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ANEXA 1 la Decizia nr. 8121/29.12.2021 

 

CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL 

DIN CADRUL AGENŢIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ BACĂU 
 

A. INTRODUCERE - DOMENIUL DE APLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE 

 

       Art. 1. Domeniul de aplicare 

 (1) Codul de conduită reprezintă un set de principii și reguli de etică și integritate, numite în continuare 

norme de conduită, pe care toți angajații (personal contractual) din cadrul Agenției de Dezvoltare Locală 

Bacău, au obligația să le respecte în exercitarea funcției pe care o dețin. 

 (2) Conform prevederilor  O.S.G.G. nr. 600/2018,  conducerea şi salariaţii entităţii publice cunosc şi susţin 

valorile etice şi valorile entităţii, respectă şi aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor 

de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi semnalarea neregulilor. 

   a) Conducerea entităţii publice sprijină şi promovează, prin deciziile sale şi prin puterea exemplului 

personal, valorile etice, integritatea personală şi profesională a salariaţilor. 

   b) Conducerea entităţii publice adoptă un cod de conduită, dezvoltă şi implementează politici şi 

proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea 

fraudelor, actelor de corupţie şi semnalarea neregulilor. 

   c) Conducerea entităţii publice înlesneşte comunicarea deschisă de către salariaţi a preocupărilor 

acestora în materie de etică şi integritate, prin desemnarea unui consilier de etică care să monitorizeze 

respectarea normelor de conduită la nivelul entităţii. 

   d) Acţiunea de semnalare de către salariaţi a neregulilor trebuie să aibă un caracter transparent pentru 

eliminarea suspiciunii de delaţiune şi trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale. 

   e) Salariaţii care semnalează nereguli de care, direct sau indirect, au cunoştinţă, sunt protejaţi 

împotriva oricăror discriminări, iar conducătorii au obligaţia de a întreprinde cercetările adecvate, în scopul 

elucidării celor semnalate şi de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun. 

   f) Conducerea şi salariaţii entităţii publice au o abordare constructivă faţă de controlul intern 

managerial, a cărui funcţionare o sprijină în mod permanent. 

     g) Declararea averilor, intereselor şi bunurilor primite cu titlu gratuit se realizează de către toţi factorii 

vizaţi, în conformitate cu prevederile legale. 

 

       Art. 2. Obiective  

       Obiectivele prezentului cod de conduită 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: 

  a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi 

profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei publice şi al 

personalului contractual; 

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

partea personalului contractual în exercitarea funcţiei; 

  c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul contractual din 

cadrul Agenţiei de Dezvoltare Locală Bacău, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autoritatea locală, pe de altă 

parte. 

 

       Art. 3.  Principii aplicabile conduitei profesionale a personalului contractual din cadrul Agenției 

de Dezvoltare Locală Bacău sunt: 
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  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. 

         

 Art. 4. Termeni 

        În înţelesul prezentului cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificații conform 

legii:  

- comportament integru – comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. 

Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu poate fi delimitată de 

corectitudinea legală și profesională;  

-comisia de disciplină – structură deliberativă, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea 

atribuţiilor ce îi revin, care are competenţa de a analiza faptele personalului contractual sesizate ca abateri 

disciplinare şi de a propune modul de soluţionare, prin individualizarea sancţiunii disciplinare aplicabile 

sau clasarea sesizării, după caz.  

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

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

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

în exercitarea funcţiei deţinute; 

-control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv 

auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în 

vederea asigurării administrării fondurilor - în mod economic, eficient și eficace, acesta include, de 

asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile;  

-etică – comportamentul individual, în context organizațional sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat fie 

din perspectiva valorilor, principiilor și regulilor etice explicite (coduri de etică, coduri de conduită sau alte 

tipuri de documente fără statut de act normativ) sau tacite (cultura organizațională), fie prin prisma 

consecințelor acțiunilor înseși;  

-entitate publică – autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie autonomă, 

societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu personalitate 

juridică, care utilizează/ administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public; 
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-fișa postului – document care definește locul și contribuția postului în atingerea obiectivelor individuale și 

organizaționale, caracteristic atât individului, cât și entității și care precizează sarcinile și responsabilitățile 

care îi revin titularului unui post; în general, fișa postului cuprinde: informații generale privind postul 

(denumirea postului, nivelul postului, scopul principal al postului), condițiile specifice pentru ocuparea 

postului (studiile de specialitate, perfecționări, cunoștințe de operare/programare pe calculator, limbi 

străine, abilități, calități și aptitudini necesare, cerințe specifice, competență managerială), 

sarcinile/atribuțiile postului, sfera relațională;  

-fraudă - înșelare, inducere în eroare, delapidare, furt, fals, cu scop de profit, prin provocarea unei pagube; 

- funcţie - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau instituţia publică, în 

temeiul legii, în fişa postului;  

-funcție publică - ansamblul atribuțiilor și responsabilităților, stabilite în temeiul legii, în scopul exercitării 

prerogativelor de putere publică de către autoritățile și instituțiile publice;   

-funcție expusă la corupție - acea funcţie expusă la infracțiuni de corupție, prevăzute de Legea nr. 

