Anexa la Dispozitia Primarului orasului Azuga nr.. 268/01.08.2012
ROMANIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞUL AZUGA

CODUL ETIC
al salariaţilor din cadrul Primăriei oraşului Azuga

CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare şi principii generale
Art. 1. Domeniul de aplicare
(1) Codul etic al demnitarilor publici, al funcţionarilor publici si al personalului contractual,
denumit în continuare cod etic, reglementează normele de conduită profesională ale salariaţilor
din cadrul Primăriei oraşului Azuga, respectiv: demnitarilor publici, funcţionarilor publici şi
personalului contractual.
(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod etic sunt obligatorii pentru toţi
salariaţii din cadrul Primăriei oraşului Azuga.
Art. 2. Obiective
Obiectivele prezentului cod etic urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună
administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la eliminarea birocraţiei şi a
faptelor de corupţie din administraţia publică, prin:
a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi
profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului Primăriei oraşului
Azuga, funcţiei de demnitate publică si al demnistarilor publici, funcţiei publice şi al
funcţionarilor publici, si a functiei contractuale şi a personalului contractual;
b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte
din partea demnitarilor publici, funcţionarilor publici şi a personalului contractual în exercitarea
funcţiilor de demnitate publică sau funcţiilor publice ori contractuale;
c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi salariaţii Primăriei oraşului
Azuga, şi între cetăţeni şi Primarul oraşului Azuga şi Consiliul local la oraşului Azuga, pe de altă
parte.
Art. 3. Principii generale
(1) Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici şi personalului
contractual sunt cele prevăzute la art. 3 din Legea nr. 7/2004 privind codul de coduită a
funcţionarilor publici, cu modifcările şi completăroile ulteriore, şi la art. 3 din Legea nr. 477/2004
privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice,
respectiv:
a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia funcţionarii publici şi angajaţii
contractuali au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
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b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici şi personalul
contractual au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în
exercitarea funcţiei publice sau contractuale;
c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice,
principiu conform căruia funcţionarii publici şi personalul contractual au îndatorirea de a aplica
acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
d) profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici şi personalul contractual au
obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă,
corectitudine şi conştiinciozitate;
e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia funcţionarii publici şi personalul
contractual sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic,
economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice şi contractuale;
f) integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici şi personalului contractual
le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun
avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice şi contractuale pe care o deţin, sau să
abuzeze în vreun fel de această funcţie;
g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcţionarii publici şi personalul
contractual 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 funcţiei publice şi
contractuale şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici si personalul contractual
trebuie să fie de bună-credinţă;
i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de funcţionarii
publici şi personalul contractual în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse
monitorizării cetăţenilor.
(2) Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt următoarele:
a) principiul legalităţii, conform căruia Primarul oraşului Azuga, Consiliul local al oraşului
Azuga şi Primăria oraşului Azuga au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor,
normele procedurale, libera concurenţă şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor
publice, potrivit legii;
b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, în înţelesul prezentei legi, ordinea de
drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienţa Primarului oraşului Azuga şi a Consiliului local al
oraşului Azuga, şi a Primăriei oraşului Azuga sunt ocrotite şi promovate de lege;
c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii
este datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită;
d) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care reclamă
ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile şi
mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile
normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;
e) principiul bunei administrări, conform căruia Primarul oraşului Azuga şi Consiliul local al
oraşului Azga, şi Primăria oraşului Azuga sunt datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea
interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi
economicitate a folosirii resurselor;
f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes
public cu privire la aspectele de integritate publică şi bună administrare, cu scopul de a spori
capacitatea administrativă şi prestigiul Primarului oraşului Azuga şi Consiliul local al oraşului
Azuga, şi Primăriei oraşului Azuga;
g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile
prezentei legi pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai
gravă;
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h) principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată în aparatul de
specialitate al Primarului oraşului Azuga sau în cadrul serviciilor subordonate Cosniliului local al
oraşului Azuga care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta
constituie o încălcare a legii.
Art. 4. Termeni
În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:
a) funcţionar public - persoana numită într-o funcţie publică în condiţiile Legii nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulteriore;
b) funcţie publică - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau
instituţia publică, în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale;
c) personal contractual ori angajat contractual - persoana numită într-o funcţie în aparatului
de specialitate al Primarului oraşului Azuga si serviciilor subordonate Consiliului local al
oraşului Azuga, în condiţiile Legii nr. 53/2003, republicată cu modificările şi completşrile
ulteriore;
d) interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi
autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de
Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte;
e) interes personal-orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct
sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către funcţionarii publici prin folosirea reputaţiei,
influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcţiei
publice sau contractuale;
f) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect,
al funcţionarului public sau al angajatului contractual 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 publice sau
contractuale deţinute;
g) informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din
activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei;
h) informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană identificată sau
identificabilă.
