de îndată şefii despre aceasta, pe cale ierarhică, atât verbal, cât şi prin raport scris.  

   (2) Abţinerea de la executarea ordinelor şi misiunilor în condiţiile alin. (1) nu atrage răspunderea 

disciplinară a poliţistului.  

   (3) Poliţistul care deţine o funcţie de conducere răspunde pentru dispoziţiile date subordonaţilor în 

temeiul autorităţii pe care o exercită potrivit prevederilor legale.  

   (4) Prin modul de organizare a relaţiilor ierarhice în cadrul poliţiei se asigură posibilitatea identificării 

superiorului responsabil de acţiunile sau inacţiunile poliţistului în exercitarea atribuţiilor profesionale.  

   (5) Măsurile disciplinare se stabilesc şi se aplică numai după efectuarea cercetării prealabile. În 

cazurile în care prin aplicarea sancţiunilor disciplinare se dispune amânarea promovării în grade 

profesionale sau funcţii superioare ori se aduce atingere raporturilor de serviciu ale poliţistului, 

cercetarea prealabilă este urmată în mod obligatoriu de consultarea consiliilor de disciplină special 

constituite. 

 

Reguli de comportament și conduită în relațiile dintre personalul instituției 

 

Art. 39-   În relațiile profesionale colegiale, personalul instituției va respecta și aplica următoarele norme 

de conduită:  

a) asigurarea respectului reciproc, eventualele nemulțumiri dintre colegi trebuie să fie exprimate 

direct, netendențios; 

b) orice acțiune trebuie întreprinsă cu onestitate intelectuală și morală;  

c) exercitarea solidarității între colegi, în situații în care interesul comun al instituției trebuie apărat;  

d) susținerea cooperării și sprijinului reciproc în activitățile desfășurate și în apărarea intereselor 

profesionale;  

e) toleranța diferențelor și evitarea denigrării;  

f) respectul sferei private;  

g) încurajarea competiției loiale;  

h)  este interzisă practicarea oricărei forme de discriminare bazată pe criteriul de sex în relațiile cu 

ceilalți colegi, respectiv orice comportament nedorit, având ca scop sau efect: 

    - de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana 

afectată; 

    - de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, 

remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în 

cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală. 

i) este interzis orice comportament de hărţuire morală, hărţuire sexuală sau hărţuire psihologică 

definite conform Legii nr. 167/2020, atât în public, cât şi în privat, respectiv: 

    - orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care este superiorul său 

ierarhic, de către un subaltern și/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, în 

legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condițiilor de muncă 
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prin lezarea drepturilor sau demnității angajatului, prin afectarea sănătății sale fizice sau mentale ori 

prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în oricare dintre 

următoarele forme: 

i.conduită ostilă sau nedorită; 

ii.comentarii verbale; 

iii.  acțiuni sau gesturi. 

   - orice comportament care, prin caracterul său sistematic, poate aduce atingere demnității, integrității 

fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajați, punând în pericol munca lor sau degradând 

climatul de lucru.  

 

 

Incompatibilităţi și interdicții 

 

Art. 40 – Incompatibilităţi pentru funcțiile de demnitate publică 

(1) Funcţia de prefect şi subprefect este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: 

    a) calitatea de deputat sau senator; 

    b) funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti; 

    c) funcţia de consilier local sau consilier judeţean; 

    d) o funcţie de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizaţiilor cu scop comercial; 

    e) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al 

consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de 

credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, precum şi la instituţiile publice; 

    f) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la 

societăţile comerciale prevăzute la lit. e); 

    g) funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale prevăzute la lit. 

e); 

    h) funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, companiilor 

şi societăţilor naţionale; 

    i) calitatea de comerciant persoană fizică; 

    j) calitatea de membru al unui grup de interes economic; 

    k) o funcţie publică încredinţată de un stat străin, cu excepţia acelor funcţii prevăzute în acordurile şi 

convenţiile la care România este parte. 

    (2) Prefecţii şi subprefecţii pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării 

ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice. 

    (3) Prefecţii şi subprefecţii este obligați, la data depunerii jurământului sau, după caz, la data numirii 

în funcţie, să declare că nu se află în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege. 

 

Art. 41 – Incompatibilităţi privind functionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria 

înalților funcţionari publici  

Functionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria inaltilor funcţionari publici nu pot fi 

membri ai unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţia publică. 