286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, precum, luarea de mită, darea de 

mită, traficul de influentă, cumpărarea de influență, abuzul de funcție, fapte săvârșite de către membrii 

instantelor de arbitraj sau în legătură cu aceștia, fapte săvârșite de către funcționari străini sau în legătură cu 

aceștia, fără însă a se limita doar la acestea; 

-funcție sensibilă – funcţia care prezintă un risc semnificativ de afectare a obiectivelor entității prin 

utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare, informaționale sau de corupție sau 

fraudă;  

- 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 personalul contractual prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, 

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

- 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. 

-incident de integritate - situația în care cu privire la un angajat al unei instituții/autorități publice sau 

întreprinderi publice a fost luată sau dispusă cel puțin una dintre următoarele măsuri:  

a) încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele 

deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice;  

b) 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;  

c) 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;  

d) rămânerea definitivă a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului Naţional de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) privind o lucrare ştiinţifică ;  

-incompatibilități – acele situaţii în care un demnitar, ales local sau un funcționar public exercită mai 

multe funcţii în acelaşi timp, deşi este interzis de lege; 

-integritate - caracterul integru; sentimentul demnității, dreptății și conștiinciozității, care servește drept 

călăuză în conduita omului; onestitate, cinste; 

-norme de conduită - reprezintă un „set de reguli”, general valabile în administrația publică centrală și 

locală, care sunt recunoscute și respectate de către întregul personal al acestor autorități sau instituții 

publice;  

-personal contractual ori angajat contractual – persoanele din cadrul autorităților și instituțiilor publice, 

încadrate în temeiul unui contract individual de muncă sau contract de management în condițiile Legii nr. 

53/2003, cu modificările ulterioare ;  
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-săvârșirea unei infracțiuni - prin săvârșirea unei infracțiuni sau comiterea unei infracțiuni se înțelege 

săvârșirea oricăreia dintre faptele pe care legea le pedepsește ca infracțiune consumată sau ca tentativă, 

precum și participarea la comiterea acestora în calitate de coautor, instigator sau complice ;  

 

 

B.  NORME GENERALE DE CONDUITĂ ETICĂ ȘI PROFESIONALĂ A PERSONALULUI 

CONTRACTUAL DIN CADRUL AGENŢIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ BACĂU 

 

       Art. 5.  Asigurarea unui serviciu public de calitate 

  (1) Personalul contractual are 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, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului. 

  (2) În exercitarea funcţiei personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament profesionist, 

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

încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice. 

 

     Art. 6.  Respectarea Constituţiei şi a legilor 

  (1) Angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării 

şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, 

cu respectarea eticii profesionale. 

  (2) Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea 

exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute. 

 

  Art. 7.  Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice 

  (1) Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul autorităţii sau instituţiei 

publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce 

prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 

  (2) Angajaţilor contractuali le este interzis: 

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

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de 

acte cu caracter normativ sau individual; 

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

instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens; 

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

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

natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor 

funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice; 

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

juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară 

activitatea. 

  (3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 

2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 

  (4) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a 

personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii. 

 

         Art. 8.  Libertatea opiniilor 

  (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta demnitatea 

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

în care îşi desfăşoară activitatea. 

  (2) În activitatea lor angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se 

lăsa influenţaţi de considerente personale. 

  (3) În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite 

generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. 
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        Art. 9.  Activitatea publică 

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

precum şi relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către personalul contractual desemnat 

în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii. 

  (2) Personalul contractual desemnat să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, 

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

publice în care îşi desfăşoară activitatea. 

  (3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajații contractual 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) Personalul contractual poate participa la elaborarea de publicaţii, pot elabora şi publica articole de 

specialitate şi lucrări literare ori ştiinţifice, în condiţiile legii. 

  (5) Personalul contractual poate 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), personalul contractual nu poate 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, personalul contractual îşi poat 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) 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. 10.  Activitatea politică 

  În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis: 

  a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 

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

  c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau 

juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice; 

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

sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora. 

 

      Art. 11.  Folosirea imaginii proprii 

  În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual are obligaţia de a nu permite utilizarea 

numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum 

şi în scopuri electorale. 

 

    Art. 12.  Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei 

  (1) În relaţiile cu personalul contractual din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Locală Bacău, precum şi cu 

persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, 

bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate. 

  (2) Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii 

persoanelor din cadrul instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea,persoanelor din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, serviciilor publice subordonate Consiliului Local al 

Municipiului Bacău, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin: 

  a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 

  b) dezvăluirea aspectelor vieţii private; 

  c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 

  (3) Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară 
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şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii 

cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin: 

  a) promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la 

aceeaşi categorie de situaţii de fapt; 

  b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile 

religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte. 

 

  Art. 13.  Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale 

  (1) Funcţionarii publici/personalul contractual care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul 

unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminare şi alte activităţi cu caracter 

internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei publice pe care 

o reprezintă. 

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

personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale. 