CAPITOLUL II: Drepturile salariaţilor
Art. 5. Drepturile salriaţilor sunt următoarele:
a) dreptul de a fi informati sau consultati cu privire la deciziile care se iau si care ii vizeaza in
mod direct;
b) dreptul de a fi alesi sau numiti intr-o functie de demnitate publica, in conditiile legii;
c) dreptul la greva, in conditiile legii, cu respectarea principiului continuitatii si celeritatii
serviciului public;
d) dreptul la o salarizare in conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar
de salarizare pentru functionarii publici;
e) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
f) dreptul la asociere in organizatii profesionale sau in alte organizatii avand ca scop
reprezantarea intereselor proprii, promovarea pregatirii profesionale si protejarea statutului lor;
g) dreptul sa refuze, in scris si motivat, indeplinirea dispozitiilor primite de la superiorul ierarhic,
daca le considera ilegale;
h) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
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i) dreptul la concediu de odihna anual plătit, cu o durată de 21 sau 25 zile lucrătoare, în raport cu
vechimea lor în muncă. Demnitarii publici beneficiază de concediu de odihna anual plătit cu o
durată de 25 de zile.
Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte
persoane cu handicap şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă
suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare.
Numărul de zile lucrătoare aferent concediului de odihnă suplimentar pentru categoriile
de salariaţi prevăzute la aliniatul de mai sus se stabileşte prin contractul/acordul colectiv de
muncă aplicabil şi va fi de cel puţin 3 zile lucrătoare.
Concediul suplimentar poate fi luat de salariaţi cumulat cu concediul de odihnă sau
separat de acesta.
Dreptul salariaţilor pentru concediul de odihnă suplimentar se calculează şi se acordă în
mod identic cu drepturile pentru concediul de odihnă.
j) dreptul de a beneficia, în afara concediului de odihnă, la zile de concediu plătite în cazul
următoarelor evenimente:
1. căsătoria salariatului – 5 zile lucrătoare;
2. naşterea sau căsătoria unui copil – 3 zile lucrătoare;
3. decesul soţului/soţiei salariatului sau al unei rude până la gradul al II-lea o – 3
zile lucrătoare;
4. pentru control medical şi donatorii de sânge - 1 zi lucrătoare.
k) dreptul la concedii pentru formare profesionala, la cerere, in conditiile legii;
l) dreptul la concedii fara plata pentru rezolvarea unor situatii personale;
m) dreptul la egalitate de şanse şi tratament, conform legii;
n) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de
munca;
o) dreptul la protectie in caz de concediere;
p) dreptul la pensii, precum si la celalalte drepturi de asigurari sociale de stat, potrivit legii;
q) dreptul la securitate si sanatate in munca;
r) dreptul la demnitate in munca;
s) dreptul la negociere colectiva si individuala;
ş) dreptul de a participa la actiuni colective.
Art. 6. Functionarii publici din cadrul Primăriei oraşului Azuga au şi următoarele drepturi
specifice:
a) dreptul de a li se asigura protectie impotriva amenintarilor, violentelor, faptelor de ultraj carora
le-ar putea fi victima in exercitarea functiei publice sau in legatura cu aceasta;
b) dreptul de a fi despagubiti in situatia in care au suferit, din culpa institutiei, un prejudiciu
material in timpul indeplinirii atributiilor de serviciu;
c) dreptul de a-si perfectiona in mod continuu abilitatile si pregatirea profesioanal;
d) dreptul de a exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintife si al
creatiei literar-artistice si in alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt in legatura
directa sau indirecta cu atributiile exercitate ca functionari publici potrivit fiselor posturilor.
e) dreptul de a beneficia de concediu de studii cu sau fără plată, în condiţiile legii. Funcţionarii
publici care îşi continuă studiile în vederea promovării în clasă beneficiază de concedii de studii
plătite, în limita a 30 de zile lucrătoare anual, în cazul în care primarul apreciază că studiile sunt
utile instituţiei.
CAPITOLUL III: Obligatiile salariatilor
Art. 7. (1) Personalului contractual ii revin urmatoarele obligatii:
a) să indeplineasca atributiile ce ii revin conform fisei postului;
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b) sa respecte ordinea si discilpina la locul de munca;
c) sa excluda manifestarile de formalism si birocratie;
d) sa foloseasca integral si cu maximum de eficienta timpul de munca, in scopul indeplinirii
obligatiilor de serviciu;
e) sa respecte prevederile legale si cele cuprinse in prezentul regulament intern, in contractul
colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;
f) să respecte regulile de acces în instituţie;
g) să respecte întocmai prevederile legale privind circuitul documentelor în instituţie;
h) să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor
prevăzute de lege;
i) să respecte normele de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor sau a oricăror alte situaţii
care ar putea pune în primejdie clădirea, viaţa şi integritatea personală a sa sau a altor persoane;
j) să efectueze controlul medical periodic;
k) să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii activităţii instituţiei;
l) să respecte programul de lucru stabilit şi să folosească cu eficienţă timpul de muncă;
m) să execute întocmai şi la timp obligaţiile de serviciu ce le revin şi să cunoască bine sarcinile
pe care le au de executat ;
n) să isi insuseasca si sa aplice prevederile actelor normative, regulamentelor şi al altor dispoziţii
cu caracter normativ în legătură cu atribuţiile şi sarcinile de serviciu precum şi dispoziţiilor
conducerii;
o) să participe la forme de pregatire porfesionala;
p) sa isi desfasoare activitatea numai in limitele legilor in vigoare;
q) sa aiba un comportament profesional si civic, adecvat prestigiului institutiei;
r) să aibă o ţinută vestimentară îngrijită, decentă;
s) să se prezinte la serviciu în stare corespunzătoare, în deplină capacitate de muncă pentru a-şi
îndeplini în bune condiţii sarcinile ce-i revin;
ş) să nu desfăşoare alte activităţi profesionale în timpul programului de lucru, în afară de cele
prevăzute în fişa postului;
t) să nu efectueze acte de comerţ în incinta primăriei;
ţ) se interzice salariaţilor prezentarea la serviciu în stare de ebrietate, comportarea necuviincioasă
faţă de colegi, săvârşirea de abateri de la regulile de morală şi conduită;
u) sa respecte secretul de serviciu;
v) sa fie fidel fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
w) sa anunte compartimentele de specialitate in termen de trei zile despre orice modificare in
actele de stare civila, domiciliu, studii, etc.
