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CAPITOLUI I 

Domeniul de aplicare, obiective şi principii generale 

 

Art.1 Domeniul de aplicare 

(1) Codul etic şi de integritate al funcŃionarilor publici, reglementează normele de 

conduită profesională şi de integritate ale funcŃionarilor publici, iar Codul etic şi de 

integritate al personalului contractual din Primăria comunei Belceşti, reglementează 

normele de conduită profesională şi integritatea personalului contractual şi sunt 

definite în continuare Cod etic şi de integritate. 

(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul Cod etic şi de integritate 

sunt obligatorii pentru funcŃionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă 

temporar o funcŃie publică, pentru personalul contractual, încadrat în baza 

prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată. 

 

Art.2 Obiective 

Obiectivele prezentului Cod etic şi de integritate urmăresc să asigure creşterea 

calităŃii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, 

precum şi eliminarea birocraŃiei şi a faptelor de corupŃie din administraŃia publică, 

prin: 

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor 

raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menŃinerii prestigiului 

Primãriei comunei Belceşti, al funcŃionarilor publici şi al personalului contractual; 

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăŃit să 

se aştepte din partea funcŃionarilor publici în exercitarea funcŃiilor publice şi din 

partea personalului contractual în exercitarea funcŃiei; 

c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăŃeni şi funcŃionarii 

publici, personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Belceşti, pe de o parte, 

între cetăŃeni şi Primărie, pe de altă parte. 

 

Art.3 Principii generale 

(1) Principiile care guvernează conduita profesională a funcŃionarului public şi a 

personalului contractual sunt cele prevãzute la art 3 din Legea nr. 7/ 2004 privind 
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Codul de conduită a funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, 

şi la art.3 din Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului 

contractual din autorităŃile şi instituŃiile publice. 

a) supremaŃia ConstituŃiei şi a legii, principiu conform căruia funcŃionarii publici şi 

personalul contractual au îndatorirea de a respecta ConstituŃia şi legile Ńării; 

b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcŃionarii publici şi 

personalul contractual au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât 

interesul personal, în exercitarea funcŃiei publice sau a funcŃiei; 

c) asigurarea egalităŃii de tratament a cetăŃenilor în faŃa autorităŃilor şi instituŃiilor 

publice, principiu conform căruia funcŃionarii publici şi personalul contractual au 

îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaŃii identice sau similare; 

d) profesionalismul, principiu conform căruia funcŃionarii publici şi personalul 

contractual au obligaŃia de a îndeplini atribuŃiile de serviciu cu responsabilitate, 

competenŃă, eficienŃă, corectitudine şi conştiinciozitate; 

e) imparŃialitatea, nediscriminarea şi independenŃa, principiu conform căruia 

funcŃionarii publici şi personalul contractual sunt obligaŃi să aibă o atitudine 

obiectivă, neutră faŃă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în 

exercitarea funcŃiei publice; 

f) integritatea morală, principiu conform căruia funcŃionarilor publici şi personalului 

contractual le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau 

pentru alŃii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcŃiei sau a funcŃiei publice 

pe care o deŃin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcŃie; 

g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcŃionarii publici şi 

personalul contractual pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu 

respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri; 

h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcŃiei publice şi 

în îndeplinirea atribuŃiilor de serviciu funcŃionarii publici şi personalul contractual 

trebuie să fie de bună-credinŃă şi să acŃioneze pentru îndeplinirea conformă a 

atribuŃiilor de serviciu; 

i) deschiderea şi transparenŃa, principiu conform căruia activităŃile desfăşurate de 

funcŃionarii publici şi personalul contractual în exercitarea funcŃiei lor sunt publice şi 

pot fi supuse monitorizării cetăŃenilor. 

(2) Principiile care guvernează protecŃia avertizării în interes public sunt 

următoarele: 
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a) principiul legalităŃii, conform căruia autorităŃile şi instituŃiile publice din cadrul 

administraŃiei publice locale, institutiilor publice de asistenta socială, au obligaŃia de 

a respecta drepturile şi libertăŃile cetăŃenilor, normele procedurale, libera concurenŃă 

şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii; 

b) principiul supremaŃiei interesului public, conform căruia, ordinea de drept, 

integritatea, imparŃialitatea şi eficienŃa autorităŃilor publice şi instituŃiilor publice 

sunt ocrotite şi promovate de lege; 

c) principiul responsabilităŃii, conform căruia orice persoana care semnalează 

încalcări ale legii este datoare să susŃina reclamaŃia cu date sau indicii privind fapta 

savârşită; 

d) principiul nesancŃionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancŃionate persoanele 

care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei 

sancŃiuni 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 autorităŃile publice, instituŃiile 

publice sunt datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu 

un grad ridicat de profesionalism, în condiŃii de eficienŃă, 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 buna 

administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă şi prestigiul 

autorităŃilor publice şi al instituŃiilor publice. 

g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoana nu se poate prevala de 

prevederile legale pentru a diminua sancŃiunea administrativă sau disciplinară 

pentru o faptă a sa mai gravă; 

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

autoritate publică, instituŃie publică sau în altă unitate bugetară care a făcut o 

sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a 

legii. 