 

Art. 42– Incompatibilităţi privind funcţionarii publici si funcționarii cu statut special  

   (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau 

calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. 

    (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau 

neremunerate, după cum urmează: 

    a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice; 

    b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este suspendat 

din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale; 

    c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul 

public; 

    d) în calitate de membru al unui grup de interes economic. 
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  (2^1) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) şi c), funcţionarul 

public care: 

    a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte interesele statului în 

legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau 

majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele normative în vigoare; 

    b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în calitate de 

reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de 

conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare; 

    c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituţie publică, 

în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare. 

    (2^2) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcţionarul public 

care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri 

comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de 

stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor 

sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac 

parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează 

o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă. 

    (3) Funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de monitorizare şi 

control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ de natura celor prevăzute la 

alin. (2) lit. c) nu pot să-şi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţă de specialitate la aceste 

societăţi timp de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici. 

    (4) Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte 

în legătură cu funcţia publică pe care o exercită. 

    (5) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), la încheierea mandatului demnitarului, funcţionarul public 

este reîncadrat în funcţia publică deţinută sau într-o funcţie similară. 

   (6) Prin derogare de la prevederile art. 94 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea depusă în 

cadrul contractelor de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică, în care România este donator de 

asistenţă tehnică, nu constituie situaţie de incompatibilitate pentru consilierii rezidenţi de înfrăţire 

instituţională, coordonatorii de proiect, şi nici pentru experţii cooptaţi. 

   (7) Detaşarea funcţionarilor publici şi a funcţionarilor publici cu statut special, în condiţiile prezentei 

ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 94 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 

publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 

ulterioare, nu reprezintă o situaţie de incompatibilitate. 

    (8) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt 

soţi sau rude de gradul I. 

    (9) Prevederile alin. (8) se aplică şi în cazul în care şeful ierarhic direct are calitatea de demnitar. 

    (10) Persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (8) sau (9) vor opta, în termen de 

60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunţarea la calitatea de demnitar. 

    (11) Orice persoană poate sesiza existenţa situaţiilor prevăzute la alin. (8) sau (9). 

    (12) Situaţiile prevăzute la alin. (8) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (10) se constată de 

către şeful ierarhic superior al funcţionarilor publici respectivi, care dispune încetarea raporturilor 

ierarhice directe dintre funcţionarii publici soţi sau rude de gradul I. 

    (13) Situaţiile prevăzute la alin. (9) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (10) se constată, după 

caz, de către primul-ministru, ministru sau prefect, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe 

dintre demnitar şi funcţionarul public soţ sau rudă de gradul I. 

    (14) Funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în 

domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici şi funcţionarii 

publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt 

în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public sau de funcţionar public cu 

statut special potrivit fişei postului. 
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     (15) Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi numit într-o funcţie de 

demnitate publică. 

    (16) Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă: 

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

    b) până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul în care funcţionarul 

public a fost ales sau numit. 

    (17) Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite. 

    (18) Funcţionarilor publici le este interzis să fie membri ai organelor de conducere ale partidelor 

politice şi să exprime sau să apere în mod public poziţiile unui partid politic. 

 

 

CAPITOLUL III- COORDONAREA, MONITORIZAREA ŞI CONTROLUL 

APLICĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ 

 

Art. 43– Rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici reglementează şi monitorizează aplicarea normelor privind 

conduita funcţionarilor publici şi activitatea consilierilor de etică din cadrul autorităţilor şi instituţiilor 

publice, cu următoarele atribuții:  

    a) elaborează studii şi analize privind respectarea prevederilor privind conduita funcţionarilor 

publici; 

    b) elaborează cadrul metodologic privind activitatea de consiliere etică, precum şi modelul, 

gestionarea şi accesul la registrul de evidenţă al acestei activităţi; 

    c) elaborează standardul de formare pentru consilierii de etică; 

    d) organizează seminare şi conferinţe în domeniul managementului eticii şi integrităţii; 

    e) elaborează cadrul metodologic necesar monitorizării şi implementării principiilor şi standardelor 

de conduită a funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi 

instituţiilor publice şi centralizează datele transmise de acestea, la termenele şi în formatele de raportare 

stabilite. Prin activitatea sa, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici nu poate influenţa activitatea de 

consiliere etică desfăşurată de consilierii de etică şi derularea procedurii de lucru a comisiilor de 

disciplină din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice; 

    f) asigură administrarea, dezvoltarea şi operarea aplicaţiei informatice de monitorizare, în vederea 

prelucrării automate şi reprezentării statistice şi grafice a datelor colectate în condiţiile prevăzute la lit. 