Art. 8. Funcţionarilor publici le revin urmatoarele obligatii:
a) de a asigura un serviciu public de calitate in benficiul cetatenilor, prin participare activa la
luarea deciziilor si la transpunerea lor in practic;
b) de a avea un comportament profesionist precum si de a asigura in conditiile legii transparenta
administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea
si eficacitatea autoritatilor si institutiilor publice;
c) sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor
legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;
d) sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata
naturii functiilor publice detinute;
e) de a apara in mod loial prestigiul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara
activitatea, precum si de a se abtine de la orice act sau fapt care poate produce prejudici imaginii
sau intereselor legale ale acesteia;
f) de a respecta demnitatea functiei publice detinute, coreland libertatea dialogului cu
promovarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitate;
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g) de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale sau de
popularitate;
h) sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflicatelor datoarte schimburilor de
pareri;
i) sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducatorul autoritatii ori
institutiei publice in care isi desfasoara activitate;
j) sa aiba un comportament bazat pe respect, buna credinta, corectitudine si amabilitate;
k) de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii sau
institutiie publice in care isi desfasoara activitatea, precum si persoanelor cu care intra in legatura
in exercitarea functiei publice prin intrebuintarea unor expresii jignitoare, dezvaluirea unor
aspecte ale vietii private, formularea unor sesizari sau plangeri calomnioasa;
l) sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor
cetatenilor;
m) sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice prin:
promovarea unor solutii similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt,
eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile
religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte;
n) sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii sau institutiei publice pe care o
reprezinta, in cadrul unor organziatii internationale, conferinte, seminarii si alte activitati cu
caracter international;
o) sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol cu ocazia deplasarilor externe;
p) sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod
fundamentat si impartial;
q) sa isi indeplineasca cu profesionalism, impartialitate si in conformitate cu legea, indatoririle de
serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau
juridice ori prejudiciul corpului functionarilor publici;
r) sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea
imbunatatirii activitatii Primariei, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor;
s) sa respecte normele de conduita profesionala si civica prevazute in Legea nr. 7/2004 privind
Codul de conduita al functionarilor publici;
ş) sa se abtina, in execitarea atributiilor ce le revin, de la exprimarea sau manifestraea publica a
convingerilor si preferintelor lor publice, sa nu favorizeze vreun partid politic si sa nu participe la
activitatile politice in timpul programului de lucru;
t) sa nu faca parte din organele de conducere ale partidelor politice si să exprime sau să apere în
mod public poziţiile unui partid politic;
ţ) sa raspunda, potrivit legii, de indeplinirea atributiilor ce le revin din functia publica pe care o
detin, precum si a atributiilor ce le sunt delegate;
u) sa se conformeze dispozitiilor primite de la superiorii ierarhici;
v) sa execute dispozitiile formulate in scris, cu exceptia cazului in care acestea sunt vadit ilegale;
w) sa aduca dispozitiile ilegale la cunostinta superioarului ierarhic al persoanei care le-a emis;
x) sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu
faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostita in exercitarea functiei publice, in
conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public;
y) sa prezinte la numirea intr-o functie publica, precum si la incetarea raportului de serviciu in
conditiile legii, declaratia de avere si de interese, pe care este obligat sa le actualizeze anual, sau
de cate ori este nevoie, in conformitate cu prevederile legale;
z) sa rezolve, in termenele stabilite de catre superiorii ierarhici, lucrarile repartizate;
z1) sa nu primeasca direct cereri a caror rezolvare intra in competenta lor sau sa discute direct cu
petentii, cu exceptia celor carora le sunt stabilite asemenea atributii, precum si sa nu intervina
pentru solutionarea acestor cereri;
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z2) sa urmeze forme de perfectionare profesionala, organziate de Institutul National de
Adminsitratie sau de alte institutii abilitate potrivit legii, a caror durata cumulata este de
minimum 7 zile pe an;
z3) sa se angajeze in scris ca vor lucra in administratie publica, 1-5 ani de la terminarea
programelor cu o durata mai mare de 1 luna de zile;
z4) sa restituie Primariei, in cazul neresoectarii angajamentului, contravaloarea cheltuielilor
efectuate pentru perfectionare, calculate in conditiile legii;
z5) sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor,
stabilite potrivit legii.
