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D I S P O Z I Ţ I E 

privind reactualizarea Codului etic si conduita profesionala 

al funcţionarilor publici şi al personalului contractual  

din cadrul Primăriei Municipiului Săcele 

 

PRIMARUL  MUNICIPIULUI  SĂCELE,  

 

Analizând referatul de aprobare nr. 48778 din 11.05.2022  al Compartimentului Control 

Managerial prin care s-a propus reactualizarea Codului etic si conduita profesionala al funcţionarilor 

publici şi al personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului Săcele, 

Văzând prevederile OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor public, Standardul 1 - Etica şi integritatea,precum si ale art.451 din OUG 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

În temeiul art. 154 alin.(1), alin.(2), alin.( 3), art. 155 alin.(1), d), art.196 alin.(1) lit.b), art. 

197 alin. (1) si al  art. 243 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

D I S P U N E: 

 

ART.1.  Începând cu data prezentei, se reactualizeaza Codul etic si conduita profesionala  al 

funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului Săcele, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

ART. 2.  Consilierul de etica din cadrul Compartimentului Control Managerial va asigura 

publicitatea Codului etic si de conduita profesionala al  funcţionarilor publici şi al personalului 

contractual, astfel: 

- afişarea sub formă de registru la avizierul institutiei; 

- postarea pe pagina web a instituţiei şi într-o secţiune specială pe reţeaua internă; 

    -     prezentarea prevederilor prezentei dispoziţii fiecărui nou angajat şi semnarea de către acesta a 

unui proces verbal de luare la cunoştinţă. 

ART. 3. Odata cu intrarea in vigoare a prezentei, orice dispozitie contrara se revoca. 

ART. 4. Funcţionarii publici, personalul contractual şi Compartimentul Resurse din Primăria 

Municipiului Săcele vor duce la  îndeplinire  prezenta dispoziţie. 
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PREAMBUL 
 

Ne desfasuram activitatea in cadrul administratiei publice locale, iar mentinerea 

reputatiei Primariei Municipiului Sacele este prioritara pentru fiecare dintre noi. 

Asiguram calitatea activitatii noatre prin implicare cu cinste si integritate in toate 

actiunile pe care le desfasuram. 

 Ne angajam sa cunoastem si sa sustinem valorile si obiectivele Primariei Municipiului 

Sacele, sa respectam si sa aplicam reglementarile privind etica, integritatea, evitarea 

conflictelor de interese, prevenirea si raportarea fraudelor si a actelor de coruptie, precum si 

semnalarea neregulilor. 

    Tinand cont de faptul ca “etica si integritatea” cuprind un set de principii generale, 

valori fundamentale, precum si norme de conduita profesionala si civica, esentiale si obligatorii 

in activitatea functionarilor publici si a personalului contractual iar consolidarea sistemului de 

control intern managerial reprezinta cheia in prevenirea incidentelor de integritate”. 

Sprijinim si respectam implementarea cerintelor generale ale standardului nr.1 “Etica si 

integritate” prevazute de Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018, potrivit 

carora: 

• Conducerea Primariei Municipiului Sacele sprijina si promoveaza, prin deciziile sale si 

prin puterea exemplului personal, valorile etice, integritatea personala si profesionala a 

angajatilor din subordine 

• Conducerea Primariei Municipiului Sacele adopta Codul de etica si conduita 

profesionala al functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul Primariei 

Municipiului Sacele, dezvolta si implementeaza politici si proceduri privind 

integritatea, valorile etice,evitarea conflictelor de interese, prevenirea si raportarea 

fraudelor, actelor de coruptie si semnalarea neregulilor. 

• Conducerea Primariei Municipiului Sacele inlesneste comunicarea deschisa, de catre 

angajati a preocuparilor acestora in materie de etica si integritate, prin desemnarea unui 

consilier de etica, care sa monitorizeze respectarea normelor de etica si integritate la 

nivelul institutiei. 

• Actiunea de semnalare de catre angajatii Primariei Municipiului Sacele a neregulilor 

trebuie sa aiba un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delatiune si 

trebuie privita ca exercitarea unei indatoriri profesionale. 

• Angajatii Primariei Municipiului Sacele care semnaleaza nereguli de care, direct sau 

indirect, au cunostinta , sunt protejati impotriva oricaror discriminari, iar conducerea 

are obligatia de a intreprinde cercetarile adecvate, in scopul elucidarii celor semnalate 

si de a lua, daca este cazul, masurile care se impun. 

• Conducerea Primariei Municipiului Sacele si angajatii din subordine au o abordare 

constructiva fata de controlul intern managerial, a carui functionare o sprijina in mod 

permanent. 

• Declararea averilor, intereselor si bunurilor primite cu titlu gratuit, se realizeaza de catre 

toti factorii din cadrul Primariei Municipiului Sacele, in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare. 

 

 Codul de etica si conduita profesionala elaborat si implementat in cadrul Aparatului de 

Specialitate al Primarului Municipiului Sacele, in conformitate cu prevederile legale aplicabile 

in domeniul administratiei publice locale, se adreseaza functionarilor publici si personalului 

contractual din cadrul institutiei si reglementeaza relatiile profesionale dintre acestia si restul 

partilor direct interesate. 

  Codul de etica si conduita profesionala exprima angajamentul conducerii superioare 

privind crearea si dezvoltarea unei culture organizationale solide, in baza unui sistem de valori 

consolidate.Totodata, codul de etica si conduita profesionala exprima principiile fundamentale 

aplicabile si evidentiaza responsabilitatile de natura etica asumate de angajati. 
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   Codul de etica si conduita profesionala evidentiaza o serie de valori si norme morale 

care ghideaza intreaga activitate a resurselor umane, in relatia acestora cu functiile ierarhic 

superioare, precum si cu alte parti interesate precum furnizorii de produse si prestatorii de 

servicii cu care Primaria Municipiului Sacele a incheiat contracte, diferiti colaboratori si 

parteneri pentru indeplinirea obiectivelor strategice, alte institutii publice din administratia 

publica centrala si locala, precum si organizatii din sectorul privat, vizitatori si nu in ultimul 

rand cu cetatenii Municipiului Sacele. 
      

CADRUL LEGISLATIV 
 

         Codul de etica si conduita profesionala elaborat si implementat in cadrul Aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Sacele, in conformitate cu prevederile legale aplicabile 

in domeniul administratiei publice locale: 

Legislatia de baza:  

• OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 

• Constitutia Romaniei, republicata 

• Legea 53/2003, privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

• OSGG 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor 

publice 

• Legea 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea coruptiei 

• Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 

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

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative 

• privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici 

şi a unor persoane cu funcţii de conducere 

• Legea 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile 

publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii 

• Legea 202/2002, republicata,privind egalitatea de sanse si de tratament  între femei şi 

bărbaţi, cu modificarile si completarile ulterioare 

• Ordonanta Guvernului nr.119/1999, republicata, privind controlul intern managerial si 

controlul financiar preventiv 

• Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public 

• Legea 115/1996, privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, 

functionarilor publici si a unor personae cu functii de conducere, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

• Legea 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata , 

cu modificarile si completarile ulterioare 

• HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a 

documentelor aferente acesteia 

• Legea 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu 

prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei 

• Regulamente, metodologii, instructiuni, politici si proceduri documentate ale Primariei 

Municipiului Sacele 

• Dispozitia Primarului nr.1554/26.11.2021, privind desemnarea consilierului de etica la 

nivelul Primariei Municipiului Sacele 
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CAPITOLUL I : Dispozitii generale 
 

            Art 1. Domeniul de aplicare: 

 Codul etic si conduita al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Săcele şi al personalului contractual reglementează normele de 

conduită profesională care trebuie aplicate în relaţiile cu cetăţenii, partenerii, colaboratorii, 

colegii, etc. 

Normele de conduită prevăzute de prezentul Cod etic sunt obligatorii pentru tot 

personalul institutiei, functionari publici si personal contractual Acest cod instituie un 

ansamblu de valori, principii si norme de conduita menite sa contribuie la mentinerea unui 

climat bazat pe cooperare, respect si reguli corecte. 

 Fiind un cod de etica si conduita profesionala , documentul imbina promovarea unor 

valori si principii aplicabile domeniului controlului intern managerial cu statuarea unor 

prevederi procedural menite sa creeze un mediu corespunzator de desfasurare a activitatilor si 

sa ofere un sistem de apreciere, corectare, contestare si sanctionare a situatiilor de abatere de 

la valorile si principiile stipulate. 

Scopul acestui document este sa ghideze comportamentul moral si profesional al 

personalului aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sacele, in relatia cu partile 

interesate, atat in timpul activitatii profesionale, cat si in afara acesteia ( in masura in care 

afecteaza imaginea institutiei). 