e); 

    g) concepe şi administrează baza de date a consilierilor de etică şi sprijină dezvoltarea competenţelor 

acestora prin facilitarea proceselor de comunicare; 

    h) colaborează cu consilierii de etică; 

    i) pe baza rapoartelor transmise de consilierii de etică, elaborează rapoarte anuale privind 

monitorizarea implementării principiilor şi a standardelor de conduită, precum şi a procedurilor 

disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice; 

    j) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop promovarea şi apărarea intereselor 

legitime ale cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică. 

  

Art. 44 – Rolul  Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea 

    (1) În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului cod, Prefectul judeţului Tulcea desemnează 

un funcţionar public, de regulă din cadrul compartimentului de resurse umane, pentru consiliere etică şi 

monitorizarea respectării normelor de conduită. 

    (2) În mod excepţional, în funcţie de numărul de personal din cadrul autorităţii sau instituţiei publice, 

de complexitatea problemelor şi de volumul activităţii specifice, pot fi desemnaţi doi consilieri de etică. 

    (3) Desemnarea consilierului de etică se face prin act administrativ al conducătorului instituţiei 

publice.  

    (4) Consilierea etică are caracter confidenţial şi se desfăşoară în baza unei solicitări formale adresate 

consilierului de etică sau la iniţiativa sa atunci când din conduita funcţionarului public rezultă nevoia de 

ameliorare a comportamentului acestuia. Consilierul de etică are obligaţia de a nu comunica informaţii 

cu privire la activitatea derulată decât în situaţia în care aspectele semnalate pot constitui o faptă penală. 
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    (5) Autorităţile şi instituţiile publice implementează măsurile considerate necesare pentru respectarea 

dispoziţiilor prezentului cod privind principiile şi normele de conduită şi sprijină activitatea consilierului 

de etică. 

    (6) În aplicarea dispoziţiilor prezentului cod referitoare la conduita funcţionarilor publici, orice 

activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea prevederilor 

legislaţiei pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date. 

    (7) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să asigure participarea consilierilor de etică la 

programele de formare şi perfecţionare profesională, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, 

în condiţiile legii. 

    (8) Pentru informarea cetăţenilor, compartimentele de relaţii cu publicul au obligaţia de a asigura 

publicarea principiilor şi normelor de conduită pe pagina de internet şi de a le afişa la sediul autorităţii 

sau instituţiei publice, într-un loc vizibil şi accesibil publicului. 

    (9) Funcţionarii publici nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în niciun fel pentru că s-au adresat 

consilierului de etică cu solicitarea de a primi consiliere cu privire la respectarea principiilor şi normelor 

de conduită. 

 

Art. 45 – Rolul  Consilierul de etică 

    (1) În scopul respectării şi monitorizării implementării principiilor şi normelor de conduită de către 

angajați, consilierul de etică exercită un rol activ în domeniul prevenirii încălcării normelor de conduită 

prevăzute de prezentul Cod. În exercitarea acestui rol consilierii de etică îndeplinesc atribuţiile prevăzute 

de prezentul cod şi de hotărârea Guvernului prevăzută la art. 451 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019. 

    (2) Dobândirea calităţii de consilier de etică vizează deţinerea unui statut temporar, atribuit cu 

respectarea unor condiţii expres, unui funcţionar public pentru o perioadă de 3 ani. 

    (3) În perioada exercitării calităţii de consilier de etică funcţionarul public îşi păstrează şi funcţia 

publică deţinută. Dreptul la carieră al funcţionarului public este cel corespunzător funcţiei publice 

deţinute. 

    (4) Fişa postului corespunzătoare funcţiei deţinute de consilierul de etică se elaborează de către 

compartimentul de resurse umane şi se aprobă de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, 

prin raportare la atribuţiile stabilite în sarcina acestuia. 

    (5) Consilierul de etică îşi desfăşoară activitatea pe baza fişei postului întocmite în condiţiile prevăzute 

la alin. (4). În activitatea de consiliere etică acesta nu se supune subordonării ierarhice şi nu primeşte 

instrucţiuni de la nicio persoană, indiferent de calitatea, funcţia şi nivelul ierarhic al acesteia. 

