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Codul	de	conduită	etică	şi	integritate	al	personalului	contractual
PREAMBULUL

*	 Codul	 etic	 şi	 Regulile	 de	 conduită	 al	 funcţionarilor	 publici	 din	 cadrul	 entității	 publice	 Primăria
Comuna	Pârteștii	 De	 Jos 	 defineşte	 valorile	 şi	 principiile	 de	 conduită	 care	 trebuie	 aplicate	 în	 relaţiile	 cu

cetăţenii,	clienţii,	partenerii,	colegii	etc.	 În	acelaşi	 timp	serveşte	drept	ghid	pentru	creşterea	răspunderii	şi	a
implicării	personalului	contractual	din	cadrul	primariei.

*	Principiile	detaliate	în	cadrul	acestui	Cod	etic	nu	sunt	exhaustive,	însă,	asociate	cu	simţul	răspunderii
faţă	de	cetăţeni	şi	parteneri,	acestea	stabilesc	reguli	esenţiale	de	comportament	şi	de	etică	aplicabilă	întregului
personal	contractual	al	Primăria	 Comuna	Pârteștii	De	Jos ,	precum	şi	a	cetăţenilor	şi	a	partenerilor	acesteia.

*	 Aceste	 reguli	 nu	 se	 subtituie	 în	 niciun	 caz	 legilor	 şi	 reglementărilor	 aplicabile	 în	 domeniul
administraţiei	publice.

*	 Ordonanţa	 de	 urgenţă	 nr.	 57	 din	 03/07/2019,	 publicată	 in	 Monitorul	 Oficial,	 Partea	 I	 nr.	 555	 din
05/07/2019	defineşte	şi	ghidează	acţiunile	şi	strategiile	Primăria	 Comuna	Pârteștii	De	Jos

*	 Acest	 cod	 etic	 a	 fost	 aprobat	 prin	 Dispoziţia	 primarului	 şi	 va	 fi	 comunicat	 personal	 fiecăruia	 dintre
funcţionarii	publici.	Acest	text	va	fi	înmânat	fiecărui	salariat	nou	şi	poate	fi	consultat	la	Compartimentul	Relaţii
cu	Publicul.

*	Fiecare	salariat	şi	conducător	al	Primăriei	trebuie	să	respecte	Codul	etic	.

CAPITOLUL	I	Principii	aplicabile	conduitei	profesionale
Art.	1.(1)	Principiile	care	guvernează	conduita	profesională	a	personalului	contractual	din	administraţia	publică
sunt:

a)	supremaţia	Constituţiei	şi	a	legii,	principiu	conform	căruia	persoanele	care	ocupă	diferite	categorii	de
funcţii	au	îndatorirea	de	a	respecta	Constituţia	şi	legile	ţării;

b)	prioritatea	interesului	public,	în	exercitarea	funcţiei	deţinute;
c)	 asigurarea	 egalităţii	 de	 tratament	 a	 cetăţenilor	 în	 faţa	 autorităţilor	 şi	 instituţiilor	 publice,	 principiu

conform	 căruia	 persoanele	 care	 ocupă	 diferite	 categorii	 de	 funcţii	 au	 îndatorirea	 de	 a	 aplica	 acelaşi	 regim
juridic	în	situaţii	identice	sau	similare;

d)	 profesionalismul,	 principiu	 conform	 căruia	 persoanele	 care	 ocupă	 diferite	 categorii	 de	 funcţii	 au
obligaţia	 de	 a	 îndeplini	 atribuţiile	 de	 serviciu	 cu	 responsabilitate,	 competenţă,	 eficienţă,	 corectitudine	 şi
conştiinciozitate;

e)	imparţialitatea	şi	 independenţa,	principiu	conform	căruia	persoanele	care	ocupă	diferite	categorii	de
funcţii	 sunt	obligate	 să	aibă	o	atitudine	obiectivă,	neutră	 faţă	de	orice	 interes	altul	decât	 interesul	public,	 în
exercitarea	funcţiei	deţinute;

