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INTRODUCERE












Codul etic şi Regulile de conduită al funcţionarilor publici și personalului contractual
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cămărzana , defineşte
valorile şi principiile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile cu cetăţenii,
partenerii, colegii etc. În acelaşi timp serveşte drept ghid pentru creşterea răspunderii
şi a implicării personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
Principiile detaliate în cadrul acestui Cod Etic stabilesc reguli esenţiale de
comportament şi de etică aplicabilă întregului personal al aparatului de specialitate al
Primarului, precum şi a cetăţenilor şi a partenerilor instituţiei.
Aceste reguli nu se substituie în niciun caz legilor şi reglementărilor aplicabile în
domeniul administraţiei publice.
Acest cod respectă prevederile legale instituite prin O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ şi defineşte şi ghidează acţiunile şi strategiile aparatului de
specialitate al Primarului.
Acest cod etic este aprobat prin Dispoziţia primarului şi va fi comunicat personal
fiecăruia dintre salariați. Acest text va fi înmânat fiecărui salariat nou şi poate fi
consultat la avizier.
Fiecare salariat din aparatului de specialitate al Primarului trebuie să respecte Codul
Etic.
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Capitolul I
Domeniul de aplicare şi principii generale
Art. 1
Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii
pentru toţi angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului din Primăria Comunei
Cămărzana, serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local, indiferent de
categoria din care fac parte: persoane cu funcţii de demnitate publică, funcţionari publici şi
personal contractual.

Termeni
Art. 2
În înţelesul prezentului cod, următorii termeni se definesc astfel:
a) administrația publică - totalitatea activităților desfășurate, în regim de putere publică,
de organizare a executării și executare în concret a legii și de prestare de servicii publice, în
scopul satisfacerii interesului public;
b) administrația publică locală - totalitatea activităților desfășurate, în regim de putere
publică, de organizare a executării și de executare în concret a legii și de prestare de servicii
publice, în scopul satisfacerii interesului public local;
c) personal din administrația publică - demnitarii, funcționarii publici, personalul
contractual și alte categorii de personal stabilite în condițiile legii de la nivelul autorităților
și instituțiilor administrației publice centrale și locale;
c) aparatul de specialitate al primarului - totalitatea compartimentelor funcționale, fără
personalitate juridică, de la nivelul unitații/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum și
secretarul general al unitații administrativ-teritoriale; primarul, consilierii personali sau
personalul din cadrul cabinetului acestui, viceprimarul, administratorul public nu fac parte
din aparatul de specialitate;
d) funcționar public - persoana numită într-o funcție publică în condițiile O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
e) personal contractual - persoana numita într-o funcție în autoritățile și instituțiile
publice în conditiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările ulterioare;
f) funcție publică - ansamblul atribuțiilor și responsabilităților, stabilite în temeiul legii, în
scopul exercitării prerogativelor de putere publică de către autoritățile și instituțiile
publice;
g) funcţie - ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite de autoritatea sau
instituția publică, în temeiul legii, în fișa postului;
h)răspunderea administrativă - acea formă a răspunderii juridice care constă în
ansamblul de drepturi și obligații de natură administrativă care, potrivit legii, se nasc ca
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urmare a săvârșirii unei fapte ilicite prin care se încalcă, de regula, norme ale dreptului
administrativ
i) 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;
j) interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod
direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către angajaţi prin folosirea reputaţiei,
influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcţiei
pe care o deţin
k) 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 atribuţiilor funcţiei deţinute;
l) informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă
din activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei;
m) informaţie cu privire la date personale -orice informaţie privind o persoană
identificată sau identificabilă.

Obiective
Art. 3
Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului
public, o bună administrare în realizarea interesului public şi să contribuie la eliminarea
birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică locală, prin:
a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi
sociale şi profesionale corespunzătoare pentru creşterea prestigiului instituţiei Primăria
Comunei Cămărzana , precum şi al serviciilor şi instituţiilor subordonate administraţiei
publice locale;
b) informarea cetăţenilor cu privire la conduita profesională la care sunt îndreptăţiţi să se
aştepte din partea angajaţilor administraţiei publice locale;
c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi angajaţi, pe de o parte,
şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice locale, pe de altă parte.

Principii generale și valori
Art. 4
Principiile care guvernează conduita profesională a angajaţilor aparatului de specialitate al
Primarului:
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a) principiul legalității, supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia
angajaţii au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării și de a acționa cu respectarea
prevederilor legale în vigoare, a tratatelor și a convențiilor internaționale la care România
este parte
b) principiul competenței - Competența profesională reprezintă capacitatea de a aplica, a
transfera și a combina cunostințe și deprinderi în situații diverse, pentru a realiza activitățile
cerute la locul de muncă, la nivelul calitativ specificat în standardul ocupational.
c) principiul performanței - Performanța reprezintă gradul de îndeplinire a sarcinilor care
definesc postul ocupat de un angajat. Performanța se referă la contribuția pe care o aduc
angajații la îndeplinirea obiectivelor .
d) principiul eficienței și eficacității - Funcționarii publici reprezinta factorul cheie al
activitații și performanțelor din sectorul public, ei jucand un rol important in ameliorarea
calitații în sectorul public, căutând ca munca lor sa contribuie la obținerea de rezultate utile
cetațenilor, deoarece, o organizare rațională și o funcționare eficienta a sectorului public nu
mai sunt posibile fara personal eficient și eficace în același timp, ceea ce înseamna că eficiența
și eficacitatea sunt elemente necesare în munca oricarui funcționar public .
b) principiul egalității conform căruia beneficiarii activitații autoritaților și instituțiilor
administrației publice au dreptul de a fi tratați în mod egal, într-o manieră nediscriminatorie,
corelativ cu obligația autoritaților și instituțiilor administrației publice de a trata în mod egal
pe toți beneficiarii, fără discriminare pe criteriile prevazute de lege. Angajaţii au îndatorirea
de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
c) principiul orientării către cetățean, a satisfacerii interesului public, a priorității
interesului public, principiu conform căruia autoritățile și instituțiile administrației publice,
precum și personalul din cadrul acestora au obligația de a urmări satisfacerea interesului
public înaintea celui individual sau de grup. Interesul public național este prioritar față de
interesul public local;
d)principiul transparenței principiu conform căruia activităţile desfăşurate de către
angajaţi în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.