    (6) Poate dobândi calitatea de consilier de etică funcţionarul public care îndeplineşte în mod cumulativ 

următoarele condiţii: 

    a) este funcţionar public definitiv; 

    b) ocupă o funcţie publică din clasa I; 

    c) are, de regulă, studii superioare în domeniul ştiinţe sociale, astfel cum este definit acest domeniu 

de studii în condiţiile legislaţiei specifice; 

    d) prezintă deschidere şi disponibilitate pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin consilierului de 

etică în conformitate cu prevederile prezentului cod; 

    e) are o probitate morală recunoscută; 

    f) nu i s-a aplicat o sancţiune disciplinară, care nu a fost radiată în condiţiile legii; 

    g) faţă de persoana sa nu este în curs de desfăşurare cercetarea administrativă în cadrul procedurii 

disciplinare, în condiţiile legii; 

    h) faţă de persoana sa nu a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru săvârşirea unei infracţiuni 

contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals 

ori contra înfăptuirii justiţiei; 

    i) nu se află într-o procedură de evaluare desfăşurată de autoritatea responsabilă de asigurarea 

integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, în 

condiţiile legii; 

    j) nu se află în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate cu calitatea de consilier de etică prevăzute 

la art. 453 din O.U.G. nr. 57/2019. 
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    (7) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (6) lit. f) - j) se face prin completarea unei 

declaraţii de integritate, dată pe propria răspundere a funcţionarului public. 

    (8) Condiţiile prevăzute la alin. (6) lit. b) şi c) nu sunt obligatorii în cazul autorităţilor şi instituţiilor 

publice în care numărul de personal este sub 20. 

 

Art. 46 – Incompatibilităţi cu calitatea de consilier de etică 

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

incompatibilitate: 

    a) este soţ, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu conducătorul autorităţii sau instituţiei 

publice sau cu înlocuitorul de drept al acestuia; 

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

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

publice. 

    (2) În cazul în care situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1) intervin ulterior dobândirii în 

condiţii legale a calităţii de consilier de etică, statutul de consilier de etică încetează în condiţiile 

prezentului cod. 

 

Art. 47 – Atribuţiile consilierului de etică 

    În exercitarea rolului activ de prevenire a încălcării principiilor şi normelor de conduită, consilierul 

de etică îndeplineşte următoarele atribuţii: 

    a) monitorizează modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de către 

funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi întocmeşte rapoarte şi analize cu privire 

la acestea; 

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

iniţiativa sa atunci când funcţionarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată 

rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia; 

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

funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi care ar putea determina o încălcare a 

principiilor şi normelor de conduită, pe care le înaintează conducătorului autorităţii sau instituţiei 

publice, şi propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor; 

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

ale cadrului normativ în domeniul eticii şi integrităţii sau care instituie obligaţii pentru autorităţile şi 

instituţiile publice pentru respectarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică sau cu 

autoritatea sau instituţia publică respectivă; 

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

normelor de conduită în activitatea funcţionarilor publici; 

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

autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu 

cetăţenii şi formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de 

disciplină; 

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

activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia 

cu publicul, precum şi cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de autoritatea sau 

instituţia publică respectivă. 

    h) Rapoartele prevăzute la art. 46 lit. a) conțin informații cu caracter public, se transmit la A.N.F.P. în 

formatul aprobat și cuprind cel puțin următoarele date: 

- numărul și obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită profesională; 

- categoriile și numărul de funcționari publici care au încălcat principiile și normele de conduită; 

- cauzele și consecințele nerespectării normelor de conduită; 

- evidențierea cazurilor în care funcționarilor publici li s-a cerut să acționeze sub presiunea factorului 

politic. 

   (i) Rapoartele instituției privind respectarea normelor de conduită se publică pe site-ul propriu al 

Instituției Prefectului-Județul Tulcea și la avizier și se comunică la cerere oricărei persoane interesate. 

   (j) Pentru personalul contractual monitorizarea și controlul se realizează de către superiorul ierarhic. 
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CAPITOLUL IV 

RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI 

 

Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici 

 

Art. 48 –Tipuri de răspundere ale funcționarilor publici 

(1) Încălcarea de către funcționarii publici, cu vinovăție, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea 

administrativă, civilă sau penală, în condițiile legii și ale prezentului cod. 

(2) Semnarea, contrasemnarea sau avizarea de către funcționarii publici a proiectelor de acte 

administrative și a documentelor de fundamentare a acestora, cu încălcarea prevederilor legale, atrage 

răspunderea acestora în condițiile legii. 