  (3) În deplasările externe, angajații contractual sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor 

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

 

        Art. 14.  Interdicţia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje 

  (1) Angajaților contractuali le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau 

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

  (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile primite cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de 

protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei publice deţinute, care se supun prevederilor legale 

specifice. 

 

        Art. 15.  Obiectivitate şi responsabilitate în luarea deciziilor 

  (1) În procesul de luare a deciziilor, personalul contractual are obligaţia să acţioneze conform 

prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial. 

  (2) Angajaților contractuali le este interzis să promită luarea unei decizii de către autoritatea sau 

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

  (3) Personalul contractual de conducere este obligat să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale 

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

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

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

conducere, personalul contractual are obligaţia de a asigura organizarea activităţii personalului, de a 

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

  (5 Personalul contractual de conducere are obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu 

privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condiţiile legislaţiei specifice aplicabile 

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

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

publice ocupate şi carierei individuale a fiecărei persoane din subordine; 

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

competenţelor fiecărei persoane din subordine; 

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

semnaleze în mod individual performanţele necorespunzătoare şi să implementeze măsuri destinate 

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

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

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

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

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

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

cunoştinţele, competenţele şi îndeplinesc condiţiile legale necesare exercitării funcţiei respective; 
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  g) să excludă orice formă de discriminare şi de hărţuire, de orice natură şi în orice situaţie, cu privire 

la personalul din subordine. 

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

raporturile ierarhice, personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu se angaja în relaţii 

patrimoniale cu personalul din subordine. 

        Art. 16.  Obiectivitate în evaluare 

  (1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali au obligaţia să 

asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din 

subordine. 

  (2) Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate 

criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori 

aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente 

materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare. 

  (3) Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori 

promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii 

neconforme cu principiile prevăzute la art. 3. 

   

       Art. 17.  Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute 

  (1) Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât 

cele prevăzute de lege. 

  (2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori 

acţiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes 

personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane. 

  (3) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din 

cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin. 

  (4) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sau funcţionari 

publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest 

lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale. 

   

       Art. 18.  Utilizarea resurselor publice 

  (1) Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a 

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

bun proprietar. 

  (2) Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând 

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

  (3) Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea 

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

  (4) Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi 

didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru 

realizarea acestora. 

   

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

  (1) Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a 

unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri: 

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

ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; 

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

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

interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces. 

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

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

  (3) Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate 
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publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, 

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

  (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin 

interpus sau în situaţia conflictului de interese. 

 

Art. 20.  Obligaţii în exercitarea dreptului la libera exprimare 

  (1) Personalul contractual are dreptul la libera exprimare, în condiţiile legii. 

  (2) În exercitarea dreptului la liberă exprimare, angajații 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, angajații 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, angajații 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. 21.  Îndeplinirea atribuţiilor 

  (1) Personalul contractual răspunde, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia 

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

  (2) Personalul contractual are îndatorirea să îndeplinească dispoziţiile primite de la superiorii ierarhici. 

  (3) Personalul contractual are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de 

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

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

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

personalul contractual răspunde în condiţiile legii. 

 Art. 22.  Păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu şi confidenţialitatea 

   Personalul contractual are obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi 

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

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

de interes public. 

     Art. 23.  Respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor 

  (1) Angajații contractual au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi 

al incompatibilităţilor, precum şi normele de conduită. 

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

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

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

  (3) În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, personalul contractual 

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

de interese, în termen legal. 

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

prevăzute de lege, angajații 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. 24.  Conduita în relaţiile cu cetăţenii 

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

sau instituţiei publice, angajații contractual sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-

credinţă, corectitudine, integritate morală şi profesională. 

  (2) Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei, demnităţii, 

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

  a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 
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  b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane. 

  (3) Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea 

legală, clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. 

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

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

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

  (5) Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine demnă şi civilizată faţă de orice persoană cu 

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

acesteia un comportament similar.  

  (6) Personalul contractual are obligaţia de a asigura egalitatea de tratament a cetăţenilor în faţa 

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

şi combate orice formă de discriminare în îndeplinirea atribuţiilor profesionale. 

Art. 25. Valori etice raportate la exercitarea funcţiei contractuale 

         Loialitatea este principiul conform căruia exercitarea funcţiei şi realizarea tuturor actelor de 

competenţă trebuie să se facă cu respectarea Constituţiei şi a tuturor legilor în spiritul şi litera lor.  

         Responsabilitatea este principiul conform căruia personalul contractual trebuie să poarte 

responsabilitatea pentru actele sale. În acest sens există şi protecţia, reglementată în toate sistemele de 

drept, pentru personalul contractual prin facultatea de a discerne toate chestiunile care îi sunt supuse 

atenţiei de problematică specifică realizării competenţelor funcţiei pe care o exercită. 

         Discernământul este principiul conform căruia fiecare personal contractual este dator să acţioneze 

legal moral în realizarea atribuţiilor sale conform propriei convingeri,  în acest sens fiind responsabil de 

decizia luată. Principiul discernământului, întâlnit şi la magistraţi, exclude orice influenţe sau presiuni care 

ar denatura actul decizional şi realizarea atribuţiilor de către personalul contractual. 