Art. 9. Demnitarii publici şi funcţionarii publici de conducere îndeplinesc şi următoarele
obligaţii:
a)
sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvolatrea carierei in functia
publica pentru functionarii publici din subordine;
b)
sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesioanle
pentru personalul din subordine atunci cand propun ori aproba avansari, promovari, transferuri,
numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzand orice
forma de favoritism ori discrimare.
CAPITOLUL IV: Norme generale de conduită profesională a funcţionarilor publici şi a
personalului contractual
Art. 10. Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1) Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali 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 Primariei oraşului Azuga.
(2) În exercitarea funcţiei publice şi contractuale, funcţionarii publicisi personalul contractual au
obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii,
transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea,
imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.
Art. 11. Loialitatea faţă de Constituţie şi lege
(1) Funcţionarii publici si angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să
respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în
conformitate cu atribuţiile care ie revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Funcţionarii publici şi angajţii contractuali trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale
privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice sau contractuale
deţinute.
Art. 12. Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice
(1) Funcţionarii publici si angajaţii contractuali au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul
autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la
orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Funcţionarilor publici şi angajaţilor contractuali le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu
proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
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b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care
autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte;
c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice sau contractuale, dacă
această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau
drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici sau ale unor angajaţi contractuali, precum şi
ale persoanelor fizice sau juridice;
e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de
acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi
desfăşoară activitatea.
(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o
perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
(4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin
asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este
permisă numai cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul
public sau angajatul contractual respectiv îşi desfăşoară activitatea.
(5) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia
legală a funcţionarilor publici sau a angajaţilor contractuali de a furniza informaţii de interes
public celor interesaţi, în condiţiile legii, sau ca o derogare de la dreptul funcţionarului public de
a face sesizări în baza Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice,
instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, cu modificările şi
completările ulteriore.
Art. 13. Libertatea opiniilor
(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici şi angajaţii contractuali au obligaţia
de a respecta demnitatea funcţiei publice sau contractuale deţinute, corelând libertatea dialogului
cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
(2) În activitatea lor, funcţionarii publici şi angajaţii contractulai 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 şi angajaţii contractuali trebuie să aibă o atitudine
conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
Art. 14. Activitatea publică
(1)Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici şi angajaţii
contractuali desemnaţi în acest sens de Primarul oraşului Azuga, în condiţiile legii.
(2)Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri
publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de
Primarul oraşului Azuga.
(3)În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici şi angajaţii contractuali
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.
Art. 15. Activitatea politică
În exercitarea funcţiei publice sau contractuale, funcţionarilor publici şi angajaţilor contractuali le
este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
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c) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii
ori sponsorizări partidelor politice;
d) să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte inscripţionate cu
sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.
Art. 16. Folosirea imaginii proprii
În considerarea funcţiei publice sau contractuale deţinute, funcţionarilor publici şi angajaţilor
contractuali le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni
publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.
Art. 17. Cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice sau contractuale
(1) În relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară
activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici şi angajţii contractuali
sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi
amabilitate.
(2) Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei,
reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi
desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei
publice sau contractuale, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
(3) Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali trebuie să adopte o atitudine imparţială şi
justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Funcţionarii publici şi
angajaţii contractuali au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a
autorităţilor publice, prin:
a) promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile
religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.
(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.
Art. 18. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
(1) Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în
cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte
activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi
autorităţii sau instituţiei publice pe care o reprezintă.
(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarilor publici şi angajţilor contractuali le este
interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
(3) În deplasările externe, funcţionarii publici şi angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă o
conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor
tării gazdă.
Art. 19. Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor
Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii,
favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor,
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prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot
influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice sau contractuale deţinute ori pot constitui
o recompensă în raport cu aceste funcţii.
Art. 20. Participarea la procesul de luare a deciziilor
(1) În procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici şi angajaţii contractuali au obligaţia să
acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod
fundamentat şi imparţial.
(2) Funcţionarilor publici şi angajaţii contractuali le este interzis să promită luarea unei decizii de
către autoritatea sau instituţia publică, de către alţi funcţionari publici sau angajaţi contractuali,
precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.
Art. 21. Obiectivitate în evaluare
(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice şi contractuale de conducere, funcţionarii
publici şi angajaţii contractuali au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire
la dezvoltarea carierei în funcţia publică şi contractuală pentru funcţionarii publici şi angajaţii
contractuali din subordine.
(2) Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali de conducere au obligaţia să examineze şi să
aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din
subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări
din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism
ori discriminare.
(3) Se interzice funcţionarilor publici şi angajaţilor contractuali de conducere să favorizeze sau să
defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică sau contractuali pe criterii discriminatorii,
de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.
Art. 22. Folosirea prerogativelor de putere publică
(1) Este interzisă folosirea de către funcţionarii publici, în alte scopuri decât cele prevăzute de
lege, a prerogativelor funcţiei publice deţinute.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte
normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, funcţionarilor publici
le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de
prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Funcţionarilor publici le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile
pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa anchetele interne ori
externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.