(3) Funcționarul public are dreptul de a refuza semnarea, respectiv contrasemnarea ori avizarea actelor 

și documentelor prevăzute la alin. (2), dacă le consideră ilegale, cu respectarea prevederilor art. 437 alin. 

(3) din OUG nr. 57/2019 “Funcționarul public are dreptul să refuze, în scris și motivat, îndeplinirea 

dispozițiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Funcționarul public are 

îndatorirea să aducă la cunoștință superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziția astfel de 

situații.” 

(4) Refuzul funcționarului public de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza actele și documentele 

prevăzute la alin. (2) se face în scris și motivat în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii actelor, 

cu excepția situațiilor în care prin acte normative cu caracter special sunt prevăzute alte termene, și se 

înregistrează într-un registru special destinat acestui scop. 

(5) Funcționarii publici care refuză să semneze, respectiv să contrasemneze ori avizeze sau care prezintă 

obiecții cu privire la legalitate asupra actelor și documentelor prevăzute la alin. (2), fără a indica temeiuri 

juridice, în scris, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (4), răspund în condițiile legii. 

 

Art. 49 – Răspunderea în solidar cu autoritatea sau cu instituția publică 

(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate 

adresa instanței judecătorești, în condițiile legii, împotriva instituției publice care a emis actul sau care 

a refuzat să rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim. 

(2) În cazul în care acțiunea se admite, plata daunelor se asigură din bugetul autorității sau instituției 

publice prevăzute la alin. (1). Dacă instanța judecătorească constată vinovăția funcționarului public, 

persoana respectivă va fi obligată la plata daunelor, solidar cu instituția publică. 

(3) Răspunderea juridică a funcționarului public nu se poate angaja dacă acesta a respectat prevederile 

legale și procedurile administrative aplicabile instituției publice în care își desfășoară activitatea. 

 

Art. 50 – Răspunderea administrativ-disciplinară 

(1) Încălcarea cu vinovăție de către funcționarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcției publice 

pe care o dețin și a normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege constituie abatere 

disciplinară și atrage răspunderea administrativ-disciplinară a acestora. 

(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: 

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 

b) neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor; 

c) absența nemotivată de la serviciu; 

d) nerespectarea programului de lucru; 

e) intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal; 

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

g) manifestări care aduc atingere prestigiului instituției publice în care funcționarul public își desfășoară 

activitatea; 

h) desfășurarea în timpul programului de lucru a unor activități cu caracter politic; 

i) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuțiile de serviciu; 

j) refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii și expertizelor medicale ca urmare a 

recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, conform prevederilor legale; 

k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri și interdicții stabilite prin lege pentru funcționarii 

publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese și incompatibilități; 

https://lege5.ro/Gratuit/gmztqnzygy4a/tipuri-de-raspundere-ordonanta-de-urgenta-57-2019?dp=gi4dsobzgiytimq
https://lege5.ro/Gratuit/gmztqnzygy4a/tipuri-de-raspundere-ordonanta-de-urgenta-57-2019?dp=gi4dsobzgiytimq
https://lege5.ro/Gratuit/gmztqnzygy4a/tipuri-de-raspundere-ordonanta-de-urgenta-57-2019?dp=gi4dsobzgiytimq
https://lege5.ro/Gratuit/gmztqnzygy4a/raspunderea-in-solidar-cu-autoritatea-sau-cu-institutia-publica-ordonanta-de-urgenta-57-2019?dp=gi4dsobzgiytioa
https://lege5.ro/Gratuit/gmztqnzygy4a/tipuri-de-raspundere-ordonanta-de-urgenta-57-2019?dp=gi4dsobzgiytimq
https://lege5.ro/Gratuit/gmztqnzygy4a/raspunderea-administrativ-disciplinara-ordonanta-de-urgenta-57-2019?dp=gi4dsobzgiytkmq
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l) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilități dacă funcționarul public nu acționează pentru 

încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de 

incompatibilitate; 

m) încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese; 

n) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcției publice și 

funcționarilor publici sau aplicabile acestora. 

(3) Sancțiunile disciplinare sunt: 

a) mustrarea scrisă; 

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

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

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

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

corespunzătoare a salariului; 

f) destituirea din funcția publică. 