 

Art.4 Termeni 

În înŃelesul prezentului Cod etic şi de integritate, expresiile şi termenii prevăzuŃi la 

art 4 din Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduită a funcŃionarilor publici, la art.4 
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din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităŃile şi instituŃiile publice şi la art.3 din Legea nr. 571/ 2004 privind protecŃia 

personalului din autorităŃile publice, instituŃiile publice şi din alte unităŃi care 

semnalează încalcări ale legii, au aceleaşi semnificaŃii. 

 

CAPITOLUL II 

Norme generale de conduită profesională a funcŃionarilor 

publici şi a 

personalului contractual din cadrul Primăriei comunei 

Belceşti 

 

Art.5 Asigurarea unui serviciu public de calitate 

(1) FuncŃionarii publici şi personalul contractual au obligaŃia de a asigura un serviciu 

public de calitate în beneficiul cetăŃenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor 

şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenŃelor autorităŃii 

publice, în limitele atribuŃiilor stabilite prin fişa postului. 

(2) În exercitarea funcŃiei publice şi a atribuŃiilor de serviciu, funcŃionarii publici şi 

personalul contractual au obligaŃia de a avea un comportament profesionist, precum 

şi de a asigura, în condiŃiile legii, transparenŃa administrativă, pentru a câştiga şi a 

menŃine încrederea publicului în integritatea, imparŃialitatea şi eficacitatea 

autorităŃilor şi instituŃiilor publice. 

 

Art.6 Respectarea ConstituŃiei şi a legilor 

(1) FuncŃionarii publici şi angajaŃii contractuali au obligaŃia ca, prin actele şi faptele 

lor, să respecte ConstituŃia, legile Ńării şi să acŃioneze pentru punerea în aplicare a 

dispoziŃiilor legale, în conformitate cu atribuŃiile care le revin, cu respectarea eticii 

profesionale. 

(2) FuncŃionarii publici şi personalul contractual trebuie să se conformeze 

dispoziŃiilor legale privind restrângerea exercitiului unor drepturi, datorată naturii 

funcŃiilor publice sau a funcŃiilor contractuale deŃinute. 

 

Art.7 Loialitatea faŃă de Primăria comunei Belceşti 
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(1) FuncŃionarii publici şi personalul contractual au obligaŃia de a apăra cu loialitate 

prestigiul Primăriei comunei Belceşti, precum şi de a se abŃine de la orice act ori fapt 

care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 

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

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

Primãriei comunei Belceşti, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte 

cu caracter normativ sau individual; prevederea se aplică şi după încetarea raportului 

de serviciu / raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziŃiile din 

legi speciale nu prevăd alte termene. 

b) să facă aprecieri în legatură cu litigiile aflate în curs de soluŃionare şi în care 

Primăria comunei Belceşti are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaŃi în acest sens; 

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

pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziŃiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 

c) să dezvăluie informaŃii care nu au caracter public, în alte condiŃii decât cele 

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

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

prevăd alte termene. 

d) să dezvăluie informaŃiile la care au acces în exercitarea funcŃiei, dacă această 

dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea 

sau drepturile Primăriei comunei Belceşti ori ale unor funcŃionari publici sau angajaŃi 

contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice; prevederea se aplică şi 

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

ani, dacă dispoziŃiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 

e) să acorde asistenŃă şi consultanŃă persoanelor fizice sau juridice, în vederea 

promovării de acŃiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau Primăriei 

comunei Belceşti; 

(3) Prevederile prezentului Cod etic şi de integritate nu pot fi interpretate ca o 

derogare de la obligaŃia legală a funcŃionarilor publici şi a personalului contractual de 

a furniza informaŃii de interes public celor interesaŃi, în condiŃiile legii. 

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

care conŃin asemenea informaŃii, la solicitarea reprezentanŃilor unei alte autorităŃi ori 

instituŃii publice, este permisă numai cu acordul Primarului comunei Belceşti. 

 

Art. 8 Libertatea opiniilor 
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În îndeplinirea atribuŃiilor de serviciu funcŃionarii publici şi personalul contractual 

au obligaŃia de a respecta demnitatea funcŃiei publice deŃinute sau a funcŃiei 

contractuale, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Primăriei 

comunei Belceşti, de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenŃaŃi de 

considerente personale, iar în exprimarea opiniilor trebuie să aibă o atitudine 

conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. 