f)	 integritatea	 morală,	 principiu	 conform	 căruia	 persoanelor	 care	 ocupă	 diferite	 categorii	 de	 funcţii	 le
este	interzis	să	solicite	sau	să	accepte,	direct	ori	indirect,	pentru	ei	sau	pentru	alţii,	vreun	avantaj	ori	beneficiu
în	considerarea	funcţiei	pe	care	o	deţin	sau	să	abuzeze	în	vreun	fel	de	această	funcţie;

g)	libertatea	gândirii	şi	a	exprimării,	principiu	conform	căruia	persoanele	care	ocupă	diferite	categorii	de
funcţii	pot	să-şi	exprime	şi	să-şi	fundamenteze	opiniile,	cu	respectarea	ordinii	de	drept	şi	a	bunelor	moravuri;

h)	 cinstea	 şi	 corectitudinea,	 principiu	 conform	 căruia	 în	 exercitarea	 diferitelor	 categorii	 de	 funcţii
ocupanţii	acestora	trebuie	să	fie	de	bună-credinţă;

i)	deschiderea	şi	transparenţa,	principiu	conform	căruia	activităţile	desfăşurate	în	exercitarea	diferitelor
categorii	de	funcţii	sunt	publice	şi	pot	fi	supuse	monitorizării	cetăţenilor;

j)	responsabilitatea	şi	răspunderea,	principiu	potrivit	căruia	persoanele	care	ocupă	diferite	categorii	de
funcţii	răspund	 în	conformitate	cu	prevederile	 legale	atunci	când	atribuţiile	de	serviciu	nu	au	fost	 îndeplinite
corespunzător.

CAPITOLUL	II	Rolul	și	atribuțiile	personalului	contractual
Art.	2.	(1)	Rolul	personalului	contractual	este	acela	de	realizare	a	activităţilor	direct	rezultate	din	exercitarea
atribuţiilor	autorităţilor	şi	instituţiilor	publice	şi	care	nu	implică	exercitarea	de	prerogative	de	putere	publică.
(2)	 Rolul	 personalului	 contractual	 este	 de	 a-l	 sprijini	 pe	 demnitarul	 sau	 alesul	 local	 la	 cabinetul	 căruia	 este
încadrat,	respectiv	pe	prefectul	în	a	cărui	cancelarie	este	încadrat,	în	realizarea	activităţilor	direct	rezultate	din
exercitarea	atribuţiilor	care	îi	sunt	stabilite	prin	Constituţie	sau	prin	alte	acte	normative.
(3)	 Scopul	 şi	 atribuţiile	 fiecărui	 tip	 de	 funcţii	 ocupate	 de	 personalul	 contractual	 se	 stabilesc	 în	 raport	 cu
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categoria	din	care	face	parte	după	cum	urmează:
a)	pentru	funcţiile	exercitate	în	executarea	unui	contract	individual	de	muncă,	prin	fişa	postului;
b)	pentru	funcţiile	exercitate	în	executarea	unui	contract	de	management,	prin	clauzele	contractului	de

management.

CAPITOLUL	III	Drepturi	şi	obligaţii	ale	personalului	contractual	din	administraţia	publică,	precum	şi
răspunderea	acestuia

Art.	3.	 (1)	Personalul	contractual	 încadrat	 în	autorităţi	şi	 instituţii	publice	 în	baza	unui	contract	 individual	de
muncă	exercită	drepturile	şi	îndeplineşte	obligaţiile	stabilite	de	legislaţia	în	vigoare	în	domeniul	raporturilor	de
muncă	şi	de	contractele	colective	de	muncă	direct	aplicabile.

(2)	Personalul	contractual	încadrat	în	autorităţi	şi	instituţii	publice	în	baza	unui	contract	de	management
exercită	drepturile	şi	îndeplineşte	obligaţiile	stabilite	de	dispoziţiile	legale	în	vigoare	direct	aplicabile,	precum
şi	cele	rezultate	din	executarea	contractului.
Alte	drepturi	şi	obligaţii	specifice	personalului	contractual
Art.	 4.	 (1)	 Personalul	 contractual	 are	 dreptul	 şi	 obligaţia	 de	 a-şi	 îmbunătăţi	 în	 mod	 continuu	 abilităţile	 şi
pregătirea	 profesională.	 Autorităţile	 şi	 instituţiile	 publice	 au	 obligaţia	 să	 elaboreze	 planul	 de	 perfecţionare
profesională	a	personalului	contractual,	anual,	precum	şi	obligaţia	să	prevadă	în	buget	sumele	necesare	pentru
plata	 programelor	 de	 pregătire,	 formare	 şi	 perfecţionare	 profesională	 organizate	 de	 Institutul	 Naţional	 de
Administraţie	sau	de	alţi	furnizori	de	formare	şi	perfecţionare	profesională,	a	cheltuielilor	de	transport,	cazare
şi	masă,	în	condiţiile	legii.