(4) Ca urmare a săvârșirii abaterilor disciplinare prevăzute la alin. (2), se aplică următoarele sancțiuni 

disciplinare: 

a) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și d), se aplică una dintre sancțiunile 

disciplinare prevăzute la alin. (3) lit. a) sau b); 

b) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. c) se aplică una dintre sancțiunile disciplinare 

prevăzute la alin. (3) lit. b)-f); 

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

prevăzute la alin. (3) lit. c)-f); 

d) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. i)-k) și m), se aplică una dintre sancțiunile 

disciplinare prevăzute la alin. (3); 

e) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. l), se aplică sancțiunea disciplinară prevăzută la 

alin. (3) lit. f), în condițiile prevăzute la destituirea din funcția publică; 

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

prevăzute la alin. (3). 

(5) Pentru funcționarii publici de execuție sancțiunea prevăzută la alin. (3) lit. e) se aplică prin 

transformarea funcției publice pe care o ocupă, pe perioada de executare a sancțiunii disciplinare. Pentru 

funcționarii publici de conducere în situația în care sancțiunea prevăzută la alin. (3) lit. e) nu se poate 

aplica pentru că nu există o funcție publică de conducere de nivel inferior vacantă în cadrul autorității 

sau instituției publice, se aplică sancțiunea disciplinară prevăzută la alin. (3) lit. c). 

(6) La individualizarea sancțiunii disciplinare, conform prevederilor alin. (4), se va ține seama de cauzele 

și gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârșită, gradul de vinovăție și 

consecințele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcționarului public, precum și de 

existența în antecedentele acestuia a altor sancțiuni disciplinare care nu au fost radiate în condițiile 

prezentului cod. 

(7) În caz de concurs de abateri disciplinare, se aplică sancțiunea disciplinară aferentă abaterii 

disciplinare celei mai grave. 

(8) Sancțiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data sesizării comisiei de 

disciplină, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârșirii abaterii disciplinare, cu excepția abaterii 

disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. l) cu privire la incompatibilități, pentru care sancțiunea disciplinară 

se aplică în condițiile prevăzute la art. 520 lit. b) din O.U.G. nr 57/2019, respectiv,  “dacă s-a ivit un 

motiv legal de incompatibilitate, iar funcționarul public nu acționează pentru încetarea acestuia într-un 

termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate; situația de 

incompatibilitate se constată și se sancționează în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și 

completările ulterioare.” 

(9) În cazul în care fapta funcționarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară și ca infracțiune, 

procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea clasării ori renunțării la 

urmărirea penală sau până la data la care instanța judecătorească dispune achitarea, renunțarea la 

aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau încetarea procesului penal. În aceste situații, 

procedura angajării răspunderii disciplinare se reia și sancțiunea disciplinară se aplică în termen de cel 

mult un an de la data reluării. 

https://lege5.ro/Gratuit/geztombtha/legea-nr-176-2010-privind-integritatea-in-exercitarea-functiilor-si-demnitatilor-publice-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-144-2007-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-agentiei-na?d=2019-07-08
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(10) Pe perioada cercetării administrative, în situația în care funcționarul public a cărui faptă a fost 

sesizată ca abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă, conducătorul autorității sau 

instituției publice are obligația de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influența 

cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporară a funcționarului public în cadrul instituției 

publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a instituției publice. Măsura se dispune pe 

întreaga durată pe care funcționarul public poate influența cercetarea administrativă. 

(11) În situația în care în cazul funcționarilor publici de conducere nu este posibilă aplicarea prevederilor 

alin. (10), persoana care are competența numirii în funcția publică are obligația să dispună mutarea 

temporară a funcționarului public într-o funcție publică corespunzătoare nivelului de studii, cu 

menținerea drepturilor salariale avute. 

 

Art. 51 – Aplicarea sancțiunilor disciplinare 

(1) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 50 alin. (3) lit. b)-f) nu pot fi aplicate decât după cercetarea 

prealabilă a faptei săvârșite și după audierea funcționarului public. Audierea funcționarului public 

trebuie consemnată în scris, sub sancțiunea nulității. Refuzul funcționarului public de a se prezenta la 

audieri sau de a semna o declarație privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează 

într-un proces-verbal și nu împiedică finalizarea cercetării prealabile și aplicarea sancțiunii. 

(2) Sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 50 alin. (3) lit. f) se aplică și direct de către persoana care 

are competența legală de numire în funcția publică, în situațiile prevăzute la art. 520 lit. b) din OUG 

57/2019. 