 

Art. 2. Obiective: 

 Obiectivele prezentului Cod etic si conduita urmăresc să asigure creşterea calităţii 

serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea 

birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică, prin: 

• reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi so-

ciale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii prestigiului Primăriei Muni-

cipiului Săcele, al funcţionarilor publici şi al personalului contractual; 

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

aştepte din partea funcţionarilor publici în exercitarea funcţiei publice şi din partea per-

sonalului contractual în exercitarea funcţiei; 

• creare unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionari pub-

lici/personal contractual, pe de o parte, între cetăţeni şi Primăria Municipiului Săcele, 

pe de altă parte. 

Codul de etica si conduita profesionala isi propune sa contribuie la imbunatatirea calitatii 

serviciului public, cresterea eficientei organizationale, eliminarea faptelor de coruptie si a 

conflictelor de interese, prin reglementarea normelor de conduita necesare mentinerii la un 

nivel inalt a prestigiului Primariei Municipiului Sacele. 

 

Art.3 Termeni: 

 În înţelesul prezentului Cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: 

• Cod de conduită / etică – un ansamblu de reguli, valori și principii unanim recunoscute 

și asumate de către membrii unei instituții; 

• Conflict de interese – situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o 

funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența 

îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției 

 

• Consilierul de etică - funcționar public desemnat de conducerea instituției pentru 

consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, având următoarele 

atribuții: acordarea de consultanță și asistență personalului din cadrul autorității sau 
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instituției publice cu privire la respectarea normelor de conduită; monitorizarea aplicării 

prevederilor codului de conduită în cadrul autorității sau instituției publice; întocmirea 

de rapoarte privind respectarea normelor de conduită de către personalul din cadrul 

autorității sau instituției publice 

• Corupţie - în sens larg, reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredinţate, în scopul 

satisfacerii unor interese personale sau de grup; orice act al unei instituţii sau autorităţi 

care are drept consecinţă provocarea unei daune interesului public, în scopul de a 

promova un interes/profit personal sau de grup, poate fi calificat drept "corupt"; această 

definire largă a corupţiei este reflectată în legislaţia românească prin definirea 

infracţiunilor de corupţie, precum: luarea şi darea de mită, traficul şi cumpărarea de 

influenţă, abuzul de funcţie etc; 

• Etica – un set de reguli, principii sau moduri de gândire care încearcă să ghideze 

activitatea unui anumit grup; etica în sectorul public acoperă patru mari domenii: 

stabilirea rolului și a valorilor serviciului public, precum și a răspunderii și nivelului de 

autoritate și responsabilitate; măsuri de prevenire a conflictelor de interese și modalități 

de rezolvare a acestora; stabilirea regulilor (standarde) de conduită a funcționarilor 

publici; stabilirea regulilor care se referă la nereguli grave și fraudă 

• funcţionar public - persoana numită, în condiţiile legii, într-o funcţie publică; 

• funcţie publică - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau 

instituţia publică, în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale; 

•  avertizare în interes public- sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la orice faptă 

care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei 

administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei; 

• avertizor- persoana care face o sesizare potrivit lit. a) şi care este încadrată în una dintre 

autorităţile publice, instituţiile publice sau în celelalte unităţi prevăzute la art. 2; 

•  comisie de disciplină - orice organ însărcinat cu atribuţii de cercetare disciplinară, 

prevăzut de lege sau de regulamentele de organizare şi funcţionare a autorităţilor 

publice, instituţiilor publice sau a celorlalte unităţi prevăzute la art. 2. 

• fraudă –inducere în eroare, înșelelăciune, act de rea credință săvârșit spre a realiza un 

profit material prin atingere adusă drepturilor altei persoane 

• 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, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor 

eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor; 

• 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/ personal 

contractual prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la 

care au acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor; 

• conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori 

indirect, al funcţionarului public sau personalului 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 deţinute; 

• informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă 

din activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei; 

• informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană 

identificată sau identificabilă; 

• Integritate – caracter integru; sentiment al demnității, dreptății și conștiinciozității, 

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

• Incident de integritate - unul dintre următoarele evenimente privind situația unui 

angajat al unei autorități, instituții publice sau al unei structuri din cadrul acestora: 

încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii 
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unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să 

protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și 

terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; trimiterea în judecată sau 

condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de 

nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau 

declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția 

Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile 

nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților 

• comisie de disciplină - orice organ însărcinat cu atribuţii de cercetare disciplinară, 

prevăzut de lege sau de regulamentele de organizare şi funcţionare a autorităţilor sau 

instituţiilor publice; 

• personal contractual/ angajat contractual - persoana numită într-o funcţie în 

autorităţile şi instituţiile publice în condiţiile Legii nr. 53/ 2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Valori etice – valori ce fac parte din cultura entității publice și constituie un cod nescris, 

pe baza căruia sunt evaluate comportamentele; separat de acesta, entitatea publică 

trebuie să aibă un cod de conduită oficial, scris, care este un mijloc de comunicarea 

uniformă a valorilor etice tuturor salariaților; codul etic stabilește care sunt obligațiile 

rezultate din lege cărora trebuie să li se supună salariații, în plus peste cele rezultate ca 

urmare a raporturilor de muncă: depunerea declarației de avere, a declarației pentru 

prevenirea conflictului de interese 

 

 

CAPITOLUL II : Valori fundamentale 
Art.4 

( 1)Primaria Municipiului Sacele asigura conditiile necesare cunoasterii de catre functionarii 

publici si personalul contractual a reglementarilor care guverneaza comportamentul acestora, 

prevenirea si raportarea fraudelor si neregulilor. 

(2) Personalul de conducere din cadrul Primariei Municipiului Sacele, prin deciziile sale si 

exemplul personal, sprijina si promoveaza valorile etice si integritatea profesionala a angajati-

lor din subordine. 

(3) Deciziile si exemplul personal trebuie sa reflecte: 

 a) eficienta, eficacitatea si economicitatea 

 b) integritatea, impartialitatea si independenta 

 c) conformitatea cu legile, regulamentele, regulile, procedurile, politicile si normele 

specific 

 d) transparenta deciziei si suprematia interesului public 

     e) asigurarea accesului la informatii de interes public 

   f) respectarea standardelor de publicare a informatiilor de interes public 

 g) corectitudinea si responsabilitatea in utilizarea resurselor 

 h) valorificarea competentei profesionale 

 i) initiativa prin exemplu, professionalism si obiectivitate 

 j) respectarea confidentialitatii informatiilor 

 k) caracterul complex si exact al operatiilor si documentatiilor 

 l) prevenirea neregulilor, fraudei si coruptiei 

             m) tratamentul echitabil si respectarea indivizilor 

 n) asigurarea unui climat de munca, adecvat desfasurarii activitatii in conditii de legal-

itate 

Art.5 Valorile fundamentale care stau la baza orientarii etice si care guverneaza con-

duita profesionala si civica a functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul Pri-

mariei Municipiului Sacele sunt urmatoarele: angajamentul, lucrul in echipa, transparenta in-

stitutionala si demnitatea umana. 
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Art.6 Angajamentul presupune ca functionarii publici si personalul contractual din ca-

drul Primariei Municipiului Sacele sa cunoasca si sa aplice principiile generale, valorile fun-

damentale si normele de conduita  profesionala si civica, in vederea indeplinirii atributiilor de 

serviciu cu responsabilitate, profesionalism, corectitudine, constiinciozitate, integritate morala, 

impartialitate, independenta, transparenta si egalitate de tratament, precum si in vederea nere-

spectarii legilor, suprematiei interesului public si al asigurarii unui serviciu public de calitate. 

Art.7 Angajatii Primariei Municipiului Sacele fac parte dintr-o echipa care se  sprijina 

reciproc si al carei spirit trebuie exprimat in relatiile cu cetatenii, colaboratorii, partenerii so-

ciali si ceilalti beneficiari ai serviciilor publice, indiferent de originea lor culturala sau profe-

sionala. 

Art.8 Pe plan intern, transparenta institutionala inseamna punerea la dispozitia angajat-

ilor a informatiilor necesare desfasurarii activitatii Primariei Municipiului Sacele, inclusiv o 

buna colaborare intre compartimentele functionale ale institutiei.Pe plan extern, tranparenta 

institutionala presupune obligatia Primariei Municipiului Sacele de a supune consultarii si  

dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul cetatenilor la procesul de 

luare a deciziilor administrative, precum si la datele si informatiile de interes public, in limitele 

legii. 

Art.9   

( 1 ) Fiecare persoana este unica si are dreptul la respectarea demnitatii.Fata de colegi si de alte 

persoane, cu care colaboram in exercitarea functiei, trebuie sa adoptam o atitudine impartiala 

respectand opiniile tuturor, indiferent de rasa, etnie, varsta, dizabilitati, religie, cultura, gen, 

orientare sexuala, stare materiala, sanatate, convingeri politice sau orice alte criterii. 

( 2 ) Beneficiarii activitatii institutiei au dreptul de a fi tratati in mod egal, intr-o maniera nedis-

criminatorie, conform prevederilor legale in vigoare. 