(4) Funcţionarilor publici le este interzis să impună altor funcţionari publici să se înscrie în
organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţândule acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
Art. 23. Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute
(1) Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri
decât cele prevăzute de lege.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete
ori acţiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în
interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
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(3) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură,
din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.
(4) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sau funcţionari
publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera
acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
Art. 24. Utilizarea resurselor publice
(1) Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii
publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui
prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
(2) Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali au obligaţia să folosească timpul de lucru,
precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea
activităţilor aferente funcţiei deţinute.
(3) Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali trebuie să propună şi să asigure, potrivit
atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu
prevederile legale.
(4) Funcţionarilor publici şi angajaţilor contractuali care desfăşoară activităţi publicistice în
interes personal sau activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica
autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.
Art. 25. Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri
(1) Orice funcţionar public sau angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea
privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu
excepţia următoarelor cazuri:
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 administrativteritoriale.
(3) Funcţionarilor publici şi angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor
referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele
prevăzute de lege.
CAPITOLUL V: Coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită
ale salariaţilor din cadrul Primăriei oraşului Azuga
Art. 26. Rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
(1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici coordonează, monitorizează şi controlează
aplicarea normelor de conduită pentru funcţionarii publici.
(2) Prin activitatea sa, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici nu poate influenţa derularea
procedurii de lucru a comisiilor de disciplină din cadrul Primăriei oraşului Azuga, desfăşurată în
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi
funcţionare a comisiilor de disciplină.
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Art. 27. Rolul Primarului oraşului Azuga şi al Consiliului local al oraşului Azuga şi al
Primăriei oraşului Azuga
(1) În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor referitoare la normele de conduită profesională ale
funcţionarilor publici din cadrul Primăriei oraşului Azuga, Primarul oraşului Azuga a desemnat
un funcţionar public pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării acestor norme.
(2) Consilierul etic exercită următoarele atribuţii:
a) acordarea de consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul Primăriei oraşului Azuga
cu privire la respectarea normelor de conduită;
b) monitorizarea aplicării normelor de conduită în cadrul Primăriei oraşului Azuga;
c) întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către
funcţionarii publici din cadrul Primăriei oraşului Azuga.
(3) Rapoartele prevăzute la alin. (2) lit. c), aprobate de Primarul oraşului Azuga, se comunică
funcţionarilor publici din cadrul Primăriei oraşului Azuga şi se transmit trimestrial, la termenele
şi în forma standard stabilite prin instrucţiuni de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.
(5) Aceste rapoarte privind respectarea normelor de conduită vor fi centralizate într-o bază de
date necesară pentru:
a) identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită profesională, inclusiv a
constrângerilor sau ameninţărilor exercitate asupra unui funcţionar public pentru a-l determina să
încalce dispoziţii legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător;
b) identificarea modalităţilor de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională;
c) adoptarea măsurilor privind reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor
legale.
Art. 28. Publicitatea cazurilor de încălcare a normelor de conduită de către funcţionarii
publici
(1) Raportul anual cu privire la managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, care se
întocmeşte de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, trebuie să cuprindă şi următoarele date:
a) numărul şi obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită
profesională;
b) categoriile şi numărul de funcţionari publici care au încălcat normele de conduită morală şi
profesională;
c) cauzele şi consecinţele nerespectării prevederilor prezentului cod de conduită;
d) evidenţierea cazurilor în care funcţionarilor publici li s-a cerut să acţioneze sub presiunea
factorului politic.
(2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate să prezinte în raportul anual, în mod detaliat,
unele cazuri care prezintă un interes deosebit pentru opinia publică.
Art. 29. Rolul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Afacerilor Externe şi
Autorităţii Naţionale de Control
(1) Ministerul Administraţiei şi Internelor coordonează şi controlează aplicarea normelor de
conduită de către personalul contractual, exercitând următoarele atribuţii:
a) urmăreşte aplicarea şi respectarea în cadrul Primăriei oraşului Azuga a normelor de conduită
profesională de către personalul contractual;
b) soluţionează petiţiile şi sesizările primite privind încălcarea normelor de conduită sau le
transmite spre soluţionare organului competent, conform legii;
c) formulează recomandări de soluţionare a cazurilor cu care a fost sesizat;
d) elaborează studii şi cercetări privind respectarea normelor de conduită;
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e) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop promovarea şi apărarea
intereselor legitime ale cetăţenilor în relaţia cu personalul din administraţia publică, cu excepţia
funcţionarilor publici.
(2) Prin activitatea sa Ministerul Administraţiei şi Internelor nu poate influenţa derularea
procedurii disciplinare din cadrul Primăriei oraşului Azuga, desfăşurată în conformitate cu
prevederile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 30. Sesizarea
(1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Autoritatea Naţională
de Control pot fi sesizate de orice persoană cu privire la:
a) încălcarea prevederilor normelor de conduită de către angajaţii contractuali;
b) constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra angajatului contractual pentru a-l determina să
încalce dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.
(2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, potrivit
legii, din cadrul Primăriei oraşului Azuga.