(3) Sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 50 alin. (3) lit. a) se poate aplica și direct de către 

conducătorul instituției publice, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor alin. (1). 

(4) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 50 alin. (3) lit. b)-f) se aplică de conducătorul instituției 

publice, la propunerea comisiei de disciplină. 

 

Art. 52 – Comisia de disciplină 

(1) În cadrul instituției se constituie comisii de disciplină, structuri deliberative, fără personalitate 

juridică, independente în exercitarea atribuţiilor ce le revin, având următoarea competenţă: 

a) analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare prevăzute la art. 50 alin. (2), cu excepția abaterii 

disciplinare referitoare la incompatibilități prevăzută la art. 50 alin. (2) lit. l); 

b) propunerea sancțiunii disciplinare aplicabile funcționarilor publici; 

c) sesizarea autorității responsabile de asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor 

publice și prevenirea corupției instituționale pentru abaterea disciplinară referitoare la incompatibilități 

prevăzută la art. 50 alin. (2) lit. l), în vederea verificării și soluționării. 

(2) Modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, precum și componența, 

atribuțiile, modul de sesizare și procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, 

la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

 

Art. 53 –  Căi de atac 

Funcționarul public nemulțumit de sancțiunea aplicată se poate adresa instanței de contencios 

administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispoziției de sancționare. 

 

Sancţiuni disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici cu statut special 

 

Art. 54 - Încălcarea de către poliţist, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu angajează răspunderea sa 

disciplinară, materială, civilă sau penală, după caz. 

 

Art. 55 - Constituie abateri disciplinare, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit 

legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte săvârşite de poliţist, comise cu vinovăţie: 

a) comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, 

probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei; 

b) neglijenţa manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor primite de la şefii 

ierarhici sau de la autorităţile anume abilitate de lege; 

c) întârzierea repetată sau nejustificată a soluţionării lucrărilor; 
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d) depăşirea atribuţiilor de serviciu ori lipsa de solicitudine în relaţiile cu cetăţenii; 

e) absenţa nemotivată ori întârzierea repetată de la serviciu; 

f) producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului Ministerului Afacerilor 

Interne; 

g) încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate; 

h) nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă; 

i) imixtiunea ilegală în activitatea altui poliţist; 

j) intervenţia pentru influenţarea soluţionării unor cereri privind satisfacerea 

intereselor oricărei persoane; 

k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţiile 

stabilite prin lege.  

 

Art.56 - (1) Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate poliţistului sunt: 

a) mustrare scrisă; 

b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5 - 20% pe o perioadă de 1 - 3 luni; 

c) amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare, pe o perioadă de la 1 la 3 ani; 

d) trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut; 

e) destituirea din poliţie.  

(2) Sancţiunile disciplinare se stabilesc şi se aplică numai după cercetarea prealabilă şi după 

consultarea consiliilor de disciplină, cu excepţia sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), care se pot 

aplica fără consultarea consiliilor de disciplină. 

(3) Consiliile de disciplină îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului aprobat prin ordin al 

ministrului afacerilor interne.  

(4) Sancţiunea disciplinară se aplică în maximum 60 de zile de la finalizarea cercetării prealabile, 

dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei.  

(5) Pentru aceeaşi abatere nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară. 

 

Sancțiunile disciplinare și răspunderea personalului contractual 

 

Art. 57 –  Tipurile de răspundere a personalului contractual 

(1) Încălcarea de către personalul contractual cu vinovăție a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea 

administrativă, civilă sau penală, după caz. 

(2) Dispozițiile art. 47 și 48 din prezentul cod, se aplică în mod corespunzător.  

 

Art. 58 –  Coordonarea și controlul normelor de conduită pentru personalul contractual 

(1) Personalul de conducere din cadrul Instituției Prefectului-Județul Tulcea  are obligația de a coordona, 

controla și monitoriza respectarea normelor de conduită de către personalul contractual, din aparatul 

propriu, cu respectarea prevederilor în domeniul legislației muncii și a legislației specifice aplicabile. 

(2) Normele de conduită sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul Instituției Prefectului-

Județul Tulcea . 