Beneficiarii activităților administrației publice au dreptul de a obține informații de la
autoritațile și instituțiile administrației publice, iar acestea au obligația corelativă a acestora
de a pune la dispoziția beneficiarilor informații din oficiu sau la cerere, în limitele legii;
e) principiul proporționalității conform căruia formele de activitate ale autoritaților
administrației publice trebuie să fie corespunzătoare satisfacerii unui interes public, precum
și echilibrate din punctul de vedere al efectelor asupra persoanelor. Reglementările sau
măsurile autoritaților și instituțiilor administrației publice sunt inițiate, adoptate, emise,
după caz, numai în urma evaluării nevoilor de interes public sau a problemelor, după caz, a
riscurilor și a impactului soluțiilor propuse;
f) principiul imparțialității și independenței – principiu conform căruia persoanele care
ocupă diferite categorii de funcții sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de
orice interes altul decât interesul public în exercitarea funcției deținute. Personalul din
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administrația publică are obligația de a-și exercita atribuțiile legale, fără subiectivism,
indiferent de propriile convingeri sau interese;
g) principiul continuității conform căruia activitatea administrației publice se exercită fără
întreruperi, cu respectarea prevederilor legale;
h) principiul adapatabilității potrivit căruia autoritățile și instituțiile administrației publice
au obligația de a satisface nevoile societătii;
i) profesionalismul principiu conform căruia angajaţii au obligaţia de a îndeplini atribuţiile
de serviciu cu obiectivitate, responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi
conştiinciozitate;
j) integritatea morală, principiu conform căruia angajaţilor 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;
k) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia angajaţii pot să-şi exprime
şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
l) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu
angajaţii trebuie să fie de bună-credinţă;
m) responsabilitatea si raspunderea, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă
diferite categorii de funcții răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când
atribuțiile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător.
Art.5
Valorile etice, ce fac parte din cultura entităţii publice, constituie un cod nescris, pe baza
căruia sunt evaluate comportamentele personalului.
Declararea averilor, intereselor şi bunurilor primite cu titlu gratuit se realizează de către
toţi factorii vizaţi, în conformitate cu prevederile legale.
Persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei
cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice
centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice au obligația de a
declara averile și interesele.

Capitolul II
Norme generale de conduită profesională a angajaţilor
Drepturile functionarilor publici și personalului contractual
Art. 6 - Dreptul la opinie
Dreptul la opinie al funcționarilor publici și al personalului contractual este garantat.
Art. 7 - Dreptul la tratament egal
(1) La baza raporturilor de serviciu dintre autoritățile și instituțiile publice și funcționarii
publici respectiv personalul contractual stă principiul egalității de tratament față de toți
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funcționarii publici.
(2) Orice discriminare, definită în conformitate cu prevederile legislației specifice privind
prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, este interzisă.
Art. 8 - Dreptul de a fi informat
Funcționarii publici și personalul contractual au dreptul de a fi informați cu privire la
deciziile care se iau în aplicarea prezentului cod și care îl vizează în mod direct.
Art. 9 - Dreptul de asociere sindicala
(1) Dreptul de asociere sindicală și de asociere la organizații profesionale este garantat.
(2) Funcționarii publici și personalul contractual pot, în mod liber, să înființeze organizații
sindicale, să adere la ele și să exercite orice mandat în cadrul acestora.
(3) În situația în care funcționarii publici sunt alesi în organele de conducere ale
organizațiilor sindicale, în funcții salarizate, aceștia au obligația ca în termen de 15 zile de la
alegerea în organele de conducere ale organizațiilor sindicale să opteze pentru una dintre
cele doua funcții. În cazul în care funcționarul public optează pentru desfășurarea activității
în funcția de conducere în organizațiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se
suspendă pe o perioadă egală cu cea a mandatului în funcția de conducere din organizația
sindicală.
(4) Funcționarii publici aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale, în funcții
nesalarizate, pot deține simultan funcția publică și funcția în organele de conducere ale
organizațiilor sindicale, cu obligația respectării regimului incompatibilităților și al
conflictelor de interese care le este aplicabil.
Art. 10 - Dreptul la grevă
(1) Salariaților le este recunoscut dreptul la grevă, în condițiile legii. Salariatii au dreptul la
greva pentru apararea intereselor profesionale, economice si sociale.
(2) Greva reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati.
(3) Salariații care se află în grevă nu beneficiază de salariu și alte drepturi salariale pe
durata grevei.
Art. 11- Drepturile salariale și alte drepturi conexe
(1) Pentru activitatea desfășurată, funcționarii publici și personalul contractual au dreptul
la salariu, prime și alte drepturi, în condițiile legislatiei privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice.
(2) Salarizarea funcționarilor publiciși a personalului contractual se face în conformitate cu
prevederile legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Art. 12 - Durata normala a timpului de lucru
(1) Durata normală a timpului de muncă pentru funcționarii publici și personalul
contractual este, de regulă, de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe săptămână, cu excepțiile
prevăzute expres de prezentul cod sau de legi speciale.
(2) Pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de repaus
săptămânal, sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare, potrivit legii, funcționarii
publici și personalul contractual au dreptul la recuperare sau la plata majorată, în condițiile
legii.