(3) Angajaţii contractuali nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru sesizarea cu
bună-credinţă a organelor disciplinare competente, în condiţiile legii.
(4) Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Autoritatea Naţională
de Control vor verifica actele şi faptele pentru care au fost sesizate, cu respectarea
confidenţialităţii privind identitatea persoanei care a făcut sesizarea.
(5) Sesizările înaintate Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Afacerilor Externe
şi Autorităţii Naţionale de Control vor fi centralizate într-o bază de date la Ministerul
Administraţiei şi Internelor, necesară pentru:
a) identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită profesională;
b) identificarea modalităţilor de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională;
c) adoptarea măsurilor privind reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor
legale.
Art. 31. Soluţionarea sesizării
(1) Rezultatele activităţii de centralizare a sesizărilor sau petiţiilor se consemnează într-un raport
pe baza căruia Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe şi
Autoritatea Naţională de Control vor formula recomandări către Primăria oraşului Azuga cu
privire la modul de corectare a deficienţelor constatate.
(2) Recomandările Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Afacerilor Externe şi
Autorităţii Naţionale de Control vor fi comunicate:
a) angajatului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea;
b) angajatului contractual care face obiectul sesizării;
c) Primarului oraşului Azuga.
(3) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data soluţionării, Primăria oraşului Azuga are
obligaţia de a comunica autorităţilor competente în monitorizarea implementării şi aplicării
normelor de conduită de către personalul angajat, conform prevederilor art. 24, modul de
soluţionare a măsurilor prevăzute în recomandare.
(4) În cazul în care în situaţia sesizată este implicat Primarul oraşului Azuga ori adjuncţii
acestuia, recomandarea autorităţilor competente în monitorizarea implementării şi aplicării
normelor de conduită va fi transmisă şi structurii ierarhic superioare instituţiei sau autorităţii
publice ori, după caz, primului-ministru.
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Art. 32. Publicitatea cazurilor sesizate
(1) Raportul anual cu privire la Standardul de conduită a personalului contractual, care se
întocmeşte de autorităţile competente în monitorizarea implementării şi aplicării normelor de
conduită, se prezintă Guvernului şi trebuie să cuprindă şi următoarele date:
a) numărul şi obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită
profesională;
b) categoriile şi numărul de angajaţi contractuali care au încălcat normele de conduită morală şi
profesională;
c) cauzele şi consecinţele nerespectării normelro de conduită;
d) evidenţierea cazurilor în care personalului contractual i s-a cerut să acţioneze sub presiunea
factorului politic;
e) recomandările propuse;
f) autorităţile sau instituţiile publice care nu au respectat recomandările.
(2) Autorităţile competente în monitorizarea implementării şi aplicării normelor de conduită pot
să prezinte în raportul anual, în mod detaliat, unele cazuri care prezintă un interes deosebit pentru
opinia publică.
(3) Raportul se publică pe pagina de Internet a autorităţilor prevăzute la alin. (1), iar publicarea se
anunţă prin comunicat difuzat printr-o agenţie de presă.
Art. 33. Avertizarea privind fapte de încălcare a legii
Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către persoanele care au reclamat ori au sesizat
încălcări ale legii în cadrul Primăriei oraşului Azuga, săvârşite de către persoane cu funcţii de
conducere sau de execuţie din primărie, prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare,
contravenţii sau infracţiuni, constituie avertizare în interes public şi priveşte:
a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătură
directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătură
cu serviciul;
b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor Primăriei
oraşului Azuga;
d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese;
e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese sau
numite politic;
g) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale;
h) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile;
i) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu;
j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare,
retrogradare şi eliberare din funcţie;
k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea
legii;
l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al Oraşului Azuga;
n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel al
ocrotirii interesului public.
Art. 34. Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale, poate fi
făcută, alternativ sau cumulativ:
a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
b) Primarului oraşului Azuga, chiar dacă nu se poate identifica exact salariatul care a încălcat
prevederile legale;
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c) comisiei de disciplină sau organului cu atribuţii discilpinare din cadrul Primăriei oraşului
Azuga, din care face parte persoana care a încălcat legea;
d) organelor judiciare;
e) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a
incompatibilităţilor;
f) comisiilor parlamentare;
g) mass-media;
h) organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale;
i) organizaţiilor neguvernamentale.
Art. 35. (1) În faţa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protecţie
după cum urmează:
a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de bună-credinţă, în condiţiile art. 3 alin. (2) lit. h),
până la proba contrară;
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisia de disciplină sau
alte organul cu atribuţii disciplinare din cadrul Primăriei oraşului Azuga au obligaţia de a invita presa şi un
reprezentant al sindicatului. Anunţul se face prin comunicat pe pagina de Internet a Primăriei oraşului
Azuga, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii
disciplinare aplicate.
(2) În situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct sau indirect, ori
are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau oragnul cu atribuţii
disciplinare va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea.

(3) În cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art. 28 lit. a) şi b), se vor aplica din oficiu
prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor.
Art. 36. (1) În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa poate
dispune anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă
sancţiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credinţă.