         Eficienţa este principiul care presupune respectul pentru banii publici şi pentru mijloacele materiale 

pe care personalul contractual le are la îndemână în realizarea atribuţiilor sale. Eficienţa impune abţinerea 

de la risipă şi responsabilizarea în efectuarea cheltuielilor materiale. În autorităţile şi instituţiile publice 

răspunderea pentru modul de cheltuire a fondurilor nu este reţinută numai pentru personalul care lucrează 

în compartimentul economic, ci şi pentru cei din cadrul compartimentelor de specialitate, prin asumarea 

referatelor de necesitate şi investiţii pe care le întocmesc. Răspunderea în acest caz este evaluată mai puţin 

din perspectiva legalizării angajării cheltuielilor publice sau a procedurilor de achiziţie, ci mai accentuat pe  

caracterul de oprtunitate. 

         Confidenţialitatea este principiul care impune personalului contractual să nu facă uz de informaţiile 

aflate în exercitarea funcţiei pentru a obţine foloase din dezvăluirea lor, or să nu dezvăluie acele informaţii 

care sunt clasificate confidenţial sau secret, şi în al treilea rând să nu dezvăluie date ce ar aduce prejudicii 

autorităţii sau instituţiei publice în care îsi desfăşoară activitatea. 

         Realizarea competenţelor în interesul public ceea ce înseamnă că personalul contractual 

îndeplineşte o funcţie publică de importanţă socială în interesul cetăţenilor, excluzând orice alte interese 

proprii. 

         Credibilitatea publică este principiul în baza căruia personalul contractual este obligat să respecte şi 

să sporească prestigiul instituţiei în care lucrează şi să fie rezervaţi şi discreţi pentru a nu compromite 

acţiunile respectivei autorităţi. 

         Profesionalismul este principiul care se impune personalului contractual să-şi îndeplinească 

exemplar atribuţiile şi sarcinile de serviciu. Corelativ acestui principiu, sistemele administrative şi-au 

dezvoltat un mecanism de perfecţionare şi pregătire continuă, atât în interiorul autorităţilor cât şi prin 

instituţii specializate din cadrul ministerelorde resort sau din afara administraţiei dar în raport contractual 

cu instituţiile beneficiare. 

 

Art. 26. Valori etice raportate la beneficiarii serviciului public 

Respectul reprezintă principiul care obligă personalul contractual la o atitudine reverenţioasă faţă de 

cetăţeni, de asemenea, obligaţia de a-i da cetăţeanului petiţionar toate lămuririle necesare şi nu în ultimul 

rând obligaţia de a răspunde la petiţii chiar şi atunci când rezolvarea petiţiei nu intră în competenţa 

instituţiei la care lucrează personalul contractual. 
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Rapiditatea este principiul care obligă personalul contractual să-şi stabilească atribuţiile în cel mai 

scurt timp în raport de problemarica ce i-a fost înaintată, şi să formuleze răspunsul în termenul stabilit de 

lege sau dacă este posibil în cel solicitat de petent. 

Confidenţialitatea este obligaţia personalului contractual de a nu face publice problemele petenţilor 

cu care au fost însărcinaţi să le rezolve, sau să nu facă publice actele sau anchetele de la dosar. 

Integritatea este principiul care interzice personalului contractual să accepte cadouri sau alte 

beneficii de la cetăţeni pentru îndeplinirea unor atribuţii ce le revin prin natura funcţiei contractuale ce o 

ocupă, creând astfel un climat de încredere în fucţionari şi în administraţia publică băcăuană. 

Imparţialitatea conform căreia personalul contractual trebuie să fie imparţial în acţiunile, judecăţile 

şi opiniile lor, să respecte egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa legii şi să fie absolut neutri faţă de interesele 

politice, economice şi religioase. 

 

 Art. 27. Valori etice raportate la obligaţiile de conduită şi  imaginea persoanei care exercită 

funcţia  contractuală: 

 

Credibilitatea este cel mai important aspect al valorilor pe care personalul contractual trebuie să le 

respecte şi să le reprezinte. Credibilitatea presupune ca personalul contractual să se bucure de încrederea 

cetăţenilor în faţa cărora stă şi a căror probleme trebuie să le rezolve. De credibilitatea personalului 

contractual depinde în mod direct imaginea instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea. 

Integritatea ca valoare etică a personalului contractual presupune obligaţia acestuia de a nu primi 

sau pretinde cadouri sau alte foloase de la petent, pentru a păstra încrederea publică în echidistanţă, 

corectitudinea şi profesionalismul personalului contractual. 

Ţinuta este mai mult o obligaţie de serviciu, însă ea a fost introdusă în rândul valorilor etice ca 

element al conduitei. Ţinuta trebuie să fie „decentă” în sensul unei vestimentaţii sobre, care să nu poată fi 

considerată neglijenţa sau o etalare a opulenţei. 

Demnitatea ca valoare presupune respectul faţă de sine pe care personalul contractual trebuie să-l 

aibă şi are la bază transferul de competenţe de la instituţia publică la funcţionar, ca mandator în baza unui 

raport de serviciu/muncă a atributelor statului. 