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Art. 13 - Dreptul de a fi ales sau numit într-o funcție de autoritate sau demnitate
publică
Funcționarii publici pot fi aleși sau numiți într-o funcție de demnitate publică, în condițiile
Codului administrativ și cu respectarea condițiilor prevăzute de cartea I titlul IV din Legea
nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 14 - Dreptul la concediu
(1) Funcționarii publici și personalul contractual au dreptul la concediu de odihnă, la
concedii medicale și la alte concedii, în condițiile legii.
(2) În perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate și a celor pentru
creșterea și îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot inceta și nu pot fi modificate
decât din inițiativa anfajatului în cauza, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 512 alin. (4)
și (5) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Art. 15 - Dreptul la un mediu sănătos la locul de muncă
Autoritățile și instituțiile publice au obligația să asigure angajaților condiții normale de
muncă și igienă, de natură să le ocrotească sănătatea și integritatea fizica și psihică.
Art. 16 - Dreptul la recunoașterea vechimii în muncă, în specialitate și în grad
profesional
(1) Funcționarii publici și personalul contractual beneficiază de vechime în muncă, în
specialitate și în grad profesional.
(2) Vechimea în muncă este vechimea dobândită în condițiile reglementate de legislația
muncii, precum și vechimea dobândită în exercitarea unui raport de serviciu.
(3) Vechimea în specialitate este vechimea dobândită în temeiul unui contract individual de
muncă, al unui raport de serviciu sau ca profesie liberala, demonstrată cu documente
corespunzatoare de către persoana care a desfașurat o activitate într-o funcție de
specialitate corespunzatoare profesiei sau specializării sale. Constituie vechime în
specialitate și vechimea dobândită în temeiul unui contract individual de munca, raport de
serviciu sau ca profesie liberala în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în alte
state cu care România a încheiat convenții de recunoaștere reciprocă a acestor drepturi,
demonstrată cu documente corespunzătoare de către persoana care a desfașurat o
activitate într-o funcție de specialitate corespunzătoare profesiei sau specializării sale.
(4) În toate cazurile vechimea în specialitate se raporteaza la durata normala a timpului de
muncă, fiind calculată prin raportare la fractiunea de norma lucrata si se demonstreaza cu
documente corespunzatoare.
(5) Perioada de suspendare a raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici nu
constituie vechime în muncă, în specialitate și în grad profesional, cu excepțiile prevăzute
de lege.
(6) Vechimea în gradul profesional este vechimea rezultată din activitatea efectiv
desfașurată de functionarul public într-o funcție publică de execuție corespunzătoare
gradului profesional deținut, cu excepțiile prevăzute la art. 513 alin. (1) lit. c) și art. 514 alin.
(1) lit. a)-d) si j) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Art. 17 - Dreptul la pensie și la alte drepturi de asigurări sociale de stat
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Functionarii publici beneficiază de pensii, precum și de celelalte drepturi de asigurări
sociale de stat, potrivit legii.
Art. 18 - Drepturi ale membrilor familiei funcționarului public, în situația decesului
acestuia
(1) În caz de deces al funcționarului public, membrii familiei care au, potrivit legii, dreptul
la pensie de urmaș primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul salariului de bază din
ultima lună de activitate a functionarului public decedat.
(2) In cazul în care decizia pentru pensia de urmaă nu a fost emisă din vina autorității sau a
instituției publice în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare
drepturile prevazute la alin. (1) pana la emiterea deciziei pentru pensia de urmas.

Obligațiile funcționarilor publici și personalului contractual
Art. 19 – Respectarea Constituţiei şi a legilor
(1) Angajaţii au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor să promoveze supremația legii, să
respecte Constituţia, legile ţării, statul de drept, drepturile și libertățile fundamentale ale
cetățenilor în relația cu administrația 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) Angajaţii trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului
unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute.
(3) A acţiona în limitele prevăzute de lege presupune cunoaşterea acesteia. Prin urmare,
angajaţii care se află în slujba cetăţenilor, trebuie să cunoască şi să aplice normele în
vigoare, prevederile legislative, să cunoască Constituţia României, Codul administrativ,
Codul de conduită a funcţionarilor publici, Regulamentul de Ordine Interioară (ROI),
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al instituţiei în care îşi desfăşoară
activitatea, regimul conflictului de interese şi al incompatibilităţilor.
Art. 20 - Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1) Angajaţii aparatului de specialitate al Primarului 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 autorităţii publice.
(2) În exercitarea funcţiei deţinute, angajaţii 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
autorităţii publice.
Art. 21 - Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice
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(1) Angajaţii au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul autorităţii/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) Angajaţilor 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;
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 sau
să furnizeze în mod neautorizat informații în legatură cu aceste litigii;
c) sa dezvaluie si sa foloseasca informatii care au caracter secret, în alte condiții decât cele
prevăzute de lege;
d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei deţinute, dacă această
dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau
drepturile instituţiei ori ale unor angajaţi, 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) 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 angajatul respectiv îşi desfăşoară activitatea.
(5) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia
legală a angajaţilor instituţiei publice de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi,
în condiţiile legii, sau ca o derogare de la dreptul angajatului autorităţii publice 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.
Art. 22 – Profesionalismul și imparțialitatea
(1) Functionarii publici și personalul contractual trebuie sa exercite funcția publică cu
obiectivitate, imparțialitate și independență, fundamentandu-și activitatea, soluțiile
propuse și deciziile pe dispozitii legale și pe argumente tehnice și să se abțină de la orice
faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului
functionarilor publici.
(2) În activitatea profesională, funcționarii publici au obligația de diligență cu privire la
promovarea și implementarea soluțiilor propuse si a deciziilor, in conditiile prevazute la
alin. (1).
(3) In exercitarea functiei publice, funcționarii publici trebuie sa adopte o atitudine
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neutra fata de orice interes personal, politic, economic, religios sau de alta natura si sa nu
dea curs unor eventuale presiuni, ingerinte sau influente de orice natura.