 

Art. 9 Activitatea publică 

(1) RelaŃiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către unul sau mai mulŃi 

funcŃionari publici desemnaŃi de către Primarul comunei Belceşti prin dispoziŃia 

Primarului şi/sau prin fişa postului; 

(2) FuncŃionarii publici şi personalul contractual desemnaŃi să participe la activităŃi 

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

reprezentare încredinŃat de Primarul comunei Belceşti; 

(3) În cazul în care nu sunt desemnaŃi în acest sens, funcŃionarii publici şi personalul 

contractual, pot participa la activităŃi sau dezbateri publice, având obligaŃia de a face 

cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al 

Primăriei comunei Belceşti. 

Art. 10 Activitatea politică 

În exercitarea funcŃiei publice sau a funcŃiei contractuale deŃinute, funcŃionarilor 

publici şi personalului contractual le este interzis: 

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

b) să furnizeze sprijin logistic candidaŃilor la funcŃii de demnitate publică; 

c) să colaboreze, atât în cadrul relaŃiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu 

persoanele fizice sau juridice care fac donaŃii ori sponsorizări partidelor politice; 

d) să afişeze la avizierul Primăriei comunei Belceşti sau a unităŃilor subordonate 

însemne ori obiecte inscripŃionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a 

candidaŃilor acestora; 

e) să facă parte din conducerea partidelor politice sau organizaŃiilor politice. 

f) conform Ordinului M.F. nr. 252/2004 privind Codul de conduită etică a 

auditorului intern, funcŃionarii publici care ocupă funcŃia de auditor intern trebuie să 

fie neutri din punct de vedere politic, în scopul îndeplinirii în mod imparŃial a 

activităŃilor; în acest sens ei trebuie să îşi menŃină independenŃa faŃă de orice 

influenŃe politice; 
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Art. 11 Folosirea imaginii proprii 

În considerarea funcŃiei publice sau a funcŃiei contractuale pe care o deŃin, 

funcŃionarii publici şi personalul contractual au obligaŃia de a nu permite utilizarea 

numelui sau a imaginii proprii în acŃiuni publicitare pentru promovarea unei 

activităŃi comerciale, precum şi în scopuri electorale. 

 

Art. 12 Cadrul relaŃiilor în exercitarea atribuŃiilor funcŃiei 

(1) În relaŃiile cu personalul din cadrul Primăriei comunei Belceşti, precum şi în 

relaŃia acestora cu persoanele fizice sau juridice, funcŃionarii publici şi personalul 

contractual sunt obligaŃi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinŃă, 

corectitudine şi amabilitate. 

(2) FuncŃionarii publici şi personalul contractual au obligaŃia de a nu aduce atingere 

onoarei, reputaŃiei şi demnităŃii persoanelor din cadrul Primăriei şi serviciilor publice 

subordonate , Consiliului Local al comunei Belceşti, precum şi ale persoanelor cu care 

intră în legatură în exercitarea funcŃiei, prin: 

a) întrebuinŃarea unor expresii jignitoare; 

b) dezvăluirea unor aspecte ale vieŃii private; 

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 

(3) FuncŃionarii publici şi personalul contractual trebuie să adopte o atitudine 

imparŃială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăŃenilor. 

FuncŃionarii publici şi personalul contractual au obligaŃia să respecte principiul 

egalităŃii cetăŃenilor în faŃa legii şi a autorităŃii publice, prin: 

a) promovarea unor soluŃii coerente, similare sau identice raportate la aceeaşi 

categorie de situaŃii de fapt, conform principiului tratamentului nediferenŃiat; 

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

convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte 

aspecte. 

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

persoanelor, eficienŃa activităŃii, precum şi creşterea calităŃii serviciului public, se 

recomandă respectarea normelor de conduită prevazute la art.12 alin.(1) - (3) şi de 

către celelalte subiecte ale acestor raporturi. 
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Art. 13 Conduita în cadrul relaŃiilor internaŃionale 

(1) FuncŃionarii publici şi personalul contractual care reprezintă Primăria comunei 

Belceşti în cadrul unor organizaŃii internaŃionale, conferinŃe, seminarii şi alte 

activităŃi cu caracter internaŃional au obligaŃia să promoveze o imagine favorabilă 

Ńării şi autorităŃii publice pe care o reprezintă. 

(2) În relaŃiile cu reprezentanŃii altor state, funcŃionarilor publici şi personalului 

contractual le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naŃionale sau 

dispute internaŃionale. 