Art.10  

( 1 ) Pentru a putea actiona in conformitate cu principiile si valorile fundamentale, functionarii 

publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului Sacele au nevoie de sprijin 

si comunicare deschisa, in special, atunci cand este vorba despre ajutorul acordat pentru rezol-

varea dilemelor si incertitudinilor in materie de etica si integritate. 

(2 ) Personalul este liber sa comunice preocuparile in materie de etica si integritate superiorilor 

ierarhici si /sau consilierului de etica desemnat din cadrul  Primariei Municipiulul Sacele. 

( 3 ) Personalul de conducere are datoria de a incuraja lucrul in echipa.Intre colegi trebuie sa 

existe cooperare si sustinere reciproca in solutionarea eficienta si eficace a aspectelor de natura 

profesionala. 

( 4 ) Colegii isi datoreaza respect reciproc, consideratie, dreptul la opinie, eventualele diver-

gente sau nemultumiri aparute intre acestia solutionandu-se fara sa afecteze relatia de colegi-

alitate, evitandu-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor si gesturilor inadecvate, manifestand at-

itudine concilianta 

( 5 ) Personalul de conducere din cadrul Primariei Municipiului Sacele are obligatia sa suprave-

gheze comportamentul efectiv al angajatilor din subordine privind respectarea normelor de 

etica si integritate, precum si sa trateze in mod adecvat orice abatere de la prevederile prezen-

tului cod de etica si integritate. 

( 6 ) Personalul de conducere din cadrul Primariei Municipiului Sacele are datoria de a concilia 

si aplana eventualele conflicte aparute intre angajatii din subordine. 

( 7 ) Divergentele dintre angajati se pot concilia , pe cale amiabila, de catre conducatorii ier-

arhici si/sau conducerea expertul desemnat sa indeplineasca atributiile prevazute de lege in 

domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati. 

( 8 ) Personalul de conducere din cadrul Primariei Municipiului Sacele si angajatii din sub-

ordine trebuie sa aiba o abordare pozitiva fata de sistemul de control intern managerial, a carui 

functionare o sprijina permanent. 

( 9 ) Personalul de conducere din cadrul Primariei Municipiului Sacele este obligat sa aplice 

masuri de prevenire/ control care sa limiteze expunerea la riscuri de coruptie si frauda a an-

gajatilor din subordine. 
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CAPITOLUL III: Norme generale de conduita profesionala a 

functionarilor publici si personalului contractual 
 

Indatoririle functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Sacele: 

 

Art.11:Respectarea Constituţiei şi a legilor 

    (1)  Funcţionarii publici si angajatii contractuali au obligaţia ca prin actele şi faptele lor să 

promoveze supremaţia legii, să respecte Constituţia şi legile ţării, statul de drept, drepturile şi 

libertăţile fundamentale ale cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică, precum şi să 

acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale în conformitate cu atribuţiile care le 

revin, cu aplicarea normelor de conduită care rezultă din îndatoririle prevăzute de lege. 

    (2)  Funcţionarii publici si personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor le-

gale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute. 

 

 Art.12 Profesionalismul şi imparţialitatea 

    (1)  Funcţionarii publici si personalul contractual trebuie să exercite funcţia publică cu obi-

ectivitate, imparţialitate şi independenţă, fundamentându-şi activitatea, soluţiile propuse şi 

deciziile pe dispoziţii legale şi pe argumente tehnice şi să se abţină de la orice faptă care ar 

putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor 

publici. 

    (2)  În activitatea profesională, funcţionarii publici si personalul contractual au obligaţia de 

diligenţă cu privire la promovarea şi implementarea soluţiilor propuse şi a deciziilor, în con-

diţiile prevăzute la alin. (1). 

    (3)  În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici si personalul contractual  trebuie să 

adopte o atitudine neutră faţă de orice interes personal, politic, economic, religios sau de altă 

natură şi să nu dea curs unor eventuale presiuni, ingerinţe sau influenţe de orice natură. 

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

subordonării ierarhice. 

 

     Art.13 Obligaţii în exercitarea dreptului la libera exprimare 

    (1)  Funcţionarii publici si personalul contractual au dreptul la libera exprimare, în condiţiile 

legii. 

    (2)  În exercitarea dreptului la liberă exprimare, funcţionarii publici si personalul contractual  

au obligaţia de a nu aduce atingere demnităţii, imaginii, precum şi vieţii intime, familiale şi 

private a oricărei persoane. 

    (3)  În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici si personalul contractual au 

obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu 

promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. 

    (4)  În activitatea lor, funcţionarii publici si personalul contractual  au obligaţia de a respecta 

libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. 

În exprimarea opiniilor, funcţionarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite 

generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. 

 

     Art.14 Asigurarea unui serviciu public de calitate 

    (1)  Funcţionarii publici si personalul contractual  au obligaţia de a asigura un serviciu public 

de calitate în beneficiul cetăţenilor prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea 

lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice. 

    (2)  În exercitarea funcţiei deţinute, funcţionarii publici si personalul contractual au obligaţia 

de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa 
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administrativă pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea 

şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice. 

 

     Art.15 Loialitatea faţă de Primaria Municipiului Sacele 

(1) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a apăra cu loialitate 

prestigiul Primăriei  Municipiului Săcele, precum şi de a se abţine de la orice fapt care 

poate produce prejudicii imaginii sau interesele legale ale acesteia. 

     (2)  Funcţionarilor publici şi personalului contractual le este interzis: 

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

Primăriei  Municipiului Săcele, cu politicile şi strategiilor acesteia ori cu proiectele de acte cu 

caracter normativ sau individual; prevederile se aplică şi după încetarea raportului de serviciu 

/ raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd 

alte termene; 

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

Municpiului Săcele are calitatea de  parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens; prevederea se 

aplică şi după încetarea raportului de serviciu / raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, 

dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene; 

      c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute 

de lege; prevederea se aplică şi după încetarea raportului de serviciu / raportului de muncă, 

pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene; 

      d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire 

este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile 

Municipiului Săcele, ori ale unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale 

persoanelor fizice sau juridice; prevederea se aplică şi după încetarea raportului de serviciu / 

raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd 

alte termene. 

     (3) Prevederile prezentului Cod etic si conduita nu pot fi interpretate ca o derogare de la 

obligaţia funcţionarilor publici şi a personalui contractual de a furniza informaţii de interes 

public, celor interesaţi, în condiţiile legii, sau ca o derogare de la dreptul 

angajatului/autorităţii/instituţiei publice de a face sesizări în baza Legii nr. 571/2004 privind 

protecţia personalului din autorittăţile publice, instituţiile publice şi alte unităţi care semnalează 

încălcări ale legii. 

     (4)  Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care 

conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii pub-

lice, este permisă numai cu acordul Primarului Municipiului Săcele. 

 

     Art.16  Obligaţia de a informa autoritatea sau instituţia publică  cu privire la 

situaţia personală generatoare de acte juridice 

    Funcţionarul public si personalul contractual are îndatorirea de a informa Primaria Municip-

iului Sacele, în mod corect şi complet, în scris, cu privire la situaţiile de fapt şi de drept care 

privesc persoana sa şi care sunt generatoare de acte administrative în condiţiile expres 

prevăzute de lege. 

 

     Art.17  Interdicţii şi limitări în ceea ce priveşte implicarea  în activitatea politică 

    (1)  Funcţionarii publici  si personalul contractual au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor 

ce le revin, să se abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi prefer-

inţelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este 

aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice. 

    (2)  În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici si personalului contractual  le este 

interzis: 

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a organi-

zaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi r egim juridic ca şi partidelor politice, a funda-

ţiilor sau asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice, precum şi pentru 

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

c) să afişeze  în cadrul Primariei Municipiului Sacele, însemne ori obiecte inscripţionate 

cu sigla şi/sau denumirea partidelor politice, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil 

acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, ale fundaţiilor sau asociaţiilor care 

funcţionează pe lângă partidele politice, ale candidaţilor acestora, precum şi ale can-

didaţilor independenţi; 

d)  să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor de serviciu 

pentru a-şi exprima sau manifesta convingerile politice; 

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

 

     Art.18 Îndeplinirea atribuţiilor 

   (1)  Funcţionarii publici si personalul contractual  răspund, potrivit legii, de îndeplinirea 

atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt 

delegate. 

    (2)  Funcţionarul public si personalul contractual  are îndatorirea să îndeplinească dispoziţiile 

primite de la superiorii ierarhici. 

    (3)  Funcţionarul public si personalul contractual  are dreptul să refuze, în scris şi motivat, 

îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. 

Funcţionarul public si personalul contractual are îndatorirea să aducă la cunoştinţă superiorului 

ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii. 

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

(3), funcţionarul public răspunde în condiţiile legii. 