(4) Principiul independentei nu poate fi interpretat ca dreptul de a nu respecta principiul
subordonarii ierarhice.
Art. 23 – Îndeplinirea atribuțiilor
(1) Funcționarii publici și personalul contractual răspund, potrivit legii, de îndeplinirea
atribuțiilor ce le revin din funcția publică pe care o dețin, precum și a atribuțiilor ce le sunt
delegate.
(2) Angajații au îndatorirea să îndeplineasca dispozițiile primite de la superiorii ierarhici.
(3) Angajații primăriei Cămărzana au dreptul să refuze, în scris și motivat, îndeplinirea
dispozițiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le considera ilegale. Aceștia au îndatorirea să
aduca la cunostinta superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispozitia astfel de situatii.
(4) In cazul in care se constata, în condițiile legii, legalitatea dispozitiei prevăzute la alin. (3),
angajații răspund în condițiile legii.
Art. 24 - Subordonarea ierarhica
Funcționarii publici au obligația de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii
ierarhici, lucrările și sarcinile repartizate.
Art. 25 – Obligații în exercitarea dreptului la libera exprimare
(1) Funcționarii publici și personalul contractual au dreptul la libera exprimare, în condițiile legii.
(2) În exercitarea dreptului la libera exprimare, funcționarii publici au obligația de a nu aduce
atingere demnității, imaginii, precum și vietii intime, familiale și private a oricărei persoane.
(3) În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, funcționarii publici și personalul contractual au
obligația de a respecta demnitatea funcției publice deținute, corelând libertatea dialogului cu
promovarea intereselor autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea.
(4) În activitatea lor, funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a respecta
libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale sau de popularitate. În
exprimarea opiniilor, angajații trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea
conflictelor datorate schimbului de păreri.
Art. 26 - Conduita în relațiile cu cetățenii
(1) În relațiile cu persoanele fizice si cu reprezentantii persoanelor juridice care se adreseaza
autoritatii sau institutiei publice, angajații primăriei Cămărzana sunt obligați să aiba un
comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine, amabilitate, integritate morala și
profesională.
(2) Angajații au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei, demnitatii, integritatii fizice
si morale a persoanelor cu care intra în legătură în exercitarea funcției publice, prin:
a) întrebuintarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
c) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizica sau psihică a oricarei persoane.
(3) Funcționarii publici și personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine imparțiala si
justificata pentru rezolvarea legala, clara și eficienta a problemelor cetățenilor.
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(4) Angajații Primăriei Cămărzana trebuie să adopte o atitudine demna și civilizata față de orice
persoana cu care intră în legătură în exercitarea funcției publice, fiind îndrituiti, pe bază de
reciprocitate, să solicite acesteia un comportament similar.
(5) Funcționarii publici și personalul contractual au obligatia de a asigura egalitatea de tratament
a cetățenilor în fața autoritatilor și institutiilor publice, principiu conform căruia funcționarii
publici au îndatorirea de a preveni și combate orice forma de discriminare în îndeplinirea
atribuțiilor profesionale.
Art. 27 - Obiectivitate și responsabilitate în luarea deciziilor
(1) În procesul de luare a deciziilor, funcționarii publici și personalul contractual au obligația să
acționeze conform prevederilor legale și să își exercite capacitatea de apreciere în mod
fundamentat și imparțial.
(2) Angajaților le este interzis sa promita luarea unei decizii de către autoritatea sau instituția
publică, de către alti funcționari publici sau personal contractual, precum și îndeplinirea
atribuțiilor în mod privilegiat
Art. 28 - Activitatea publică
(1) Comunicarea oficială a informațiilor și datelor privind activitatea autorității sau instituției
publice, precum și relațiile cu mijloacele de informare în masa se asigură de catre angajații
desemnați în acest sens de conducatorul autorității sau instituției publice, în condițiile legii.
(2) Angajații desemnați să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie
să respecte limitele mandatului de reprezentare încredintat de conducatorul autoritatii ori
institutiei publice în care își desfășoară activitatea.
(3) În cazul în care nu sunt desemnați în acest sens, funcționarii publici sau personalul
contractual pot participa la activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut
faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorității ori instituției
publice în cadrul căreia își desfășoară activitatea.
(4) Funcționarii publici și personalul contractual pot participa la elaborarea de publicații, pot
elabora și publica articole de specialitate și lucrări literare ori științifice, în condițiile legii.
(5) Functionarii publici și personalul contractual pot participa la emisiuni audiovizuale, cu
exceptia celor cu caracter politic ori a celor care ar putea afecta prestigiul funcției publice.
(6) În cazurile prevazute la alin. (4) si (5), functionarii publici și personalul contractual nu pot
utiliza informații și date la care au avut acces în exercitarea funcției publice, dacă acestea nu au
caracter public. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzator.
(7) În exercitarea dreptului la replică și la rectificare, a dreptului la demnitate, a dreptului la
imagine, precum și a dreptului la viată intimă, familiala și privată, funcționarii publici și
personalul contractual își pot exprima public opinia personală în cazul în care prin articole de
presă sau în emisiuni audiovizuale s-au făcut afirmatii defăimătoare la adresa lor sau a familiei
lor. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
(8) Funcționarii publici și personalul contractual își asuma responsabilitatea pentru apariția
publică și pentru conținutul informațiilor prezentate, care trebuie sa fie în acord cu principiile și
normele de conduită prevazute de prezentul cod.
(9) Prevederile alin. (1)-(8) se aplica indiferent de modalitatea si de mediul de comunicare.
Art. 29 - Interdicții și limitări în ceea ce privește implicarea în activitatea politică (1)
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Funcționarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, cu respectarea
interdictiilor si limitarilor prevazute la art. 242 alin. (4) si art. 420 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.