(3) În scopul îndeplinirii corespunzătoare a activităților prevăzute la alin. (1), personalul de conducere 

din Instituția Prefectului-Județul Tulcea : 

a) urmărește aplicarea și respectarea în cadrul instituției a prevederilor prezentului cod referitoare la 

conduita personalului contractual în exercitarea funcțiilor deținute; 

b) soluționează petițiile și sesizările primite privind încălcarea prevederilor prezentului cod referitoare 

la conduita personalului contractual în exercitarea funcțiilor deținute sau le transmite spre soluționare 

organului competent, conform legii; 

c) elaborează analize și rapoarte privind respectarea prevederilor prezentului cod referitoare la conduita 

personalului contractual din subordine în exercitarea funcțiilor deținute; 

d) asigură informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptățit să se aștepte 

din partea personalului contractual în exercitarea funcției; 

e) asigură informarea personalului contractual propriu cu privire la conduita ce trebuie respectată; 

f) colaborează cu organizațiile neguvernamentale care au ca scop promovarea și apărarea intereselor 

legitime ale cetățenilor în relația cu personalul din administrația publică. 
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Art. 59 –  Soluționarea sesizărilor cu privire la încălcarea normelor de conduită de către 

personalul contractual 

Sesizările cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personalul contractual sunt analizate și 

soluționate cu respectarea prevederilor în domeniul legislației muncii. 

 

Art. 60 –  Asigurarea transparenței cu privire la respectarea normelor de conduită 

(1) Instituția Prefectului-Județul Tulcea , prin personalul de conducere, întocmește rapoarte anuale cu 

privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din aparatul propriu. 

(2) Raportul anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual se 

transmite ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice. 

(3) Formatul și informațiile se stabilesc prin ordin al ministrului cu atribuții în domeniul administrației 

publice. 

(4) Raportul trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: 

a) numărul și obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită profesională; 

b) categoriile și numărul de angajați contractuali care au încălcat normele de conduită morală și 

profesională; 

c) cauzele și consecințele nerespectării prevederilor referitoare la conduita personalului contractual în 

exercitarea funcțiilor deținute; 

d) măsurile de prevenire și/sau, după caz, sancțiunile aplicate. 

(5) Raportul se publică pe pagina de internet a autorităților și instituțiilor publice, iar publicarea se anunță 

prin comunicat difuzat printr-o agenție de presă. 

 

Art. 61 –  Răspunderea disciplinară 

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

disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. 

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

săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, 

contractual individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale 

ale conducătorilor ierarhici. 

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

abatere disciplinară sunt: 

a) avertismentul scris; 

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

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

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

d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 

luni cu 5-10%; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

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

se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată 

prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. 

(5) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

(6) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 

(7) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare 

săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 

b) gradul de vinovăţie a salariatului; 

c) consecinţele abaterii disciplinare; 

d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

(8) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 41 alin. (3) lit. a), 

nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. 
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CAPITOLUL V 

 NORME DE INTEGRITATE PENTRU  PERSONALUL  

DIN CADRUL INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚUL TULCEA 

 

Conflictul de interese privind funcționarii publici 

 

Art. 62 – Definiție și principii 

(1) Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică 

sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea 

cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative. 

(2)  Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor 

publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia 

interesului public. 

 

Art. 63 - (1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: 

    a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la 

persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; 

    b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au 

calitatea de soţ sau rudă de gradul I; 

    c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile 

pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. 

    (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de 

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

şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru 

exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă. 

    (3) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la 

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

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

    (4) Încălcarea dispoziţiilor alin. (2) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, 

administrativă, civilă ori penală, potrivit legii. 

 

 

CAPITOLUL V 

DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 64 – (1) Prezentul Cod de conduită etică şi integritate se aplică coroborat cu Regulamentul intern 

al Instituției Prefectului-Județul Tulcea  și celelalte reglementări interne ale instituției. 

(2)  Pentru informarea salariaţilor şi a cetăţenilor, Codul de conduită etică şi integritate al 

Instituției Prefectului-Județul Tulcea  va fi afişat la avizier și pe site-ul Instituției Prefectului-Județul 

Tulcea .  

(3)  Consilierul etic va aduce la cunoștința personalului nou angajat, la momentul încadrării în 

funcție, prevederile Codului de conduită etică şi integritate al Instituției Prefectului-Județul Tulcea . 

(4)  Codul de conduită etică şi integritate al Instituției Prefectului-Județul Tulcea  va fi 

actualizat dacă reglementările legale care stau la baza elaborării acestuia se vor modifica sau ori de câte 

ori este nevoie. 

                                                                       

p. PREFECT 
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