 

           Art.19 Limitele delegării de atribuţii 

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

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

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

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

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

în deplasare în interesul serviciului se stabileşte prin fişa postului şi operează de drept, în con-

diţiile prezentului cod. 

    (3)  Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice nu se poate face prin dele-

garea tuturor atribuţiilor corespunzătoare unei funcţii publice către acelaşi funcţionar public. 

Funcţionarul public care preia atribuţiile delegate exercită pe perioada delegării de atribuţii şi 

atribuţiile funcţiei publice pe care o deţine, precum şi atribuţiile parţial preluate, cu excepţia 

situaţiei în care atribuţiile delegate presupun exercitarea controlului ierarhic asupra funcţiei 

deţinute. 

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

cărei titular preia parţial atribuţiile delegate se află într-un raport ierarhic de subordonare, 

funcţionarul public care preia atribuţiile delegate semnează pentru funcţia publică ierarhic su-

perioară. 

    (7) Prin excepţie de la alin. (3) şi (9), în situaţia în care la nivelul aparatului de specialitate 

al primarului nu există un funcţionar public căruia să îi fie delegate atribuţiile funcţiei de sec-

retar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în condiţiile alin. (5) sau (6), 

acestea sunt delegate unui alt funcţionar public, în următoarea ordine: 

a) unui funcţionar public cu studii superioare de licenţă absolvită cu diplomă, în speciali-

tate juridică sau administrativă; 

b)  unui funcţionar public cu studii superioare de licenţă. 

 

    (8)  Delegarea de atribuţii se face numai cu informarea prealabilă a funcţionarului public 

căruia i se deleagă atribuţiile. 

    (9)  Funcţionarul public care preia atribuţiile delegate trebuie să îndeplinească condiţiile de 

studii şi de vechime necesare pentru ocuparea funcţiei publice ale cărei atribuţii îi sunt delegate. 
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    (10)  Nu pot fi delegate atribuţii funcţionarilor publici debutanţi sau funcţionarilor publici 

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

    (11)  Funcţionarii publici pot îndeplini unele atribuţii corespunzătoare unei funcţii de dem-

nitate publică, ale unei funcţii de autoritate publică sau ale unei alte funcţii publice, numai în 

condiţiile expres prevăzute de lege. 

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

şi consilier juridic, atunci când aceste funcţii sunt unice în cadrul autorităţii sau instituţiei pub-

lice, atribuţiile pot fi delegate către cel puţin doi funcţionari publici, cu respectarea prevederilor 

alin. (1) şi (8)-(10). 

 

Art.20 Păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu  şi confidenţialitatea 

    Funcţionarii publici si  personalul contractual au obligaţia să păstreze secretul de stat, 

secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau docu-

mentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu aplicarea 

dispoziţiilor în vigoare privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

 

     Art 21 Interdicţia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje 

    (1)  Funcţionarilor publici si  personalului contractual  le este interzis să solicite sau să ac-

cepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor publice, daruri 

sau alte avantaje. 

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

cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei 

publice deţinute, care se supun prevederilor legale specifice. 

 

     Art.22 Utilizarea responsabilă a resurselor publice 

    (1)  Funcţionarii publici si personalul contractual   sunt obligaţi să asigure ocrotirea propri-

etăţii publice şi private a statului si a Primariei Municipiului Sacele, să evite producerea 

oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar. 

    (2)  Funcţionarii publici si personalul contractual  au obligaţia să folosească timpul de lucru, 

precum şi bunurile aparţinând Primariei Municipiului Sacele numai pentru desfăşurarea activ-

ităţilor aferente funcţiei publice deţinute. 

    (3)  Funcţionarii publici si personalul contractual  trebuie să propună şi să asigure, potrivit 

atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu pre-

vederile legale. 

    (4)  Funcţionarilor publici si personalul contractual   care desfăşoară activităţi în interes per-

sonal, în condiţiile legii, le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica Primariei 

Municipiului Sacele pentru realizarea acestora. 

 

Art.23 Subordonarea ierarhică 

    Funcţionarii publici si personalul contractual   au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite 

de către superiorii ierarhici, lucrările şi sarcinile repartizate. 

 

            Art.24 Folosirea imaginii proprii 

    Funcţionarilor publici si personalului contractual le este interzis să permită utilizarea funcţiei 

publice în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri 

electorale. 

 

     Art.25 Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri 

    (1)  Un funcţionar public sau un angajat contractual nu poate achiziţiona un bun aflat în 

proprietatea privată a statului sau Primariei Municipiului Sacele, supus vânzării în condiţiile 

legii, în următoarele situaţii: 

 

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

despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; 



13 
 

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 închiri-

erii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a Primariei Municipiului 

Sacele. 

    (3)  Funcţionarilor publici si personalul contractual le este interzisă furnizarea informaţiilor 

referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a Primariei Municipiului 

Sacele , supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele 

prevăzute de lege. 

 

           Art.26 Activitatea publică 

    (1)  Comunicarea oficială a informaţiilor şi datelor privind activitatea Primariei Municipiului 

Sacele, precum şi relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii 

publici desemnaţi în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile 

legii. 

    (2)  Funcţionarii publici si personalul contractual desemnaţi să participe la activităţi sau 

dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare 

încredinţat de conducătorul Primariei Municipiului Sacele. 

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

activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată 

nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi 

desfăşoară activitatea. 

    (4)  Funcţionarii publici si personalul contractual pot participa la elaborarea de publicaţii, 

pot elabora şi publica articole de specialitate şi lucrări literare ori ştiinţifice, în condiţiile legii. 

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

politic ori a celor care ar putea afecta prestigiul funcţiei publice. 

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

date la care au avut acces în exercitarea funcţiei publice, dacă acestea nu au caracter public. 

Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător. 

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

imagine, precum şi a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, funcţionarii publici si per-

sonalul contractual  îşi pot exprima public opinia personală în cazul în care prin articole de 

presă sau în emisiuni audiovizuale s-au făcut afirmaţii defăimătoare la adresa lor sau a familiei 

lor. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător. 

    (8)  Funcţionarii publici si personalul contractual îşi asumă responsabilitatea pentru apariţia 

publică şi pentru conţinutul informaţiilor prezentate, care trebuie să fie în acord cu principiile 

şi normele de conduită prevăzute de prezentul cod. 

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

 

 Art.27 Conduita în relaţiile cu cetăţenii 

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

Primariei Municipiului Sacele, funcţionarii publici si personalul contractual sunt obligaţi să 

aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine, integritate morală şi 

profesională. 

    (2)  Funcţionarii publici si personalul contractual au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, 

reputaţiei, demnităţii, integrităţii fizice şi morale a persoanelor cu care intră în legătură în ex-

ercitarea funcţiei publice, prin: 

a)  întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 

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

    (3)  Funcţionarii publici si personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi 

justificată pentru rezolvarea legală, clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. 
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    (4)  Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea per-

soanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă re-

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

raporturi. 

    (5)  Funcţionarii publici si personalul contractual trebuie să adopte o atitudine demnă şi civ-

ilizată faţă de orice persoană cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, fiind în-

drituiţi, pe bază de reciprocitate, să solicite acesteia un comportament similar.  

    (6)  Funcţionarii publici si personalul contractual au obligaţia de a asigura egalitatea de trata-

ment a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia 

funcţionarii publici au îndatorirea de a preveni şi combate orice formă de discriminare în 

îndeplinirea atribuţiilor profesionale. 

 

 Art.28 Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale 

    (1)  Funcţionarii publici si personalul contractual care reprezintă Primaria Municipiului 

Sacele în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminare 

şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării 

şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o reprezintă. 

    (2)  În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarilor publici si personalul contractual le 

este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale. 

    (3)  În deplasările externe, funcţionarii publici si personalul contractual sunt obligaţi să aibă 

o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obicei-

urilor ţării gazdă. 

 

  Art.29 Obiectivitate şi responsabilitate în luarea deciziilor 

    (1)  În procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici si personalul contractual au obligaţia 

să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fun-

damentat şi imparţial. 

    (2)  Funcţionarilor publici si personalul contractual le este interzis să promită luarea unei 

decizii de către Primaria Municipiului Sacele, de către alţi funcţionari publici, precum şi 

îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat. 

    (3)  Funcţionarii publici si personalul contractual de conducere sunt obligaţi să sprijine 

propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii ac-

tivităţii Primariei Municipiului Sacele, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite 

cetăţenilor. 

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

lice de conducere, funcţionarii publici si personalul contractual au obligaţia de a asigura organ-

izarea activităţii personalului, de a manifesta iniţiativă şi responsabilitate şi de a susţine 

propunerile personalului din subordine. 