(2) Funcționarii publici și personalul contractual au obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le
revin, să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor și preferințelor lor politice,
să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizatie careia ii este aplicabil acelasi regim juridic ca si
partidelor politice.
(3) În exercitarea funcției publice, angajaților le este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a organizatiilor carora le
este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice, a fundatiilor sau asociatiilor care functioneaza
pe langa partidele politice, precum si pentru activitatea candidatilor independenti;
b) să furnizeze sprijin logistic candidatilor la funcții de demnitate publică;
c) să afișeze, în cadrul autorităților sau instituțiilor publice, însemne ori obiecte inscriptionate cu sigla
și/sau denumirea partidelor politice, ale organizațiilor cărora le este aplicabil acelasi regim juridic ca și
partidelor politice, ale fundațiilor sau asociațiilor care funcționeaza pe lângă partidele politice, ale
candidaților acestora, precum și ale candidaților independenți;
d) să se serveasca de actele pe care le indeplinesc in exercitarea atributiilor de serviciu pentru a-si
exprima sau manifesta convingerile politice;
e) să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.

Art. 30 - Pastrarea secretului de stat, secretului de serviciu si confidentialitatea
(1)Funcționarii publici și personalul contractual au obligația să păstreze secretul de stat,
secretul de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau
documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu
aplicarea dispozițiilor în vigoare privind liberul acces la informațiile de interes public.
(2)Angajaților le este interzis să scoată din sediul Primăriei, bunuri materiale, acte sau
documente sub orice formă, electronică sau tip de suport, care fac parte din obiectul lor
de activitare sau cu care intră în contact sau pe care trebuie să le soluţioneze și nici să
transmită persoanelor fizice sau juridice informaţii, documente sau alte date care nu
sunt de interes public şi nu au legătură cu acestea .
Art. 31 - Folosirea imaginii proprii
În considerarea funcţiei deţinute, angajaţilor le este interzis să permită utilizarea funcției publice în
acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.
Art. 32 -Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
(1) Angajaţii care reprezintă autoritatea 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 publice pe care o reprezintă.
(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţilor le este interzis să exprime opinii personale
privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
(3) În deplasările externe, angajaţii sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de
protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă.

Art. 33 - Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor
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(1) Angajaților le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau
pentru alții, în considerarea funcției lor publice, daruri sau alte avantaje.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile pe care angajații le-au primit cu titlu
gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice
deținute, care se supun prevederilor legale specifice
Art. 34 - Utilizarea responsabilă a resurselor publice
(1) Angajaţii sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a
instituţiei, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun
proprietar
(2) Angajaţii au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând
autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei
deţinute.
(3) Angajaţii trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă,
eficientă şi responsabilă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Angajaţilor care desfăşoară activităţi în interes personal, în condițiile legii, le este interzis
să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea
acestora.
Art. 35 - Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri
(1) Funcționarii publici și personalul contractual nu pot achiziţiona un bun aflat în
proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în
condiţiile legii, în următoarele situații:
a) când au luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu,
despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
b) când au participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului
respectiv;
c) când pot 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) Angajaţilor le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate
publică sau privată a statului ori a unităţii administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de
vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.
Art. 36 - Respectarea regimului juridic al conflictului de interese si al
incompatibilitatilor
(1) Angajații primăriei Cămărzana au obligația să respecte întocmai regimul juridic al
conflictului de interese si al incompatibilitatilor , precum și normele de conduită.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), angajații trebuie să exercite un rol activ, având
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obligația de a evalua situațiile care pot genera o situatie de incompatibilitate sau un conflict
de interese și de a acționa pentru prevenirea apariției sau soluționarea legală a acestora.
(3) În situatia intervenirii unei incompatibilitati sau a unui conflict de interese, angajații au
obligația de a acționa conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilitatii sau a
conflictului de interese, în termen legal.
(4) La numirea într-o funcție publică, la încetarea raportului de serviciu, precum și în alte
situații prevăzute de lege, angajații sunt obligați să prezinte, în conditiile Legii nr.
176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, declarația de avere și declarația de
interese. Declaratia de avere si declaratia de interese se actualizeaza anual, potrivit legii.
Art. 37 - Obligatia respectarii regimului cu privire la sanatate si securitate in munca
Functionarii publici și personalul contractual au obligatia de a se supune controlului de
medicina muncii si expertizelor medicale ca urmare a recomandarilor formulate de medicul
de medicina muncii, în condițiile legii.
Art.38 - Obligatia de a informa autoritatea sau institutia publica cu privire la situatia
personala generatoare de acte juridice
Functionarul public are indatorirea de a informa autoritatea sau institutia publica, in mod
corect si complet, in scris, cu privire la situatiile de fapt si de drept care privesc persoana sa
si care sunt generatoare de acte administrative in conditiile expres prevazute de lege.
Art. 39 – (1) Dispozitiile prezentului Cod se aplica personalului din cadrul Primăriei
Cămărzana, încadrat în temeiul unui contract individual de munca sau contract de
management si al carui rol este definit conform art. 541 din Codul administrativ, denumit în
continuare personal contractual.
(2) Dispozitiile prezentului Cod se completeaza cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul
muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu alte legi speciale care
reglementeaza regimul aplicabil anumitor categorii de personal sau contractului de
management, dupa caz.
(3) Prin legi speciale se pot reglementa aspecte privind drepturi, îndatoriri si
incompatibilitati specifice, cadrul legal special al raporturilor de munca si aspecte privind
managementul carierei.
(4)Sesizarile cu privire la încalcarea normelor de conduita de catre personalul contractual
sunt analizate si solutionate cu respectarea prevederilor în domeniul legislatiei muncii.