Autoritatea este valoare etică ce defineşte conduita personalului contractual, fiind un atribut al 

instituţiei, şi reprezintă un total de calităţi care fac ca personalul contractual să se impună prin atitudinea sa, 

fără a deveni subiectiv. Aceste valori care contribuie la creşterea autorităţii personale sunt: 

profesionalismul, respectul, ţinuta şi atitudinea. 

Seriozitatea În unele cazuri codurile etice recomandă şi o conduită pe care personalul contractual 

trebuie să o respecte şi în viaţa privată. Personalul contractual este obligat să ducă o viaţă decentă, să aibă 

un comportament civilizat faţă de cailalţi.  

 

 

C. MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL APLICĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ PENTRU 

PERSONALUL CONTRACTUAL 

       Art. 28.  Coordonarea şi controlul normelor de conduită pentru personalul contractual 

  (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; 



11 | Codul de conduită a personalului contractual - ADL BACĂU  
 

  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 publifuncce, într-un loc vizibil. 

   

       Art. 29.  Asigurarea transparenţei cu privire la respectarea normelor de conduită 

 

  (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. 

  (6) Pentru informarea personalului contractual din cadrul instituției și a cetăţenilor prezentul cod de 

conduită se afișează la sediul autorităţilor sau instituţiilor publice, într-un loc vizibil. 

      

 

     D.  REGULI  PRIVIND RĂSPUNDEREA   

 

Art. 30.  (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a 

personalului contractual, în condiţiile legii. 

  (2) Organele cu atribuţii disciplinare au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului 

cod de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu 

modificările ulterioare. 

  (3) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi 

sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii. 

  (4) 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. 

   

E. MODUL DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIEI  ȘI  SANCȚIUNI  

 

 Art. 31.   (1) Sesizările cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personalul contractual sunt 

analizate şi soluţionate cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.  
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(2) Reclamațiile și sesizările cu privire la încălcarea codului de conduită se pot face în scris (format fizic 

sau prin email) și se  înregistrează în registrul de intrare-ieșire al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău. 

(3) Comisia de cercetare disciplinară are competența de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de 

conduită și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare, în condițiile Legii 53/2003 cu modificările și 

competările ulterioare. 

 

 

Art. 32. Semnalarea unor fapte de încălcare a legii ca fiind abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, 

constituie avertizare în interes public şi priveşte: 

  a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătură directă 

cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul; 

  b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene; 

  c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor unităţilor prevăzute 

la art. 2; 

  d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese; 

  e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; 

  f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese sau numite 

politic; 

  g) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale; 

  h) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile; 

  i) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu; 

  j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare şi 

eliberare din funcţie; 

  k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii; 

  l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare; 

  m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al instituţiei publice  

  n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel al 

ocrotirii interesului public. 

 

 

Art. 33. AVERTIZORUL DE INTEGRITATE 

 În încercarea de a soluționa problematica corupției din administrația publică centrală și locală, în anul 

2004, România a devenit prima țară din Europa continentală a adoptat o lege desemnată protecției 

angajaților din sectorul public care vor să raporteze fapte de corupție. Legea nr. 571/2004 le permite 

angajaților să reclame o gamă largă de infracțiuni, fără a se mai teme de consecințele negative pe care o 

astfel de sesizare le-ar putea atrage asupra lor. Cunoscută și sub denumirea de „avertizare în interes 

public”, respectiv „avertizare de integritate”, aceasta nu se limitează doar sesizarea faptelor de corupție, ci 

la orice sesizare făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a 

deontologiei profesionale sau principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și 

transparenței. Potrivit Legii nr. 571/2004 orice persoană care sesizează cu bună-credință orice faptă care 

presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, 

eficacității, economicității și transparenței și poate avea calitatea de avertizor. 

Legea nr. 571/2004 stabilește o paletă largă de canale prin care avertizorul poate efectua avertizarea în 

interes public. Astfel, sesizarea poate fi adresată, la alegere, alternativ sau cumulativ: şefului ierarhic al 

persoanei care a încălcat prevederile legale; conducătorului autorităţii publice, instituţiei publice sau al 

unităţii bugetare din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale, sau în care se semnalează 

practica ilegală; comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul autorităţii publice, 

instituţiei publice sau al unităţii prevăzute din care face parte persoana care a încălcat legea; organelor 

judiciare; organelor abilitate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor; 

comisiilor parlamentare; mass-media; organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale; organizaţiilor 

neguvernamentale. 

Enumerarea nu conține o ordine de preferință, ci o listă de posibili destinatari ai sesizării, din care persoana 

are dreptul să aleagă unul singur sau mai mulți, după cum consideră necesar. 
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• Avertizorii nu pot fi sancționați direct sau indirect pentru neregulile sesizate. În vederea asigurării 

protecției avertizorilor de integritate, legea prevede ca, pentru acele situații în cazul în care persoana 

reclamată prin sesizare este șeful ierarhic direct sau indirect al avertizorului, secretul identității acestuia să 

fie asigurat de comisia care efectuează cercetarea. 