(2) Instanţa verifică proporţionalitatea sancţiunii aplicate avertizorului pentru o abatere
disciplinară, prin compararea cu practica sancţionării sau cu alte cazuri similare din cadrul
aceleiaşi autorităţi publice, instituţii publice sau unităţi bugetare, pentru a înlătura posibilitatea
sancţionării ulterioare şi indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin prezenta
lege.
CAPITOLUL VI: Conflictul de interese în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor
publice
Art. 37. 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.
Art. 38. 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. 39. (1) Persoana care exercită funcţia de demnitate publică sau funcţia publică este obligată
să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu ia sau să nu participe la
luarea unei decizii în exercitarea funcţiei publice de autoritate, care produce un folos material
pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I.
(2) Obligaţiile prevăzute în alin. (1) nu privesc emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor
normative.
Art. 40. (1) Încălcarea obligaţiilor prevăzute în art. 30 alin. (1) constituie abatere administrativă,
dacă nu este o faptă mai gravă, potrivit legii.
(2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate prin încălcarea obligaţiilor prevăzute
în art. 30 alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.
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Art. 41. Conflictul de interese privind demnitarii publici
(1) Primarii şi viceprimarii sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act
juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru
sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I.
(2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea
obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.
(5) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim ca urmare
a existenţei unui conflict de interese prevăzut în prezentul articol se poate adresa instanţei de
judecată competente, potrivit legii, în funcţie de natura actului emis sau încheiat.
Art. 42. Conflictul de interese privind funcţionarii publici
(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 VII: Incompatibilităţi privind demnităţile publice şi funcţiile publice
Art. 43. Incompatibilităţile privind demnităţile publice şi funcţiile publice sunt cele reglementate
de Constituţie, de legea aplicabilă autorităţii sau instituţiei publice în care persoanele ce exercită
o demnitate publică sau o funcţie publică îşi desfăşoară activitatea, precum şi de dispoziţiile
prezentului capitol.
Art. 44. Incompatibilităţi privind demnitarii publici
(1) Funcţia de primar şi viceprimar este incompatibilă cu:
a) funcţia de consilier local;
b) funcţia de prefect sau subprefect;
c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata
acestuia;
d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator,
membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie
la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi
16

cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile
naţionale, precum şi la instituţiile publice;
e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o
societate comercială;
f) funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor
comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi
comerciale de interes naţional;
g) calitatea de comerciant persoană fizică;
h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
i) calitatea de deputat sau senator;
j) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcţie asimilată acestora;
k) orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate, în ţară sau în străinătate, cu excepţia
funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii
neguvernamentale.
(2) Primarii şi viceprimarii nu pot deţine, pe durata exercitării mandatului, funcţia de consilier
judeţean.
(3) Primarii şi viceprimarii pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării
ştiinţifice şi al creaţiei literarartistice.
(4) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a
beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.
Art. 45. Incompatibilităţi privind funcţionarii publici
(1) Incompatibilităţile privind funcţiile publice sunt cele reglementate de Constituţie, de Legea
nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi de 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.
(2) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care
a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică.
(3) 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.
(3)1 Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (3) 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:
(32) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (3), 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
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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 situţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o
ocupă.
(4) 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. (3) 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.
(5) 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.
(6) 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.
Art. 46. (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici
respectivi sunt soţi sau rude de gradul I.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care şeful ierarhic direct are calitatea de demnitar.
(3) Secretarul oraşului Azuga nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul sau cu
viceprimarul oraşului Azuga, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
(4) Persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) vor opta, în termen
de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunţarea la calitatea de
demnitar.
(5) Orice persoană poate sesiza existenţa situaţiilor prevăzute la alin. (1) sau (2) sau (3).
(6) Situaţiile prevăzute la alin. (1) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (4) 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.
(7) Situaţiile prevăzute la alin. (2) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (4) 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.
Art. 47. (1) 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 si 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 funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului.
(2) În situaţia funcţionarilor publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1), documentele
care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau instituţia publică la
care aceştia sunt numiţi.
Art. 48. (1) Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi numit într-o
funcţie de demnitate publică.
(2) 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.
Art. 49. (1) Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, cu excepţia
Secretarului oraşului Azuga care nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea
destituirii din funcţie.
(2) 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.
(3) Funcţionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria înalţilor funcţionari publici nu
pot fi membri ai unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţia publică.
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CAPITOLUL VIII: Declararea averii şi măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu
gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei
Art. 50. Salariţii Primăriei oraşului Azuga sunt obligaţi să îndeplinească îndatoririle ce le revin
din exercitarea funcţiilor, atribuţiilor sau însărcinărilor încredinţate, cu respectarea strictă a
legilor şi a normelor de conduită profesională, şi să asigure ocrotirea şi realizarea drepturilor şi
intereselor legitime ale cetăţenilor, fără să se folosească de funcţiile, atribuţiile ori însărcinările
primite, pentru dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase
necuvenite.
Art. 51. (1) Salariaţii Primăriei oraşului Azuga care ocupă o funcţie de demnitate publică, o
funcţie publică sau o funcţie contractuală de conducere în cadrul Primăriei oraşului Azuga, au
obligaţia să îşi declare averea şi interesel în condiţiile prevăzute de Legea nr. 176/2010 privind
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru
modificarea şi completarea altor acte normative.