Capitolul III
Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Tipuri de răspundere
Art.40 - (1) Incalcarea de catre functionarii publici și personalul contractual, cu vinovatie, a
indatoririlor de serviciu atrage raspunderea administrativa, civila sau penala, in conditiile
legii și Codului administrativ.
(2) Semnarea, contrasemnarea sau avizarea de catre functionarii publici a proiectelor de
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acte administrative si a documentelor de fundamentare a acestora, cu incalcarea
prevederilor legale, atrage raspunderea acestora in conditiile legii.
(3) Functionarul public are dreptul de a refuza semnarea, respectiv contrasemnarea ori
avizarea actelor si documentelor prevazute la alin. (2), daca le considera ilegale, cu
respectarea prevederilor art. 437 alin. (3)din Codul administrativ.
(4) Refuzul functionarului public de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza actele si
documentele prevazute la alin. (2) se face in scris si motivat in termen de 5 zile lucratoare
de la data primirii actelor, cu exceptia situatiilor in care prin acte normative cu caracter
special sunt prevazute alte termene, si se inregistreaza intr-un registru special destinat
acestui scop.
(5) Functionarii publici care refuza sa semneze, respectiv sa contrasemneze ori avizeze sau
care prezinta obiectii cu privire la legalitate asupra actelor si documentelor prevazute la
alin. (2), fara a indica temeiuri juridice, in scris, cu respectarea termenului prevazut la alin.
(4), raspund în condițiile legii.
Art.41 - Raspunderea in solidar cu autoritatea sau cu institutia publica
(1) Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes
legitim se poate adresa instantei judecatoresti, in conditiile legii, impotriva autoritatii sau
institutiei publice care a emis actul sau care a refuzat sa rezolve cererea referitoare la un
drept subiectiv sau la un interes legitim.
(2) In cazul in care actiunea se admite, plata daunelor se asigura din bugetul autoritatii
sau institutiei publice prevazute la alin. (1). Daca instanta judecatoreasca constata vinovatia
functionarului public, persoana respectiva va fi obligata la plata daunelor, solidar cu
autoritatea sau institutia publica.
(3) Raspunderea juridica a functionarului public nu se poate angaja daca acesta a
respectat prevederile legale si procedurile administrative aplicabile autoritatii sau
institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.
Art. 42 -Raspunderea administrativ-disciplinara
(1) Incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a indatoririlor corespunzatoare
functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si civica prevazute de
lege constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea administrativ-disciplinara a
acestora.
(2) Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:
a) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
b) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;
c) absenta nemotivata de la serviciu;
d) nerespectarea programului de lucru;
e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter;
g) manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care
functionarul public isi desfasoara activitatea;
h) desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;
i) refuzul nemotivat de a indeplini atributiile de serviciu;
j) refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii si expertizelor
medicale ca urmare a recomandarilor formulate de medicul de medicina muncii, conform
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prevederilor legale;
k) incalcarea prevederilor referitoare la indatoriri si interdictii stabilite prin lege pentru
functionarii publici, altele decat cele referitoare la conflicte de interese si incompatibilitati;
l) incalcarea prevederilor referitoare la incompatibilitati daca functionarul public nu
actioneaza pentru incetarea acestora intr-un termen de 15 zile calendaristice de la data
intervenirii cazului de incompatibilitate;
m) incalcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese;
n) alte fapte prevazute ca abateri disciplinare in actele normative din domeniul functiei
publice si functionarilor publici sau aplicabile acestora.
(3) Sanctiunile disciplinare sunt:
a) mustrarea scrisa;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni;
c) diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pe o perioada de pana la un an de zile;
d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioada de la unu la 3 ani;
e) retrogradarea intr-o functie publica de nivel inferior, pe o perioada de pana la un an, cu
diminuarea corespunzatoare a salariului;
f) destituirea din functia publica.
(4) Ca urmare a savarsirii abaterilor disciplinare prevazute la alin. (2), se aplica
urmatoarele sanctiuni disciplinare:
a) pentru abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. a), b) si d), se aplica una dintre
sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (3) lit. a) sau b);
b) pentru abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. c) se aplica una dintre sanctiunile
disciplinare prevazute la alin. (3) lit. b)-f);
c) pentru abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. e)-h), se aplica una dintre
sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (3) lit. c)-f);
d) pentru abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. i)-k) si m), se aplica una dintre
sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (3);
e) pentru abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. l), se aplica sanctiunea
disciplinara prevazuta la alin. (3) lit. f), in conditiile prevazute la art. 520;
f) pentru abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. n), se aplica una dintre sanctiunile
disciplinare prevazute la alin. (3).
(5) Pentru functionarii publici de executie sanctiunea prevazuta la alin. (3) lit. e) se aplica
prin transformarea functiei publice pe care o ocupa, pe perioada de executare a sanctiunii
disciplinare. Pentru functionarii publici de conducere in situatia in care sanctiunea
prevazuta la alin. (3) lit. e) nu se poate aplica pentru ca nu exista o functie publica de
conducere de nivel inferior vacanta in cadrul autoritatii sau institutiei publice, se aplica
sanctiunea disciplinara prevazuta la alin. (3) lit. c).
(6) La individualizarea sanctiunii disciplinare, conform prevederilor alin. (4), se va tine
seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost
savarsita, gradul de vinovatie si consecintele abaterii, comportarea generala in timpul
serviciului a functionarului public, precum si de existenta in antecedentele acestuia a altor
sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate in conditiile prezentului cod.
(7) In caz de concurs de abateri disciplinare, se aplica sanctiunea disciplinara aferenta
abaterii disciplinare celei mai grave.
(8) Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 6 luni de la data sesizarii
comisiei de disciplina, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii abaterii disciplinare,
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cu exceptia abaterii disciplinare prevazute la alin. (2) lit. l) cu privire la incompatibilitati,
pentru care sanctiunea disciplinara se aplica in conditiile prevazute la art. 520 lit. b) din
Cod.