• În eventualitatea în care acesta este cercetat disciplinar ca urmare a avertizării în interes public, 

avertizorul poate cere asigurarea participării presei și a unui reprezentant al sindicatului/ asociației 

profesionale la cercetare. Autoritatea este obligată să invite aceste persoane, în caz contrar decizia de 

sancționare nu este valabilă. De asemnea, în cazul aplicării unor sancțiuni abuzive, persoana care a depus 

sesizarea poate cere instanței să le anuleze. 

 

Art. 34. Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt următoarele: 

 

  a) principiul legalităţii, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi celelalte  

unităţi prevăzute la art. 2 au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, 

libera concurenţă şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii; 

  b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, în înţelesul prezentei legi, ordinea de 

drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienţa autorităţilor publice şi instituţiilor publice, precum şi a 

celorlalte unităţi prevăzute la art. 2 sunt ocrotite şi promovate de lege; 

  c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este 

datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită; 

  d) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care reclamă ori 

sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile şi mai severe 

pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele 

deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public; 

  e) principiul bunei administrări, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi celelalte 

unităţi prevăzute la art. 2 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, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi prevăzute la art. 

2; 

  g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei 

legi pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă; 

  h) principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate 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 constituie o încălcare a legii. 

   

F.  EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN CONFORMITATE CU STRATEGIA NAȚIONALĂ 

ANTICORUPȚIE (HOTĂRÂREA nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale 

Anticorupţie)  

ART. 35 La nivelul administraţiei publice locale au fost identificate bune practici în implementarea 

Strategiei Naționale Anticorupție:  

-elaborarea de coduri de etică şi conduită, specializate pe domeniul fondurilor europene, respectiv al 

achiziţiilor publice;  

-implementarea unor proceduri on-line de tip e-guvernare;  

- organizarea de dezbateri şi activităţi de instruire pentru promovarea bunelor practici anticorupţie la 

nivelul administraţiei publice locale, pentru informarea cetăţenilor; constituirea de registre pentru evidenţa 

cazurilor de abţinere în luarea deciziei în situaţii de conflict de interese, respectiv privind evidenţa 

incidentelor de integritate.  

Conform Raportului de monitorizare (R3) privind stadiul şi impactul implementării SNA 2012-2015 la 

nivelul administraţiei publice locale în anul 2014, elaborat de MDRAP . O atenţie deosebită a fost acordată 

domeniului achiziţiilor publice.  
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G. PANTOUFLAGE (INTERDICȚIA POST ANGAJARE) 

ART. 36. Interdicția post angajare, cunoscută și sub denumirea de „pantouflage”, se regăsește în legislația 

românească în cuprinsul prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 

şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 

94 alin. (3) Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Deși nu există un mecanism standard de monitorizare a situațiilor de pantouflage pentru instituțiile și 

autoritățile publice, respectiv al fenomenului migării funcţionarilor publici/personalului contractual din 

sectorul public în cel privat, prin implementarea unui astfel de sistem ar trebui să se asigure că: 

-anumite informații dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în mod abuziv; 

-exercitarea autorității de către un funcționar public/personal contractual nu este influențată de câștigul 

personal (inclusiv prin speranța sau așteptarea unei angajări viitoare). 

În conformitate cu noile abordări în managementul sectorului public, împreună cu posibilităţile extinse de 

muncă, au schimbat relaţiile serviciului public şi ale sectorului privat, precum şi percepţia publică asupra 

acestor relaţii. Necesitatea de a menţine încrederea publicului, în special în perioadele de schimbare, 

sporeşte importanţa dezvoltării şi menţinerii sistemelor ce abordează conflictele de interese, inclusiv pe 

cele care apar la migrarea Funcţionarilor publici/personalului contractual către sectorul privat. Cele mai 

frecvente obiective ale unui sistem care abordează migrarea funcţionarilor publici/personalului contractual 

din sectorul public în cel privat sunt:(1) să se asigure că anumite informaţii dobândite în serviciul public nu 

sunt utilizate în mod abuziv; (2) să se asigure că exercitarea autorităţii de către un funcţionar 

public/personal contractual nu este influenţată de câştigul personal, inclusiv prin speranţa sau aşteptarea 

unei angajări viitoare şi (3) să se asigure că accesul şi contactele actualilor, precum şi ale foştilor 

funcţionari publici nu sunt utilizate pentru beneficiile nejustificate ale funcţionarilor/personalului 

contractual sau ale altora. 

În conformitate cu Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, art. 

94, alin. 3 - funcționarii publici/personalul contractual care, în exercitarea funcției publice, au 

desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale sau alte unități cu 

scop lucrativ nu pot să-și desfășoare activitatea și nu pot acorda consultanță de specialitate la aceste 

societăți după încetarea activității, timp de 3 ani; 

În conformitate cu O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulitor apărute în 

obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora - art. 13, 

alin. (1): ”beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane 

fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanțare în 

cadrul procedurii de selecție pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la semnarea 

contractului de finanțare. 

 

H. CONFLICTUL DE INTERESE 

Art. 70 din Legea 161/2003 definește conflictul de interese ca: „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 și altor acte 

normative.” 