(2)	 Programele	 de	 formare	 specializată	 destinate	 dezvoltării	 competenţelor	 necesare	 exercitării	 unei
funcţii	contractuale	de	conducere	sunt	organizate	de	Institutul	Naţional	de	Administraţie,	în	condiţiile	legii.
Art.	5	 .	 Încălcarea	de	către	personalul	contractual	cu	vinovăţie	a	 îndatoririlor	de	serviciu	atrage	răspunderea
administrativă,	civilă	sau	penală,	după	caz.

CAPITOLUL	IV	Încadrarea	şi	promovarea	personalului	contractual
Art.	6.	Încadrarea	şi	promovarea	personalului	contractual	se	fac	potrivit	prevederilor	din	statute	sau	alte	acte
normative	specifice	domeniului	de	activitate,	aprobate	prin	legi,	hotărâri	ale	Guvernului	sau	act	administrativ	al
ordonatorului	principal	de	credite.

(2)	 În	situaţia	 în	care	 legea	specială	nu	dispune	altfel,	promovarea	personalului	contractual	 se	 face	de
regulă	pe	un	post	vacant	existent	în	statul	de	funcţii.

(3)	În	situaţia	în	care	nu	există	un	post	vacant,	promovarea	personalului	contractual	se	poate	face	prin
transformarea	postului	din	statul	de	funcţii	în	care	acestea	sunt	încadrate	într-unul	de	nivel	imediat	superior.

(4)	 Promovarea	 în	 grade	 sau	 trepte	 profesionale	 imediat	 superioare	 se	 realizează	 pe	 baza	 criteriilor
stabilite	prin	regulament-cadru,	ce	se	aprobă	prin	hotărâre	a	Guvernului,	dacă	nu	este	reglementată	altfel	prin
statute	sau	alte	acte	normative	specifice.

(5)	Promovarea	în	grade	sau	trepte	profesionale	imediat	superioare	se	face	din	3	în	3	ani,	în	funcţie	de
performanţele	profesionale	individuale,	apreciate	cu	calificativul	foarte	bine,	cel	puţin	de	două	ori	 în	ultimii	3
ani	în	care	acesta	s-a	aflat	în	activitate,	de	către	o	comisie	desemnată	prin	dispoziţie	a	ordonatorului	de	credite
bugetare,	 din	 care	 fac	 parte	 şi	 reprezentanţii	 organizaţiilor	 sindicale	 reprezentative	 la	 nivel	 de	 unitate	 sau,
după	caz,	reprezentanţii	salariaţilor,	dacă	în	statute	sau	în	legi	speciale	nu	se	prevede	altfel.

(6)	 Activitatea	 profesională	 se	 apreciază	 anual,	 ca	 urmare	 a	 evaluării	 performanţelor	 profesionale
individuale,	 de	 către	 conducătorul	 instituţiei	 publice,	 la	 propunerea	 şefului	 ierarhic,	 prin	 acordare	 de
calificative:	foarte	bine,	bine,	satisfăcător	şi	nesatisfăcător.	Ordonatorii	principali	de	credite	stabilesc	criteriile
de	 evaluare	 a	 performanţelor	 profesionale	 individuale	 prin	 raportare	 la	 nivelul	 funcţiei	 deţinute	 de	 persoana
evaluată,	cu	respectarea	prevederilor	în	domeniul	legislaţiei	muncii.	Ordonatorii	principali	de	credite	pot	stabili
şi	alte	criterii	de	evaluare	în	funcţie	de	specificul	domeniului	de	activitate.