(9) In cazul in care fapta functionarului public a fost sesizata ca abatere disciplinara si ca
infractiune, procedura angajarii raspunderii disciplinare se suspenda pana la dispunerea
clasarii ori renuntarii la urmarirea penala sau pana la data la care instanta judecatoreasca
dispune achitarea, renuntarea la aplicarea pedepsei, amanarea aplicarii pedepsei sau
incetarea procesului penal. In aceste situatii, procedura angajarii raspunderii disciplinare se
reia si sanctiunea disciplinara se aplica in termen de cel mult un an de la data reluarii.
(10) Pe perioada cercetarii administrative, in situatia in care functionarul public a carui
fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara poate influenta cercetarea administrativa,
conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a interzice accesul acestuia la
documentele care pot influenta cercetarea sau, dupa caz, de a dispune mutarea temporara a
functionarului public in cadrul autoritatii ori institutiei publice ori in cadrul altei structuri
fara personalitate juridica a autoritatii ori institutiei publice. Masura se dispune pe intreaga
durata pe care functionarul public poate influenta cercetarea administrativa.
(11) In situatia in care in cazul functionarilor publici de conducere nu este posibila
aplicarea prevederilor alin. (10), persoana care are competenta numirii in functia publica
are obligatia sa dispuna mutarea temporara a functionarului public intr-o functie publica
corespunzatoare nivelului de studii, cu mentinerea drepturilor salariale avute.
Art. 43 - Aplicarea sanctiunilor disciplinare
(1) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 38 alin. (3) lit. b)-f) din Cod nu pot fi aplicate
decat dupa cercetarea prealabila a faptei savarsite si dupa audierea functionarului public.
Audierea functionarului public trebuie consemnata in scris, sub sanctiunea nulitatii. Refuzul
functionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaratie privitoare la
abaterile disciplinare care i se imputa se consemneaza intr-un proces-verbal si nu impiedica
finalizarea cercetarii prealabile si aplicarea sanctiunii.
(2) Sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 38 alin. (3) lit. f) se aplica si direct de catre
persoana care are competenta legala de numire in functia publica, in situatiile prevazute la
art. 520 lit. b) din Codul administrativ.
(3) Sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 38 alin. (3) lit. a) se poate aplica si direct de
catre conducatorul institutiei publice, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor alin. (1).
(4) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 38 alin. (3) lit. b)-f) se aplica de conducatorul
institutiei publice, la propunerea comisiei de disciplina.
Art.44 – Căi de atac
Functionarul public nemultumit de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei de
contencios administrativ, solicitand anularea sau modificarea, dupa caz, a ordinului sau
dispozitiei de sanctionare.
Art.45- Raspunderea contraventionala
(1) Raspunderea contraventionala a functionarilor publici se angajeaza in cazul in care
acestia au savarsit o contraventie in timpul si in legatura cu sarcinile de serviciu.
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(2) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii
functionarul public se poate adresa cu plangere la judecatoria in a carei circumscriptie isi
are sediul autoritatea sau institutia publica in care este numit functionarul public
sanctionat.
Art.46 - Raspunderea civila
Raspunderea civila a functionarului public se angajeaza:
a) pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice in
care functioneaza;
b) pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica, in calitate de comitent, unor
terte persoane, in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive.
Art. 47 - Ordinul sau dispozitia de imputare
(1) Repararea pagubelor aduse autoritatii sau institutiei publice in situatiile prevazute la
art. 499 lit. a) si b) se dispune prin emiterea de catre conducatorul autoritatii sau institutiei
publice a unui ordin sau a unei dispozitii de imputare, in termen de 30 de zile de la
constatarea pagubei, sau, dupa caz, prin asumarea unui angajament de plata, iar in situatia
prevazuta la lit. c) a aceluiasi articol, pe baza hotararii judecatoresti definitive.
(2) Impotriva ordinului sau dispozitiei de imputare functionarul public in cauza se poate
adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
(3) Ordinul sau dispozitia de imputare ramasa definitiva ca urmare a neintroducerii ori
respingerii actiunii la instanta de contencios administrativ constituie titlu executoriu.
(4) Dreptul conducatorului autoritatii sau institutiei publice de a emite ordinul sau
dispozitia de imputare se prescrie in termen de 3 ani de la data producerii pagubei.
Art.48 - Masuri suplimentare asociate angajarii raspunderii penale
(1) Raspunderea functionarului public pentru infractiunile savarsite in timpul serviciului
sau in legatura cu atributiile functiei publice pe care o ocupa se angajeaza potrivit legii
penale.
(2) In situatia in care fapta functionarului public poate fi considerata abatere disciplinara,
va fi sesizata comisia de disciplina competenta.
(3) De la momentul punerii in miscare a actiunii penale, in situatia in care functionarul
public poate influenta cercetarea, persoana care are competenta numirii in functia publica
are obligatia sa dispuna mutarea temporara a functionarului public in cadrul autoritatii ori
institutiei publice ori in cadrul altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii ori
institutiei publice. Masura se dispune pe intreaga durata pe care functionarul public poate
influenta cercetarea.
(4) In situatia in care in cazul functionarilor publici de conducere nu este posibila aplicarea
prevederilor alin. (3), persoana care are competenta numirii in functia publica are obligatia
sa dispuna mutarea temporara a functionarului public intr-o functie publica
corespunzatoare nivelului de studii, cu mentinerea drepturilor salariale avute.
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(4) Organele cu atribuţii disciplinare au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor
prezentului cod de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile
legii.
(5) Angajaţii nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în niciun fel pentru sesizarea cu bunăcredinţă a organelor cu atribuţii disciplinare competente, în condiţiile legii, cu privire la
cazurile de încălcare a normelor de conduită.