Această situație implică un conflict între datoria față de interesul public și interesele personale ale 

persoanei care deține o demnitate sau funcție publică, care se află în contradicție cu obligațiile și 

responsabilitățile oficiale și care l-ar putea determina/ influența să nu le îndeplinească corespunzător. 

Prin reglementarea conflictului de interese se urmărește prevenirea situațiilor în care persoanele care dețin 

funcții publice ar abuza de funcția pe care o dețin pentru a obține anumite beneficii pentru ei, rude sau alte 

persoane. 

 

ART. 37. Tipuri de conflicte de interese 
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Legiuitorul a reglementat conflictul de interese atât în sfera administrativă, cât și în sfera penală. 

Conflictul de interese poate fi potenţial în situaţia în care un oficial are interese personale de natură să 

producă un conflict de interese dacă ar trebui luată o decizie publică. 

Conflictul de interese potenţial - X este arhitectul şef al oraşului ABC, iar tatăl său este directorul unei mari 

companii de construcţii. 

Conflictul de interese actual apare în momentul în care oficialul este pus în situaţia de a lua o decizie care l-

ar avantaja sau care ar avantaja un apropiat de-al său sau un partener de afaceri. 

Conflictul de interese actual - X este arhitectul şef al oraşului ABC, iar compania tatălui său a depus 

documentaţia pentru obţinerea unei autorizaţii de construcţie în respectivul oraş. 

Al treilea tip de conflict de interese este cel consumat, în care oficialul public participă la luarea deciziei cu 

privire la care are un interes personal, încălcând prevederile legale. 

Conflictul de interese consumat - X, în calitatea sa de arhitect şef al oraşului ABC, a semnat autorizaţia de 

construcţie solicitată de compania tatălui său. 

Aşteptările publicului privind conduita pe care oficialul public trebuie să o aibă, variază în funcţie de tipul 

concret de conflict de interese existent la un anumit moment169. 

Dacă, în cazul conflictului de interese potenţial, conduita cerută oficialului este mai degrabă pe exercitarea 

în mod transparent şi echidistant a atribuţiilor sale, în cazul conflictului de interese actual, oficialul trebuie 

să se abţină de la luarea oricăror decizii, informându-şi superiorul ierarhic despre situaţia apărută. 

Prevenirea conflictului de interese: în cazul existenţei unui conflict de interese, funcționarul 

public/angajatul contractual este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea 

la luarea unei decizii și 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 funcției publice, în termen de 

cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă, încălcarea acestor prevederi putând atrage, după caz, 

răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii. 

 

ART. 38. Sancțiuni 

Incălcarea de către funcţionarii publici/personalui contractual a „prevederilor referitoare conflicte de 

interese ” constituie abatere disciplinară (art. 492 alin. (2) lit. m) și se sancționează corespunzător 

prevederilor legale aplicabile. 

Conform art. 25, sancțiunile pentru situațiile în care au fost identificate conflicte de interese constau în: 

✓ „(1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act 

juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligațiilor legale privind 

conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancţionează potrivit reglementării aplicabile 

demnităţii, funcției sau activităţii respective, în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la 

aceasta și dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracțiuni. 

✓ (2) Persoana eliberată sau destituită din funcție potrivit prevederilor alin. (1) sau față de care s-a 

constatat existenţa conflictului de interese este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o 

demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 

3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a 

mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 

3 ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică 

la dată constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani operează 

potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive și 

irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unui conflict de interese sau a unei stări de 

incompatibilitate. 

✓ (3) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de conflict de interese constituie temei pentru 

eliberarea din funcție ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancţionează potrivit reglementării 

aplicabile demnităţii, funcției sau activităţii respective. 

✓ (4) Prin derogare de la dispozițiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, 

sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate ca urmare a săvârşirii unor abateri dintre cele cuprinse în 

prezenta lege nu pot consta în mustrare sau avertisment.” 

În materie de sancțiuni, legea prevede următoarele: 
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✓ „Fapta persoanelor care, cu intenție, depun declarații de avere sau declarații de interese care nu 

corespund adevărului constituie infracțiunea de fals în declarații și se pedepseşte potrivit Codului penal.” 

(art. 28) 

✓ „Nedepunerea declarațiilor de avere și de interese în termenele prevăzute de prezenta lege, constituie 

contravenție şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei.” (art. 29 alin. (1)); 

✓ „Nerespectarea obligațiilor prevăzute de lege în sarcina persoanelor responsabile cu implementarea 

prevederilor prezentei legi constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. 

Aceeași sancțiune se aplică și conducătorului entităţii respective, dacă acesta nu îndeplineşte obligaţiile 

prevăzute de prezenta lege.” (art. 29 alin. (2)); 

✓ „Neaplicarea sancțiunii disciplinare sau neconstatarea încetării funcției publice, după caz, atunci când 

actul de constatare a rămas definitiv, constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 

2.000 lei, dacă fapta nu constituie infracțiune.” (art. 29 alin. (3)). 

 

I. REGULI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE ÎN CONFORMITATE CU 

LEGEA NR. 98 DIN 19 MAI 2016 PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE 

ART. 39. Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese, în scopul 

evitării denaturării concurenţei şi al asigurării tratamentului egal pentrutoţi operatorii economici. 