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

egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în 

condiţiile legislaţiei specifice aplicabile fiecărei categorii de personal. În acest sens, aceştia au 

obligaţia: 

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

funcţiei publice ocupate şi carierei individuale a fiecărei persoane din subordine; 

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

corespunzătoare a competenţelor fiecărei persoane din subordine; 

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

subordine, să semnaleze în mod individual performanţele necorespunzătoare şi să im-

plementeze măsuri destinate ameliorării performanţei individuale şi, după caz, colec-

tive, atunci când este necesar; 

d)  să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profe-

sionale pentru personalul din subordine, atunci când propun acordarea de stimulente 

materiale sau morale; 
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e) să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat 

şi să propună participarea la programe de formare şi perfecţionare profesională pentru 

fiecare persoană din subordine; 

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

deţin cunoştinţele, competenţele şi îndeplinesc condiţiile legale necesare exercitării 

funcţiei respective; 

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

cu privire la personalul din subordine. 

h)   În scopul asigurării condiţiilor necesare îndeplinirii cu imparţialitate a îndatoririlor ce 

decurg din raporturile ierarhice, înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de con-

ducere au obligaţia de a nu se angaja în relaţii patrimoniale cu personalul din subordine. 

 

     Art.30 Obligaţia respectării regimului cu privire la sănătate  şi securitate în 

muncă 

    Funcţionarii publici si personalul contractual au obligaţia de a se supune controlului de me-

dicina muncii şi expertizelor medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de 

medicina muncii, în condiţiile legii. 

 

      Art. 31 Protecția datelor: Primăria Municipiului Sacele, prin funcționarii publici și 

personalul contractual este obligată să respecte confidențialitatea în legătură cu datele cu 

caracter personal, informațiile sau documentele  despre care iau cunoștință în exercitarea 

atribuțiilor și sarcinilor de serviciu, conform legislației și procedurilor interne aprobate. 

            Art.32 Egalitatea de sanse si tratament: 

(1) Prin egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati se intelege luarea in considerare 

a capacitatilor, nevoilor si aspiratiilor diferite ale persoanelor de sex masculine si respectiv, 

feminin,si tratamentul egal al acestora. 

(2)Relatiile dintre functionarii publici/personalul contractual al Primariei Municipiului Sacele 

sunt guvernate de principiul nediscriminarii si principiul egalitatii de sanse si tratament intre 

femei si barbate. 

(3) Egalitatea de sanse si tratament se aplica in toate aspectele legate de gestionarea resurselor 

umane si in toate circumstantele referitoare la desfasurarea activitatii de munca, tuturor 

persoanelor din institutie, atat functionari publici cat si personal contractual. 

( 4) Orice manifestare care incalca demnitatea personala a altor angajati prin crearea de medii 

degradante, de intimidare, de ostilitate,de umilire sau ofensatoare, prin actiuni de discriminare 

sau hartuire de orice fel , este interzisa. 

 

CAPITOLUL IV : Monitorizarea si controlul normelor de 

conduita 
 

Art.33 La nivelul Primariei Municipiului Sacele a fost desemnat prin dispozitie un 

consilier de etica in conformitate cu OUG 57/2019 privind codul administrativ si  OSGG 

600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial, responsabil cu 

monitorizarea normelor de conduita. 

          Consilierul de etică astfel nominalizat asigură și relația cu Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici în domeniul conduitei profesionale a funcționarilor publici si exercita 

un rol activ in domeniul prevenirii incalcarii normelor de conduita prevazute de Codul 

Administrativ 57/2019. 
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         Consilierul de etica isi desfasoara activitatea pe baza fisei postului primite.In activitatea 

de consiliere etica acesta nu se supune subordonarii ierarhice si nu primeste instructiuni de la 

nicio persoana, indiferent de calitatea, functia si nivelul ierarhic al acesteia. 

Art.34 Atributiile consilierului de etica:  

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

silierul de etică îndeplineşte următoarele atribuţii: 

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

către funcţionarii publici si personalul contractual  din cadrul Primariei Municipiului 

Sacele şi întocmeşte rapoarte şi analize cu privire la acestea 

b)  desfăşoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcţionarilor pu-

blici sau la iniţiativa sa atunci când funcţionarul public nu i se adresează cu o solicitare, 

însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia; 

c) organizează sesiuni de informare a funcţionarilor publici si personalului contractual  cu 

privire la normele de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii şi inte-

grităţii sau care instituie obligaţii pentru autorităţile şi instituţiile publice pentru respec-

tarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu Primaria Municipiului Sacele. 

d) analizează sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţeni şi de ceilalţi beneficiari ai 

activităţii Primariei Municipiului Sacele cu privire la comportamentul personalului care 

asigură relaţia directă cu cetăţenii şi formulează recomandări cu caracter general, fără 

a interveni în activitatea comisiilor de disciplină; 

e)  poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare personalului 

 

        Consilierea etica se desfasoara in baza unei solicitari in scris adresate consilierului de etica 

sau  la initiativa consilierului de etica , atunci cand din conduita functionarului public rezulta 

nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia. 

        Consilierea etica are caracter confidential, consilierul de etica avand obligatia de a nu 

comunica informatii cu privire la activitatea derulata, cu exceptia  situatiei in care aspectele 

semnalate pot constitui o fapta penala. 

        Orice activitate care implica prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueaza cu res-

pectarea prevederilor legislatiei pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 

        Personalul din cadrul institutiei nu poate fi sanctionat sau prejudiciat in niciun fel pentru 

ca a solicitat consiliere cu privire la respectarea principiilor si normelor de conduita. 

        Consilierea etică constă în acordarea de consultanță tuturor angajaților Primăriei Munici-

piului Săcele (atât funcționari publici, cât și personal contractual) cu privire la respectarea nor-

melor de conduită de către aceștia.  

        Consilierea etică se ințiază prin stabilirea unei întâlniri între consilierul de etică şi angaja-

tul care solicită consilierea.  

        Primarul poate decide sesizarea comisiei de disciplina dacă se dovește că fapta constituie 

o abatere disciplinară, iar cauza nu poate fi soluționată pe cale amiabilă.  

        Consilierul de etică are obligaţia asigurării confidenţialităţii informaţiilor la care are acces 

în exercitarea atribuţiilor sale.  

        Funcționarii publici răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârșite cu în-

călcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.  

     Agentia Nationala a functionarilor publici, monitorizeaza si controleaza modul de aplicare 

a legislatiei privind functia publica, functionarii publici, precum si respectarea aplicarii norme-

lor de conduita in cadrul autoritatilor si istitutiilor publice si inainteaza ministerului de resort, 

propuneri privind masurile ce se impun. 

     Prin activitatea sa, Agentia Nationala a Functionarilor Publici nu poate influenta derularea 

procedurii de lucru a Comisiei de disciplina din cadrul Primariei Municipiului Sacele. 
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CAPITOLUL V : Conflictul de interese şi incompatibilităţi 
 

Art.35  Respectarea regimului juridic al conflictului de interese  şi al incompati-

bilităţilor 

    (1)  Funcţionarii publici si personalul contractual au obligaţia să respecte întocmai regimul 

juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilo , precum şi normele de conduită. 

    (2)  În aplicarea prevederilor alin. (1), funcţionarii publici si personalul contractual trebuie 

să exercite un rol activ, având obligaţia de a evalua situaţiile care pot genera o situaţie de in-

compatibilitate sau un conflict de interese şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau 

soluţionarea legală a acestora. 

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

obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii sau a con-

flictului de interese, în termen legal. 

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

situaţii prevăzute de lege, funcţionarii publici si personalul contractual sunt obligaţi să prezinte, 

în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia de avere 

şi declaraţia de interese. Declaraţia de avere şi declaraţia de interese se actualizează anual, 

potrivit legii. 

 

  Art. 36 Conflictul de interese privind funcţionarii publici 

          (1)  Prin conflict de interese se întelege situaţia în care persoana care exercită o funcţie 

publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu 

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

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

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

interesului public. 

           (3) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una din următoarele 

situaţii: 

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

privire la persoane fizice sau juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; 

b)   participă, în cadrul aceleaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici 

care au calitate 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. 

 (4) 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 îl 

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.  

           (5) În cazurile prevăzute la alin. (3), Primarul, la propunerea şefului ierarhic căruia îi 

este subordonat funcţionarul public în cauză, va desemna un alt funcţionar public, care are 

aceeaşi pregătire şi acelaşi nivel de expertiză. 

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

administrativă, civilă sau penală, potrivit legii. 

 

  Art.37 Grade de rudenie si afinitate (art. 405-407 din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, 

republicată, privind Codul civil):  
Pentru a nu exista confuzii, cu titlu de exemplu, vom defini care sunt gradele de rudenie şi de 

afinitate. Gradul de rudenie se aplică după cum urmează:  

•  gradul I: părinți și copii; 

•  gradul II: fraţii, bunici și nepoti;  
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•  gradul III: unchiul/mătușa şi nepotul de frate;  

•  gradul IV: verii primari.  