(7)	 Ocuparea	 unui	 post	 vacant	 sau	 temporar	 vacant	 se	 face	 prin	 concurs	 sau	 examen	 pe	 baza
regulamentului-cadru	 ce	 cuprinde	 principiile	 generale	 şi	 care	 se	 aprobă	 prin	 hotărâre	 a	 Guvernului	 sau	 alte
acte	normative	specifice.

(8)	 Ordonatorul	 principal	 de	 credite,	 în	 raport	 cu	 cerinţele	 postului,	 poate	 stabili	 criterii	 de	 selecţie
proprii	în	completarea	celor	din	hotărârea	Guvernului.
Art.	7.	(1)	Soluţionarea	contestaţiilor	în	legătură	cu	stabilirea	unor	drepturi	care	se	acordă,	în	condiţiile	legii,
personalului	contractual	este	de	competenţa	ordonatorilor	de	credite.

(2)	Contestaţia	poate	 fi	depusă	 în	 termen	de	15	zile	 lucrătoare	de	 la	data	 luării	 la	cunoştinţă	a	actului
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administrativ	de	stabilire,	modificare	ori	comunicare	a	 refuzului	de	acordare	a	drepturilor	 în	cauză,	 la	 sediul
ordonatorului	de	credite.

(3)	Ordonatorii	de	credite	vor	soluţiona	contestaţiile	în	termen	de	10	zile	lucrătoare.
(4)	 Împotriva	 măsurilor	 dispuse	 potrivit	 prevederilor	 alin.	 (1)	 persoana	 nemulţumită	 se	 poate	 adresa

instanţei	de	contencios	administrativ	sau,	după	caz,	instanţei	judecătoreşti	competente	potrivit	legii,	în	termen
de	30	de	zile	calendaristice	de	la	data	comunicării	soluţionării	contestaţiei	în	scris.

CAPITOLUL	V	Gestiunea	curentă	a	personalului	contractual	şi	a	funcţiilor	exercitate	de	acesta
Art.	8.	–	(1)	Gestiunea	curentă	a	personalului	contractual	şi	a	funcţiilor	exercitate	de	acesta	este	organizată	şi
realizată,	în	cadrul	fiecărei	autorităţi	şi	instituţii	publice,	de	către	compartimentul	de	resurse	umane.

(2)	Autorităţile	şi	instituţiile	publice	au	obligaţia	de	a	transmite,	în	formatele/forma	stabilite/stabilită	de
instituţiile	 abilitate,	 informaţii	 cu	 privire	 la	 personalul	 contractual	 propriu	 instituţiilor	 publice	 cu	 atribuţii	 în
centralizarea	 sau	gestionarea	 informaţiilor	 cu	privire	 la	personalul	din	 sectorul	bugetar	 sau	 în	elaborarea	de
politici	publice	cu	privire	la	acesta.

CAPITOLUL	VI	Coordonarea	şi	controlul	normelor	de	conduită	pentru	personalul	contractual
Art.	 9.	 -	 (1)	 Autorităţile	 şi	 instituţiile	 publice	 au	 obligaţia	 de	 a	 coordona,	 controla	 şi	 monitoriza	 respectarea
normelor	 de	 conduită	 de	 către	 personalul	 contractual,	 din	 aparatul	 propriu	 sau	 din	 instituţiile	 aflate	 în
subordine,	 coordonare	 sau	 sub	 autoritate,	 cu	 respectarea	 prevederilor	 în	 domeniul	 legislaţiei	 muncii	 şi	 a
legislaţiei	specifice	aplicabile.
(2)	 Normele	 de	 conduită	 sunt	 obligatorii	 pentru	 personalul	 contractual	 din	 cadrul	 autorităţilor	 şi	 instituţiilor
publice.
(3)	În	scopul	îndeplinirii	corespunzătoare	a	activităţilor	prevăzute	la	alin.	(1)	autorităţile	şi	instituţiile	publice:

a)	 urmăresc	 aplicarea	 şi	 respectarea	 în	 cadrul	 autorităţilor	 şi	 instituţiilor	 publice	 a	 prevederilor
prezentului	cod	referitoare	la	conduita	personalului	contractual	în	exercitarea	funcţiilor	deţinute;