(2) Nedepunerea declaraţiei de avere de către persoanele prevăzute la alin. (1) atrage declanşarea
din oficiu a procedurii de control al averii în condiţiile Legii nr. 115/1996.
Art. 52. (1) Persoanele care ocupă o funcţie de demnitate publică, o funcţie publică sau
contractuală precum şi persoanele care deţin o funcţie de conducere în cadrul Primăriei oraşului
Azuga, au obligaţia să declare, în termen de 30 de zile de la primire, orice donaţie directă ori
indirectă sau daruri manuale primite în legătură cu exercitarea funcţiilor sau atribuţiilor lor, cu
excepţia celor care au o valoare simbolică.
Art. 53. (1) Persoanele care au calitatea de demnitar public şi cele care deţin funcţii de demnitate
publică, persoanele cu funcţii de conducere şi de control, funcţionarii publici din cadrul Primăriei
oraşului Azuga, precum şi celelalte persoane care au obligaţia să-şi declare averea, potrivit legii,
au obligaţia de a declara şi prezenta la Primarul oraşului Azuga, în termen de 30 de zile de la
primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în
exercitarea mandatului sau a funcţiei.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1):
a) medaliile, decoraţiile, insignele, ordinele, eşarfele, colanele şi altele asemenea, primite în
exercitarea demnităţii sau a funcţiei;
b) obiectele de birotică cu o valoare de până la 50 euro.
(3) Primarul oraşului Azuga dispune constituirea unei comisii alcătuite din 3 persoane de
specialitate din Primărie, care va evalua şi va inventaria bunurile prevăzute la alin. (1).
(4) Comisia prevăzută la alin. (1) ţine evidenţa bunurilor primite de fiecare demnitar sau
funcţionar şi, înainte de finele anului, propune Primarului oraşului Azuga rezolvarea situaţiei
bunului.
(5) În cazurile în care valoarea bunurilor stabilite de comisie este mai mare decât echivalentul a
200 euro, persoana care a primit bunurile poate solicita păstrarea lor, plătind diferenţa de valoare.
Dacă valoarea bunurilor stabilită de comisie este sub echivalentul a 200 euro, acestea se păstrează
de către primitor.
(6) În cazurile în care persoana care a primit bunurile nu a solicitat păstrarea lor, la propunerea
comisiei prevăzute la alin. (1), bunurile rămân în patrimoniul Primăriei oraşului Azuga sau pot fi
transmise cu titlu gratuit unei instituţii publice de profil ori vândute la licitaţie, în condiţiile legii.
(7) Veniturile obţinute ca urmare a valorificării acestor bunuri se varsă, după caz, la bugetul
statului, bugetele locale sau la bugetele autorităţilor, instituţiilor publice ori persoanelor juridice,
potrivit modului de finanţare a acestora.
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(8) La sfârşitul fiecărui an, Primarul oraşului Azuga publică lista cuprinzând bunurile depuse
potrivit prezentului articol şi destinaţia acestora, pe pagina de Internet a primăriei oraşului Azuga
www.primariaazuga.ro .
CAPITOLUL IX: Dispoziţii finale
Art. 54. Răspunderea
(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod etic atrage răspunderea disciplinară a salariaţilor din
cadrul Primăriei oraşului Azuga, în condiţiile legii.
(2) Comisia de disciplină şi organul cu atribuţii disciplinare, constituit prin dispoziţia Primarului
oraşului Azuga, au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod etic şi de a
propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.
(3) Funcţionarii publici nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în niciun fel pentru sesizarea cu
bună-credinţă a comisiei de disciplină competente, în condiţiile legii, cu privire la cazurile de
încălcare a normelor de conduită.
(4) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor
fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.
(5) Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali răspund potrivit legii în cazurile în care, prin
faptele săvârşite cu încălcarea normelor etice, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.
Art. 55. Comunicarea codului etic
(1) Prezentul cod etic va fi publicat pe site-ul Primariei oraşului Azuga www.primariaazuga.ro ,
iar salariaţii din cadrul Primăriei oraşului Azuga vor semna un tabel care atestă faptul că au luat
la cunoştinţă prevederile prezentului cod.
(2) Compartimentul administraţie publică locală, relaţii cu publicul şi secretariat va comunica
copii ale prezentului cod etic tuturor celor in drept , si va asigura publicarea codului etic pe site-ul
institutiei.
(3) Refuzul unui funcţionar public sau a unui angajat contractual de a semna de luare la
cunoştinţă, constituie abatere disciplinară, care va fi sancţionată potrivit prevederilor prezentului
cod etic.
(4) La numirea in funcţia publică sau la incadrarea în funcţia contractuală, fiecare salariat va lua
cunoştinţă, sub semnătură, de prevederile prezentului cod etic.
Art. 56. Aplicabilitate
(1) Prevederile prezentului cod etic se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulteriore, ale Legii nr.
53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulteriore, ale Legii nr.
161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice,
a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea
faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 251/2004 privind
unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in
exercitarea mandatului sau a functiei, ale Legii nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii
demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a
functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 176/2010 privind
integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea
Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de
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