Relaţia de afinitate apare între un soţ/soţie şi rudele celuilalt soţ/soţie. Gradul de afinititate este 

luat în calcul astfel:  

 

•  gradul I: socrii şi nora/ginere;  

•  gradul II: cumnatele şi cumnaţii;  

•  gradul III: unchiul şi soţia nepotului de frate;  

•  gradul IV: verii, soţii şi soţiile acestora. 

 

    În situaţia în care există un conflict de interese, funcţionarul 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. Încălcarea dispoziţiilor poate atrage, după caz, răspunderea disci-

plinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii. 

    Conflictul de interese apare atunci când funcţionarul public are un interes personal care 

influenţează sau pare să influenţeze îndeplinirea atribuţiilor sale oficiale cu imparţialitate si 

obiectivitate. Interesele private ale funcţionarului public pot include un beneficiu pentru sine 

sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau 

organizaţii cu care funcţionarul public a avut relaţii politice sau de afaceri. Interesul personal 

se poate referi si la orice datorii pe care funcţionarul public le are faţă de persoanele enumerate 

mai sus. 

Art.38 Incompatibilităţi privind funcţionarii publici şi personalul contractual 

       (1)  Incompatibilităţile privind funcţiile publice sunt reglementate de Constituţie, OUG nr. 

57/2019 privind Codul admnistrativ precum şi de dispoziţiile Legii nr. 161/2003 privind unele 

măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice, a funcţiilor publice şi 

în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, actualizată.  

      (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 public. 

      (3) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, 

remunerate sau nu, 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 public, în condiţiile legii, pe durata numirii sale; 

c)  în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale sau în alte unităţi cu scop lucrative  

în sectorul public ( evitarea situatiei de pantouflage: functionarilor publici , care in 

exercitarea functiei publice, au desfasurat activitati de monitorizare si control cu privier 

la societati comerciale sau alte unitati cu scop lucrativ, le este interzis sa se angajeze 

in cadrul societatilor respective si /sau sa acorde consultanta de specialitate pentru 

societatile respective, pe o perioada de 3 ani dupa iesirea din corpul functionarilor 

publici. 

                  Pantouflage este o masura de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, 

indicator de evaluare in cadrul Strategiei Nationale de Anticoruptie.La data incetarii raportului 

de serviciu/munca in cadrul Primariei Municipiului Sacele, persoanele identificate ca fiind 

susceptibile a fi sub incidenta prevederilor  legale privind pantouflage-ul au obligatia de a 

depune “declaratia de pantouflage”, document prin care salariatul ia la cunostinta si se 

angajeaza sa respecte interdictiile dupa incheierea angajarii in cadrul Primariei Municipiului 

Sacele.Declaratia de pantouflage este o declaratie pe propria raspundere prin care o persoana 

care intra sub incidenta prevederilor legale anterior  mentionate,declara ca intelege sa respecte 

interdictiile survenite in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, indicand totodata 

motivul concret pentru care este aplicabila interdictia.  
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      d)  în calitate de membru al unui grup de interes economic. 

              (4) Nu se află în incompatibilitate funcţionarul public care: 

 

d) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte 

interesele statului în legătură cu activităţi desfăşurate de operatorii economici cu 

capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiţile rezultate din actele 

normative în vigoare; 

e)  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 unor acte normative în 

vigoare; 

f)   exercită un mandate de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau 

instituţie publică, în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare. 

              (5) Nu se află în incompatibilitate funcţionarul public care este desemnat, prin act 

administrativ, pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare 

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

stat, ramburasabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii 

ca auditor sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor 

publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul 

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

             (6) 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. 

             (7) 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. 

             (8) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b), la încheierea mandatului demnitarului, 

funcţionarul public este reîncadrat în funcţia publică sau într-o altă funcţie similară. 

 Art. 39 

            (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe 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) Persoanele care se află în una din 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. 

            (4) Situaţile prevăzute la alin. (1) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3) 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. 

            (5) Situaţiile prevăzute la alin. (2) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3) 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. 40 

            (1) Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al 

cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, 

care nu sunt în legătură directă sau indirect cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit 

fişei postului.  

            (2) În situaţia funcţionarilor publici care desfăşoară activiăţile prevăzute la alin. (1), 

documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către instituţia publică la 

care aceştia sunt numiţi 
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Art. 41 

    (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. 

              (1) Functionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite. 

              (2) Funcţionarilor publici le este interzis sa fie membri ai organelor de conducere ale 

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

              (3) Functionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria inaltilor funcţionari 

publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţia publica. 

              (4)  Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot fi numiţi în 

funcţii de demnitate publică numai după încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu. 

               (5) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot candida pentru 

funcţii de demnitate publică numai după încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu 
 

Art. 42 Funcţii sau activităţi care nu sunt incompatibile cu funcţia publică 

              (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei speciale 

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a 

funcţiilor publice, prin care se stabilesc funcţiile sau activităţile care nu sunt incompatibile cu 

funcţia publică. 

(2)     Activităţile în domeniul didactic pe care funcţionarii publici le pot desfăşura, în con-

diţiile legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, sunt activităţile desfăşurate de funcţionarii publici 

care ocupă funcţii didactice în instituţiile de învăţământ de stat sau private autorizate/ acreditate 

în condiţiile legii ori care au calitatea de formator, mentor sau persoană-resursă în cadrul pro-

gramelor de formare profesională a adulţilor organizate în condiţiile actelor normative din do-

meniul formării profesionale, ori care au calitatea de specialist în comisiile de examinare sau 

de evaluator în comisiile de evaluare/ monitorizare în cadrul programelor de formare profe-

sională a adulţilor, organizate în condiţiile actelor normative din domeniul formării profesion-

ale a adulţilor. 

(3) Funcţionarii publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a 

respecta programul de lucru prevăzut de lege sau de reglementările proprii ale instituţiilor în 

cadrul cărora sunt numiţi. 

 

Art.43 Răspunderea disciplinară: 

Angajații Primăriei Municipiului Săcele (atât funcționari publici, cât și personal contrac-

tual) au obligația de a sesiza cu celeritate încălcarea prevederilor Codului de etică și de conduită 

al instituției. 

Persoanele care încalcă dispozițiile Codului de etică și conduită răspund, în funcție de gra-

vitatea acestora, în fața conducătorului instituției, a comisiei de disciplină sau a organelor de 

urmărire penală. 

        Încălcarea dispozițiilor codului de conduită etică atrage răspunderea disciplinară a anga-

jaților PMS, în condițiile legii.  

       Comisia de disciplină are competența de a cerceta încălcarea prevederilor codului de con-

duită și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare, în condițiile legii. 

       Angajații nu pot fi sancționați sau prejudiciați în niciun fel pentru sesizarea cu bună-cre-

dință a comisiei de disciplină competente, în condițiile legii, cu privire la cazurile de încălcare 

a normelor de conduită. 

       În cazurile în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, 

vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condițiile legii. 
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CAPITOLUL VI : Protecţia funcţionarilor publici şi personalului 

contractual 
 

Art.44 Protectia functionarilor publici si a personalului contractual: 

Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt următoarele: 

a) principiul legalităţii, conform căruia autorităţile publice si instituţiile publice au ob-

ligaţia 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, ordinea de drept, integrita-

tea, imparţialitatea şi eficienţa autorităţilor publice şi instituţiilor publice 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 sancţi-

uni 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 autorităţile publice si  instituţiile publice 

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 autorităţilor publice, in-

stituţiilor publice  

g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de pre-

vederile prezentei legi pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară 

pentru o faptă a sa mai gravă; 

h) principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o auto-

ritate publică, instituţie publică sau în altă unitate bugetară dintre cele prevăzute la art. 

2, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta consti-

tuie o încălcare a legii. 

 

Art. 45   ( 1)  Orice salariat poate sesiza neregulile si abaterile de la prevederile pre-

zentului Cod de etica si conduita profesionala, de care direct sau indirect au luat la cunostinta, 

pe linie ierarhica, in conformitate cu Procedura operațională 104.03 privind modalitatea de 

semnalare a neregularităților și protejarea persoanelor care semnalează neregularități; 

(1) Orice sesizare care se afla in afara realitatii, , cu intentia de a prejudicia interesele altei 

persoane sau de a afecta imaginea acesteia este strict interzisa, va fi analizata si va fi 

sanctionata in functie de gravitatea consecintelor. 