b)	soluţionează	petiţiile	şi	sesizările	primite	privind	încălcarea	prevederilor	prezentului	cod	referitoare	la
conduita	personalului	contractual	în	exercitarea	funcţiilor	deţinute	sau	le	transmite	spre	soluţionare	organului
competent,	conform	legii;

c)	elaborează	analize	şi	rapoarte	privind	respectarea	prevederilor	prezentului	cod	referitoare	la	conduita
personalului	contractual	în	exercitarea	funcţiilor	deţinute;

d)	asigură	informarea	publicului	cu	privire	la	conduita	profesională	la	care	este	îndreptăţit	să	se	aştepte
din	partea	personalului	contractual	în	exercitarea	funcţiei;

e)	asigură	informarea	personalului	contractual	propriu	cu	privire	la	conduita	ce	trebuie	respectată;
f)	 colaborează	 cu	 organizaţiile	 neguvernamentale	 care	 au	 ca	 scop	 promovarea	 şi	 apărarea	 intereselor

legitime	ale	cetăţenilor	în	relaţia	cu	personalul	din	administraţia	publică.
(4)	 Pentru	 informarea	 cetăţenilor,	 compartimentele	 de	 relaţii	 publice	 din	 cadrul	 autorităţilor	 şi	 instituţiilor
publice	 au	 obligaţia	 de	 a	 asigura	 publicitatea	 şi	 de	 a	 afişa	 normele	 privind	 conduita	 personalului	 propriu	 la
sediul	autorităţilor	sau	instituţiilor	publice,	într-un	loc	vizibil.

CAPITOLUL	VII	Soluţionarea	sesizărilor	cu	privire	la	încălcarea	normelor	de	conduită	de	către
personalul	contractual

Art.	10.	Sesizările	cu	privire	la	încălcarea	normelor	de	conduită	de	către	personalul	contractual	sunt	analizate	şi
soluţionate	cu	respectarea	prevederilor	în	domeniul	legislaţiei	muncii.

																																																																																							CAPITOLUL	VIII	PANTOUFLAGE
Art.	11.	(1)	Conducătorul	unității	desemnează	persoana	responsabilă	cu	monitorizarea	situațiilor	de	pantouflage
la	nivelul	unității.
											(2)		După	desemnare	persoana	responsabilă	desfășoară	activități	de	informare	și	prevenire	a	situațiilor	de
pantouflage	la	nivelul	salariaților	din	instituție.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	 De	 asemenea,	 întocmește	 și	 actualizează	 permanent	 lista	 cu	 salariații	 care	 intră	 sub	 incidența
prevederilor	 legale	 privind	 pantouflage-ul,	 în	 vederea	 punerii	 în	 aplicare	 a	 prevederilor	 legale	 atunci	 când
salariatul	își	încheie	angajarea.
									(4)	Persoana	desemnată	cu	monitorizarea	interdicțiilor	după	încetarea	raportului	de	serviciu	transmite	lista
cu	 salariații	 care	 intră	 sub	 incidența	 prevederilor	 legale	 către	 structura	 funcțională	 responsabilă	 cu	 încetarea
raporturilor	de	muncă	cu	salariații	instituției,	ori	de	câte	ori	lista	suferă	modificări.
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											(5)	Persoana	care	realizează	formele	pentru	încetarea	raporturilor	de	serviciu	sau	contractual	de	muncă	cu
personalul	instituției	va	verifica	înainte	de	a	elibera	documentele	de	lichidare,	dacă	persoana	căreia	îi	încetează
raporturile	de	serviciu/muncă	se	află	pe	lista	cu	salariații	care	intră	sub	incidența	prevederilor	legale.
												(6)În	situația	în	care	persoana	căreia	îi	încetează	raporturile	de	serviciu/muncă	se	află	pe	lista	cu	salariații
care	intră	sub	incidența	prevederilor	legale,	acesteia	i	se	va	solicita	să	completeze	declarația	de	pantouflage.
											(	7)	De	la	data	încheierii	angajării,	anual	timp	de	5	ani,	fostul	salariat	al	instituţiei	are	obligaţia	depunerii
declaraţiei	de	pantouflage	la	instituţia	cu	care	şi-a	încheiat	raporturile	de	serviciu/muncă,	conform	prevederilor
din	 Lege	 nr.	 78/2000	 pentru	 prevenirea,	 descoperirea	 şi	 sancţionarea	 faptelor	 de	 corupţie,	 cu	 modificările	 şi
completările	ulterioare.
												(8)	Persoana	responsabilă	de	procedură	pune	la	dispoziţia	responsabilului	cu	implementarea	S.N.A.	date
statistice	cu	privire	la	pantouflage:
-	numărul	de	încălcări	ale	regimului	legal;
-	numărul	de	solicitări	către	instanţa	de	judecată	pentru	anularea	contractului	de	finanţare	în	caz	de	încălcare	a
art.	13	alin.	(1)	din	Ordonanța	de	urgență	nr.	66/2011	privind	prevenirea,	constatarea	și	sancționarea	neregulilor
apărute	în	obținerea	și	utilizarea	fondurilor	europene	și/sau	a	fondurilor	publice	naționale	aferente	acestora,	cu
modificările	și	completările	ulterioare;
-	numărul	de	sancţiuni	aplicate	de	către	instanţe.