ART. 40. În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii 

personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele 

autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa 

rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, 

care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul 

procedurii de atribuire. 

ART. 41.(1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care 

ar putea duce la apariţia unui conflict de interese, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu 

exemplificativ: 

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor 

a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul 

de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători 

ori subcontractanţi propuşi; 

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care 

este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori 

subcontractanţi propuşi; 

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane 

despre care se constată sau cu privire la care există indicia rezonabile/informaţii concrete că poate avea, 

direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie 

de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul 

susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 

gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 

autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire; 

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane 

desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 

gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de 

decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 

atribuire; 

f) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul 

susţinător organizat ca societate pe acţiuni cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător nu respectă 

prevederile art. 53 alin. (2) şi (3). 
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(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care 

exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi 

conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 

ART. 42. 

Ofertantul declarat câştigător cu care autoritatea contractantă a încheiat contractul de achiziţie publică nu 

are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în 

scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în 

procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de 

atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie 

implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie 

implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie 

publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea 

rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv. 

ART. 43. 

(1) În cazul în care autoritatea contractantă identifică o situaţie potenţial generatoare de conflict de interese, 

aceasta are obligaţia de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili dacă situaţia respectivă 

reprezintă o situaţie de conflict de interese şi de a prezenta candidatului/ofertantului aflat în respectiva 

situaţie o expunere a motivelor care, în opinia autorităţii contractante, sunt de natură să ducă la un conflict 

de interese. 

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă solicit candidatului/ofertantului transmiterea 

punctului său de vedere cu privire la respective situaţie. 

(3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), autoritatea contractantă stabileşte că există 

un conflict de interese, autoritatea contractantă adoptămăsurile necesare pentru eliminarea circumstanţelor 

care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea persoanelor responsabile cu 

evaluarea ofertelor, atunci când le este afectată imparţialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea 

ofertantului/candidatului aflat în relaţie cu persoanele cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii 

contractante. 

ART. 44 

(1) Autoritatea contractantă precizează în documentele achiziţiei numele persoanelor cu funcţii de decizie 

în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 

atribuire. 

(2) Autoritatea contractantă publică prin mijloace electronice denumirea şi datele de identificare ale 

ofertantului/candidatului/ subcontractantului propus/terţului susţinător, în termen de maximum 5 zile de la 

expirarea termenului-limită de depunere a solicitărilor de  participare/ofertelor, cu excepţia persoanelor 

fizice, în cazul cărora se publică doar numele. 

 

J. DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 45. Intrarea in vigoare 

Prezentul Cod etic și de integritate intră în vigoare la data aducerii la cunoștință întregului personal  d in  

cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău,  pr in  comunicarea  că t re  toa te  compartimentele și 

afișarea pe site-ul oficial al instituției. 

Art. 46. Prevederile prezentului cod nu au un caracter limitativ, orice alte dispoziții speciale în 

materie sunt aplicabile categoriilor de salariați cărora le sunt adresate.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 | Codul de conduită a personalului contractual - ADL BACĂU  
 

REFERINTE PRINCIPALE: 

 

- HOTĂRÂREA nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 

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

şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenirea corupţiei, a 

indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public; 

- LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

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

- LEGEA nr. 184 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de 

interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

- LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice; 

- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 

acestora; 

- ORDINUL nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice; 

- LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 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; 

- LEGE nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile 

publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

Constantin-Adrian ANGHEL 

 

 
 

 

                                                                                                                         Întocmit, 

Inspector de specialitate, 

            Marius CERGHICI 
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ANEXA 2 la Decizia nr. 8121/29.12.2021 

 

Plângere pentru nerespectarea Codului de conduită a personalului contractual al 

 Agenției de Dezvoltare Locală Bacău 

 

1. Autorul plângerii: 

Nume  și  prenume/ Persoană juridică:   ---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------    

Adresă/ Sediu social (codul fiscal): --------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------         

Telefon/ Fax: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Descrierea faptei care constituie obiectul plângerii:---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

 3. Date de identificare a angajatului (nume, prenume, semnalmente) a cărui fapt  este sesizată, locul de 

muncă în care desfășoară activitatea și data evenimentului: --------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------  

 4. Prezentarea eventualelor dovezi pe care se sprijină plângerea: -------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

Data și semnătura: 

 

Declar, prin prezenta că sunt de acord ca ADL Bacău, să fie autorizat prin compartimentele de specialitate să proceseze datele 

mele personale, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal precum și prelucrarea, stocarea/ arhivarea datelor din această declarație conform normelor legale incidente. 

Declar că am luat la cunoștință de drepturile conferite de Regulamentul UE 679 / 2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecții 

datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la 

restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

 

 

 

Plângerea se formulează în scris și este însoțită, atunci când este posibil de înscrisurile care o susțin. 

Plângerea se depune la Registratura ADL BACĂU/pe e-mail, în atenția Consilierului de etică.                           

 

 