(2) Primaria Municipiului Sacele asigura protectia salariatilor care semnaleaza nereguli de 

care direct sau indirect au luat la cunostinta, in conformitate cu Procedura operațională 

104.03 privind modalitatea de semnalare a neregularităților și protejarea persoanelor 

care semnalează neregularități 

(3) Persoanele care, in exercitatrea atributiilor, considera ca s-a produs incalcarea de catre 

un functionar public a indatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care o detine 

sau/ si a normelor de conduita profesionala si civica prevazute de lege , are dreptul 

sesizarii Comisiei de disciplina , in conditiile prevazute de lege. 
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CAPITOLUL VII: Difuzarea,publicarea codului de etica si 

conduita profesionala si informarea publicului cu privire la 

respectarea obligatiilor si normelor de conduita 
 

Art.46 

(4) Elaborarea, revizuirea, comunicarea Codului de Etica, precum si testarea perioadica a 

cunostintelor angajatilor Primariei Municipiului Sacele, se realizeaza in confortmitate 

cu procedura operationala aprobata la nivelul institutiei ( PO 104.02 „Procedura 

operațională privind consilierea etică și monitorizarea respectării Codului de conduită 

etică” 

(5) Pentru informarea cetatenilor, consilierul de etica are obligatia de a asigura publicarea 

principiilor si normelor de conduita pe pagina de internet a Primariei Municipiului 

Sacele si de a le afisa la sediul institutiei, intr-ul loc vizibil si accesibil publicului                 

( avizier).Pentru cresterea gradului de accesibilitate la normele de conduita 

profesionala, consilierul de etica va asigura publicarea publicarea codului de etica pe 

intranetul institutiei ( in comun: sectiunea consilier de etica). 

      ( 3) Orice modificare care intervine in continutul Codului de etica si conduita profesionala, 

se aproba prin dispozitia primarului Municipiului Sacele si se aduce la cunostinta tuturor 

salariatilor prin email catre toti sefii de compartimente, acestia avand obligatia diseminarii in 

randul  personalului din subordine cu privire la dispozițiile Codului de etică și conduită ( cu 

proces verbal de instruire). 

      ( 4) Orice salariat, poate elabora propuneri/initiative pentru completarea si/sau modificarea 

normelor de conduita profesionala cuprinse in prezentul cod.Propunerile trebuie sa fie 

fundamentate si se inainteaza spre analiza,consilierului de etica, sub forma de referat 

scris,semnat si inregistrat. 

      ( 5)  Pentru imbunatatirea comportamentului profesional si etic al personalului Primariei 

Municipiului Sacele, consilierul de etica poate adresa in mod direct intrebari sau aplica 

chestionare cetatenilor si beneficiarilor directi ai activitatii institutiei cu privire la 

comportamentul personalului. 

     ( 6) În vederea identificării gradului de cunoaștere și de aplicare la nivelul instituției a 

Codului de etică și de conduită, consilierii de etică elaborează Chestionarul de evaluare a 

niveului de cunoștințe a prevederilor Codului de etică și de conduită ale personalului Primăriei 

Municipiului Săcele.Aceste chestionare se completeaza de catre personalul institutiei,  nu se 

semneaza si vor fi depuse intr-o cutie sigilata pe o perioada stabilita de catre consilierul etica. 

 

CAPITOLUL VIII : Monitorizarea aplicării  şi respectării 

normelor de conduită 
Art. 47 

(1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici coordonează, monitorizează şi controlează 

aplicarea normelor prevăzute de Codul Etic pentru funcţionarii publici. 

       (2)  Ministerul Administraţiei şi Internelor coordonează şi controlează aplicarea normelor 

prevăzute de Codul Etic, atât pentru funcţia publică, cât şi pentru personalul contractual. 

       (3) Prin activitatea sa,  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici nu poate influenţa 

derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplină din cadrul Primăriei Municipiului 

Săcele. 

      (4) Prin activitatea sa, Ministerul Administraţiei şi Internelor nu poate influenţa derularea 

procedurii de lucru a comisiilor de disciplină din cadrul Primăriei Municipiului Săcele, 

desfăşurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată. 

        Art. 48 Sesizarea 
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             (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Ministerul Administraţiei şi Internelor 

pot fi sesizate cu privire la: 

a) încălcarea prevederilor prezentului Cod Etic de către funcţionarii publici şi personalul 

contractual; 

b) constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra funcţionarului public sau 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 comisiei de disciplină 

competente potrivit legii, din cadrul Primăriei Municipiului Săcele. 

             (3) Funcţionarii publici nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru 

sesizarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau a comisiei de disciplină competente, 

potrivit legii. 

             (4) Angajaţii contractuali nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru 

sesizarea cu bună-credinţă a organelor competente, în condiţiile legii. 

Art.49 Soluţionarea sesizării 

     (1) Rezultatele activităţii de cercetare pentru funcţionarii publici se consemnează într-

un raport, pe baza căruia  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va formula o recomandare 

către Primăria Municpiului Săcele cu privire la modul de soluţionare a situaţiei cu care a fost 

sesizată. 

            (2) Rezultatele activităţii de centralizare a sesizărilor sau petiţiilor pentru personalul 

contractual se consemnează într-un raport pe baza căruia Ministerul Administraţiei şi Internelor 

va formula recomandări către Primăria Municipiului Săcele cu privire la modul de corectare a 

deficienţelor constatate. 

           (3) Recomandările Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi ale  Ministerului 

Administraţiei şi Internelor vor fi comunicate: 

 a) funcţionarului public, personalului contractual sau persoanei care a făcut sesizarea; 

 b) funcţionarului public sau  personalului contractual care face obiectul sesizării; 

 c) Primarului Municipiului Săcele. 

           (4) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data soluţionării, Primăria Municipiului 

Săcele are obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau, după caz, 

Ministerul Administraţiei şi Internelor, modul de soluţionare a măsurilor prevăzute în 

recomandare.  

 

     Art. 50 

        (1) Fiecare funcţionar public sau angajat contractual are datoria de a cunoaşte şi de 

respecta prezentul Cod etic si conduita. Orice problemă legată de impunerea şi respectarea 

normelor de conduită, inclusiv iniţiativele privind completarea şi/sau modificarea acestor 

norme cuprinse în prezentul Cod etic si conduita vor fi prezentate consilierului de etică, care 

va analiza situaţiile care i-au fost expuse şi le va înainta conducerii în scris, în vederea luării 

deciziilor. Funcţionarul public sau angajatul contractual care prezintă o astfel de iniţiativă, va 

fi informat de către responsabilul pentru consiliere etică cu privire la modul de soluţionare a 

demersului iniţiat. 

       (2) Încălcarea dispoziţiilor prezentului Cod etic si conduita atrage răspunderea disciplinară 

a funcţionarilor publici şi a personalului contractual, în condiţiile legii. 

       (3) Organele cu atribuţii disciplinare – comisia de disciplină - au competenţa de a cerceta 

încălcarea prevederilor Codului etic si conduita şi de a propune aplicarea sancţiunilor 

disciplinare, în condiţiile legii. 

       (4) Persoanele desemnate de către Primar pentru a cerceta încălcarea prevederilor 

prezentului Cod etic si conduita de către functionarii publici si personalul contractual vor avea 

în vedere respectarea prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Admnistrativ si a Legii nr. 

53/2003- Codul Muncii, republicată. 

       (5) Angajaţii nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru sesizarea cu  

bună-credinţă a organelor cu atribuţii disciplinare competente, în condiţiile legii, cu privire la 

cazurile de încălcare a normelor de conduită. 
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       (6) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unei 

infracţiuni, vor fi seizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii. 

       (7) Funcţionarii publici/personalul contractual răspund, potrivit legii, în cazurile în care, 

prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită  profesională, creează prejudicii 

persoanelor fizice sau juridice. 

CAPITOLULI X : Reguli privind raspunderea.Sanctiuni 
 

Prevederi aplicabile funcţionarilor publici 

Art. 51 

(1) Răspunderea administrativ-disciplinară reprezintă o formă a răspunderii 

administrative care intervine în cazul săvârşirii unei abateri disciplinare, în sensul încălcării de 

către funcţionarii publici a îndatoririlor de serviciu şi a normelor de conduită obligatorii 

prevăzute de lege. 

 (2) Răspunderea administrativ-disciplinară se stabileşte cu respectarea principiului 

contradictorialităţii şi al dreptului la apărare şi este supusă controlului instanţelor de contencios 

administrativ, în condiţiile legii. 

Art. 52 Abaterea disciplinară reprezintă fapta săvârşită cu vinovăţie de către 

funcţionarii publici care constă într-o acţiune sau inacţiune prin care se încalcă obligaţiile ce le 

revin din raportul de serviciu şi care le afectează statutul socioprofesional şi moral. 

Art. 53 

 (1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare 

funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de 

lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea administrativ-disciplinară a acestora. 

(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: 

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 

b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; 

c) absenţa nemotivată de la serviciu; 

d) nerespectarea programului de lucru; 

e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal; 

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

g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care 

funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea; 

h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic; 

i) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuţiile de serviciu; 

j) refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii şi expertizelor 

medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, 

conform prevederilor legale; 

k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri şi interdicţii stabilite prin lege pentru 

funcţionarii publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese şi 

incompatibilităţi; 

l) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi dacă funcţionarul public nu 

acţionează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data 

intervenirii cazului de incompatibilitate; 

m) încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese; 

n) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei 

publice şi funcţionarilor publici sau aplicabile acestora. 