CAPITOLUL	IX	INCOMPATIBILITĂȚI
Art.	12	(1)	Salariații	trebuie	să	exercite	un	rol	activ,	având	obligația	de	a	evalua	situațiile	care	pot
genera	o	situație	de	incompatibilitate	și	de	a	acționa	pentru	prevenirea	apariției	sau	soluționarea

legală	a	acestora.
(2)	În	situația	intervenirii	unei	incompatibilități,	salariații	au	obligația	de	a	acționa	conform

prevederilor	legale	pentru	încetarea	incompatibilității,	în	termen	legal.
(3)	Salariații	sunt	obligați	să	prezinte	declarația	de	avere	și	declarația	de	interese.	

(4)	Declarația	de	avere	și	declarația	de	interese	se	actualizează	anual,	potrivit	legislației	specifice.
(5)	Contractul	individual	de	muncă	poate	fi	suspendat	din	inițiativa	angajatorului	în	cazul	în	care
angajatorul	a	formulat	plângere	penală	împotriva	salariatului	sau	acesta	a	fost	trimis	în	judecată
pentru	fapte	penale	incompatibile	cu	funcția	deținută,	până	la	rămânerea	definitivă	a	hotărârii

judecătorești.

CAPITOLUL	X	Dispoziții	finale
Art.	13.	(1)	Instituţiile	şi	autorităţile	publice	 întocmesc	rapoarte	anuale	cu	privire	 la	respectarea	normelor	de
conduită	de	către	personalul	contractual	din	aparatul	propriu	sau	din	instituţiile	aflate	în	subordine,	coordonare
ori	sub	autoritate.
(2)	Raportul	anual	cu	privire	la	respectarea	normelor	de	conduită	de	către	personalul	contractual	se	transmite
ministerului	cu	atribuţii	în	domeniul	administraţiei	publice.
(3)	Formatul	şi	informaţiile	se	stabilesc	prin	ordin	al	ministrului	cu	atribuţii	în	domeniul	administraţiei	publice.
(4)	Raportul	trebuie	să	conţină	cel	puţin	următoarele	elemente:

a)	numărul	şi	obiectul	sesizărilor	privind	cazurile	de	încălcare	a	normelor	de	conduită	profesională;
b)	 categoriile	 şi	 numărul	 de	 angajaţi	 contractuali	 care	 au	 încălcat	 normele	 de	 conduită	 morală	 şi

profesională;
c)	 cauzele	 şi	 consecinţele	nerespectării	prevederilor	 referitoare	 la	 conduita	personalului	 contractual	 în

exercitarea	funcţiilor	deţinute;
d)	măsurile	de	prevenire	şi/sau,	după	caz,	sancţiunile	aplicate.

(5)	Raportul	se	publică	pe	pagina	de	internet	a	autorităţilor	şi	instituţiilor	publice,	iar	publicarea	se	anunţă	prin
comunicat	difuzat	printr-o	agenţie	de	presă.

Întocmit,	
Conducător	compartiment	Consilier	Etic	

Todosi	Daniela

Aprobat,	
Primar	

Strugariu	Mircea-Andrei