(6) In cazul in care fapta functionarului public a fost sesizata ca abatere disciplinara si ca
infractiune, procedura angajarii raspunderii disciplinare se suspenda pana la dispunerea
clasarii ori renuntarii la urmarirea penala sau pana la data la care instanta judecatoreasca
dispune achitarea, renuntarea la aplicarea pedepsei, amanarea aplicarii pedepsei sau
incetarea procesului penal. In aceste situatii, procedura angajarii raspunderii disciplinare se
reia si sanctiunea disciplinara se aplica in termen de cel mult un an de la data reluarii.
(7) Pe perioada cercetarii administrative, in situatia in care functionarul public a carui fapta
a fost sesizata ca abatere disciplinara poate influenta cercetarea administrativa,
conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a interzice accesul acestuia la
documentele care pot influenta cercetarea sau, dupa caz, de a dispune mutarea temporara a
functionarului public in cadrul autoritatii ori institutiei publice ori in cadrul altei structuri
fara personalitate juridica a autoritatii ori institutiei publice. Masura se dispune pe intreaga
durata pe care functionarul public poate influenta cercetarea administrativa.
(8) Angajaţii răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea
normelor de conduită profesională, creează prejudicii autorităţii/instituţiei publice ,
persoanelor fizice sau juridice.

Capitolul IV
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 49. (1) Fiecare angajat are datoria de a cunoaşte şi respecta prezentul Cod de
conduită. Orice problemă legată de impunerea şi respectarea normelor de conduită, inclusiv
iniţiativele privind completarea şi/modificarea normelor de conduită cuprinse în prezentul
cod vor fi prezentate responsabilului pentru consiliere etică, care va analiza situaţiile şi le
va înainta conducerii în scris, în vederea luării deciziilor. Angajatul care sesizează o astfel de
problemă va fi informat de către responsabilul pentru consiliere etică, cu privire la modul
de soluţionare a sesizării sale.
Art. 50. (1) Reclamaţiile şi sesizările se pot face verbal, în cadrul programului de audienţe
al primarului, viceprimarului şi al secretarului primăriei, sau în scris şi adresate instituţiei.
(2) Înregistrarea sesizării se realizează prin:
-înscrierea în registrul de audienţe;
-înscrierea în registrul de intrare-ieşire al instituţiei.
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Art. 51. Prezentul Cod intră în vigoare la data aprobării sale de către conducătorul unităţii
și după aducerea la cunoștința întregului personal al aparatului de specialitate al Primarului
comunei Cămărzana.
Art. 52. Enumerarea normelor de conduită a funcționarilor publici și personalului
contractual nu este limitativă ci se completează de drept cu cele cuprinse în prevederile
legale în vigoare.
Art. 53. Pe lângă dispozițiile prezentului Cod, întregul personal din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Cămărzana va avea în vedere următoarele sugestii de
conduită generală în desfăşurarea activității:
a) tratați pe toți cei cu care interacționați cu apreciere şi respect, indiferent de poziția în
entitatea publică sau de calitatea terțului;
b) fiți binevoitor cu toți colegii dumneavoastră şi ajutați-i atunci când sunt aglomerați cu
sarcini;
c) niciodată să nu presupuneți că persoana de la care cereți ajutor este mai puțin ocupată
sau stresată decât dumneavoastră. Înainte de a solicita ajutorul întrebați colegul respectiv
dacă îşi poate aloca timp pentru a veni în întâmpinarea cererii dumneavoastră;
d) nu vă folosiți de bunurile entității publice în scopuri personale. Un astfel de
comportament, dincolo de a încălca etica, vă poate atrage sancțiuni disciplinare şi un
renume negativ de care cu greu veți scăpa;
e) nu vă feriți să recunoaşteți când nu ştiți sau când ați greşit. Consecințele ascunderii
neştiinței sau a erorii pot fi mult mai grave decât simpla mărturisire a acestora urmate de
acțiunile dumneavoastră de îndreptare a situației;
f) acordați atenție tuturor celor care vă comunică diverse aspecte de serviciu;
g) arătați solicitudine în relația cu cetățenii, persoane fizice sau reprezentanți ai
persoanelor juridice – nu uitați că aceştia sunt de fapt clienții dumneavoastră, cei care pot
evalua cel mai bine calitatea serviciilor pe care le asigurați;
h) respectați ierarhia entității publice în care lucrați. Chiar dacă nu vă place superiorul
dumneavoastră sau îi desconsiderați profesionalismul, subminarea autorității unui superior
ierarhic vă poate pune în situații neplăcute. Nu vă abțineți, însă, de a oferi feedback
superiorului dumneavoastră atunci când nu sunteți de acord cu deciziile sale sau credeți că
se află în eroare de fapt;
i) respectați normele şi procedurile interne ale entității publice angajatoare. Poate că vi se
par redundante sau birocratice, dar trebuie să aveți în vedere că acestea sunt gândite
pentru a susține mecanismul funcționării entității publice angajatoare şi că lipsa regulilor
generează disfuncționalități;
j) formulați solicitări sau diverse comunicări de manieră directă, concisă, ne-echivocă. Este
deranjant pentru destinatarii mesajelor dumneavoastră să facă un efort pentru a înțelege
ceea ce doriți să transmiteți cu adevărat;
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k) respectați curățenia de la locul de muncă. Curățenia se menține dacă toți angajații
respectă munca personalului de curățenie;
l) nu vorbiți tare. De cele mai multe ori nu lucrăm singuri şi trebuie să învățăm să
respectăm nevoia de concentrare a celor din jur – controlați-vă tonul vocii sau mergeți întro altă încăpere dacă trebuie să aveți o discuție mai lungă, intensă;
m) comportați-vă cu ceilalți aşa cum ați dori să se comporte aceştia cu dumneavoastră.

PRIMAR,
Ionici Florin-Dumitru

SECRETAR GENERAL UAT,
Honca Cristina-Mariana
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