(3) Sancţiunile disciplinare sunt: 
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a) mustrarea scrisă; 

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

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

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

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

diminuarea corespunzătoare a salariului; 

f) destituirea din funcţia publică. 

     La individualizarea sancţiunii disciplinare, conform prevederilor alin. (4), se va ţine seama 

de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, 

gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a 

funcţionarului public, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni 

disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile prezentului cod. 

     În caz de concurs de abateri disciplinare, se aplică sancţiunea disciplinară aferentă abaterii 

disciplinare celei mai grave. 

     În cazul în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară şi ca 

infracţiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea clasării 

ori renunţării la urmărirea penală sau până la data la care instanţa judecătorească dispune 

achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau încetarea 

procesului penal. În aceste situaţii, procedura angajării răspunderii disciplinare se reia şi 

sancţiunea disciplinară se aplică în termen de cel mult un an de la data reluării 

Prevederi aplicabile personalului contractual 

Art. 54 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului Cod atrage răspunderea disciplinară a 

personalului contractual, în condiţiile legii. 

(2) Sesizările cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personalul 

contractual sunt analizate şi soluţionate cu respectarea prevederilor în domeniul legislaţiei 

muncii. 

(3) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, în 

condiţiile Legii nr. 53/ 2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori se constată că aceştia au săvârşit 

o abatere disciplinară. 

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

sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, 

regulamentele interne sau contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale. 

(5) Sancţiunile disciplinare se aplică după caz, personalului cu contract individual de 

muncă, în raport cu gravitatea faptei potrivit prevederilor Regulamentului Intern şi ale Codului 

Muncii. 

(6) În toate cazurile sancţiunea disciplinară se aplică numai după cercetarea prealabilă 

a faptei ce constituie abatere, declaraţie scrisă a angajatului şi verificarea susţinerilor făcute de 

acesta în apărarea sa. 

(7) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor 

infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii. 

(8) Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin 

faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduce prejudicii persoanelor 

fizice sau juridice. 

 

https://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291971431&d=2021-11-17#p-291971431
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Art.55 Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care 

salariatul - personal contractual săvârşeşte o abatere disciplinară sunt: 

a) avertismentul scris; 

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

dispus 

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

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

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

perioadă de 

1-3 luni cu 5-10%; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

 

CAPITOLUL X : Dispoziţii comune aplicabile funcţionarilor 

publici şi personalului contractual 
Art. 56 Obligaţii comune ale funcţionarilor publici şi personalului contractual: 

a) periodic să participe la cursurile de instruire privind securitatea şi igiena în muncă ; 

b) să respecte programul de lucru şi să semneze condica de prezenţă la începutul şi 

sfârşitul acestuia; 

c) în caz de neprezentare la locul de muncă pe motiv de boală sau alte situaţii deosebite, 

să anunţe angajatorul în cel mai scurt timp posibil; 

d) să răspundă rechemărilor din concediu făcute în condiţiile legii; 

e) să aducă la cunoştinţa Serviciului Resurse Umane orice modificare intervenită în starea 

civilă, studii, domiciliu, etc. 

 

CAPITOLUL XI : Dispoziţii finale 
Art. 57 

       (1) Funcţionarii publici din cadrul Primăriei Municipiului Săcele sunt obligaţi să 

îndeplinească îndatoririle ce le revin în exercitarea funcţiilor, atribuţiilor sau însărcinărilor 

încredinţate de Primarul Municipiului Săcele sau de şeful ierarhic superior, cu respectarea 

stricta a legii şi a normelor de conduită profesională şi să asigure ocrotirea şi realizarea 

drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, fără să se folosească de funcţiile, atribuţiilor 

ori însărcinările primite, pentru dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri 

sau alte foloase necuvenite. 

       (2) Funcţionarii publici, Primarul Municipiului Săcele sunt obligati sa prezinte in conditiile 

legii, declaraţia de avere şi declaraţia de interese pe propria răspundere, in urmatoarele situatii: 

a) anual, până la data de 15 iunie; o în termen de 30 zile de la data numirii sau alegerii în funcţie 

ori de la data începerii activităţii;  

b) în termen de cel mult 30 zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii;  

c) în termen de cel mult 30 zile de la data încetării suspendării din exerciţiul funcţiei sau al 

demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal; 

Art.60  

  (1) Funcţionarii publici din cadrul Primăriei Municipiului Săcele care au obligaţia să-şi 

declare averea, potrivit legii ( 251/2004 ), sunt obligaţi să declare şi să prezinte la conducătorul 

instituţiei, 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 funcţiei. 

   (2)  Sunt exceptate de la prevederile alin. (1): 

 a) medaliile, decoraţiile, insignele, ordinele, eşarfele şi altele asemenea, primite în exercitarea 

demnităţii sau funcţiei; 

 b) obiectele de birotică cu o valoare de până la 50 euro. 

    (3) Primarul Municipiului Săcele dispune constituirea unei comisii alcătuite din 3 persoane 

de specialitate din cadrul Primăriei, care va evalua şi va inventaria bunurile prevăzute la alin. 

(1). Aceasta va ţine evidenţa bunurilor primite de fiecare funcţionar şi, înainte de finele anului, 
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propune Primarului Municipiului Săcele rezolvarea situaţiei bunului, respectiv, dacă valoarea 

stabilită de comisie a bunurilor este mai mică de 200 euro, acestea se păstrează de către 

primitor, dacă valoarea stabilită de comisie a bunurilor este mai mare de 200 euro, persoana 

care a primit bunurile poate solicita păstrarea lor, plătind diferenţa de valoare. În cazul în care 

persoana care a primit bunurile nu solicită păstrarea lor, la propunerea comisiei mai sus 

menţionate, bunurile rămân în patrimonial Primăriei Municiupiului Săcele sau pot fi transmise 

cu titlu gratuit unei instituţii publice de profil sau vândute la licitaţie, în condiţiile legii., iar 

veniturile astfel obţinute se varsă la bugetul local.  

       (4) La sfârşitul fiecărui an, Primarul Municipiului Săcele publică lista cuprinzând bunurile 

depuse şi destinaţia acestora, pe pagina oficială a Municipiului Săcele.  

Art.61 

       (1) Intregul personal care isi desfasoara activitatea din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Municipiului Sacele, are obligatia de a cunoaste si respecta prevederile prezentului 

cod de etica si conduita profesionala. 

       (2) Prezentul cod de etica si conduita profesionala completeaza Regulamentul de Ordine 

Interioara si Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Prima-

rului Municipiului Sacele, dar nu poate fi interpretat ca o derogare de la obligatiile legale. 

       (3) Incalcarea prevederilor prezentului cod de etica si conduita profesionala constituie aba-

tere disciplinara si poate fi sanctionata conform prevederilor legale.    

       (4)  Consilierul de etica, va asigura comunicarea Dispozitiei  Primarului pentru aprobarea 

prezentului cod de etica si conduita profesionala, tuturor compartimentelor din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sacele. 

       (5) In vederea informarii cetatenilor si personalului angajat, prevederile prezentului cod de 

etica  se publica pe site-ul Primariei Municipiului Sacele si se afiseaza la avizierul acesteia. 

       (6) In termen de 3 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a Codului de etica si conduita 

profesionala, personalul de conducere din cadrul Primariei Municipiului Sacele, are obligatia 

de a instrui si aduce la cunostinta prevederile acestuia, tuturor angajatilor din subordine. 

       (7) Angajatii vor demonstra luarea la cunostinta a prevederilor prezentului Cod de etica si 

conduita profesionala, prin semnarea unui proces verbal , intocmit cu ocazia instruirii. 

       ( 8 )  Pentru angajatul care lipseste, aducerea la cunostinta acestuia si instruirea referitoare 

la prevederile Codului de etica si conduita profesionala se va face in prima zi de la reluarea 

activitatii, de catre conducatorul de structura din cadrul institutiei. 

       ( 9) Pentru noii angajati, aducerea la cunostinta a prevederilor Codului de etica si conduita 

profesionala se efectueaza de catre consilierul de etica, dupa ce acesta este informat de catre 

compartimentul de resurse umane  de existenta unui nou angajat. 

      (10) Procesul verbal de aducere la cunostinta a prevederilor prezentului cod de etica si 

conduita profesionala se intocmeste in 2 exemplare astfel:    

              -   Un exemplar se pastreaza la compartimentul respective, in dosarul cu procese verbal 

de instruire 

              -  Un exemplar se transmite consilierului de etica 

      (11) Prezentul Cod etic si conduita  se aproba prin Dispozitia Primarului Municipiului 

Sacele si intră în vigoare la data publicarii acestuia pe website-ul institutiei, fiind obligatoriu 

pentru toti functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului 

Sacele. 

      (12) Codul de etica si conduita profesionala poate fi modificat sau completat prin Dispozitie 

a Primarului Municipiului Sacele, ori de cate ori situatia o impune, in conditiile legii. 
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