(3) În deplasările în afara Ńării, funcŃionarii publici şi personalul contractual sunt 

obligaŃi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă 

încălcarea legilor şi obiceiurilor Ńării gazdă. 

 

Art. 14 InterdicŃia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi 

avantajelor 

FuncŃionarii publici şi personalul contractual nu trebuie să solicite ori să accepte 

cadouri, servicii, favoruri, invitaŃii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate 

personal, familiei, părinŃilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaŃii de 

afaceri sau de natură politică, care le pot influenŃa imparŃialitatea în exercitarea 

funcŃiilor publice sau a funcŃiilor contractuale deŃinute, ori pot constitui o 

recompensă în raport cu aceste funcŃii. 

 

Art. 15 Participarea la procesul de luare a deciziilor 

(1) În procesul de luare a deciziilor funcŃionarii publici şi personalul contractual au 

obligaŃia să acŃioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de 

apreciere în mod fundamentat şi imparŃial. 

(2) FuncŃionarii publici şi personalul contractual au obligaŃia de a nu promite luarea 

unei decizii de către Primărie, de către alŃi funcŃionari publici sau salariaŃi 

contractuali, precum şi îndeplinirea atribuŃiilor în mod privilegiat. 

 

Art. 16 Obiectivitate în evaluare 

(1) În exercitarea atribuŃiilor specifice funcŃiilor publice / contractuale de conducere, 

funcŃionarii publici şi personalul contractual au obligaŃia să asigure egalitatea de 

şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru funcŃionarii publici şi 

pentru personalul contractual din subordine. 
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(2) FuncŃionarii publici şi personalul contractual de conducere au obligaŃia să 

examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenŃei 

profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă 

avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcŃii ori acordarea de 

stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori 

discriminare. 

(3) FuncŃionarii publici şi personalul contractual de conducere au obligaŃia de a nu 

favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcŃiile publice sau contractuale 

pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu 

principiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din prezentul Cod etic şi de integritate. 

 

Art. 17 Folosirea prerogativelor de putere publică şi folosirea abuzivă a 

atribuŃiilor funcŃiei deŃinute 

(1) Este interzisă folosirea de către funcŃionarii publici şi personalul contractual în 

alte scopuri decât cele prevăzute de lege a prerogativelor funcŃiei publice sau a 

funcŃiei contractuale deŃinute. 

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de 

acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acŃiuni de control, 

funcŃionarilor publici şi personalului contractual le este interzisă urmărirea obŃinerii 

de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau 

morale altor persoane. 

(3) FuncŃionarilor publici şi personalului contractual le este interzis să folosească 

poziŃia oficială pe care o deŃin sau relaŃiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcŃiei 

publice, pentru a influenŃa anchetele interne ori externe sau pentru a determina 

luarea unei anumite măsuri. 

(4) FuncŃionarilor publici şi personalul contractual le este interzis să impună altor 

funcŃionari publici sau angajaŃi contractuali să se înscrie în organizaŃii sau asociaŃii, 

indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiŃându-le acordarea 

unor avantaje materiale sau profesionale. 

 

Art. 18 Utilizarea resurselor publice 

(1) FuncŃionarii publici şi personalul contractual sunt obligaŃi să asigure ocrotirea 

proprietăŃii publice şi private a statului şi a Primăriei comunei Belceşti, să evite 

producerea oricărui prejudiciu, acŃionând în orice situaŃie ca un bun proprietar. 
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(2) FuncŃionarii publici şi personalul contractual au obligaŃia să folosească timpul de 

lucru, precum şi bunurile aparŃinând Primăriei comunei Belceşti numai pentru 

desfaşurarea activităŃilor aferente funcŃiei publice sau a funcŃiei contractuale 

deŃinute. 

(3) FuncŃionarii publici şi personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, 

potrivit atribuŃiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în 

conformitate cu prevederile legale. 

(4) FuncŃionarilor publici şi personalului contractual care desfăşoară activităŃi 

publicistice în interes personal sau activităŃi didactice le este interzis să folosească 

timpul de lucru ori logistica Primăriei comunei Belceşti pentru realizarea acestora. 

 

Art. 19 Limitarea participării la achiziŃii, concesionari sau închirieri 

(1) Orice funcŃionar public sau angajat contractual poate achiziŃiona, concesiona sau 

închiria un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a comunei Belceşti, supus 

vânzării (concesionării, închirierii) în condiŃiile legii, cu excepŃia următoarelor cazuri: 

a) când a luat cunoştinŃă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuŃiilor de 

serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute ( 

concesionate, închiriate); 

b) când a participat, în exercitarea atribuŃiilor de serviciu, la organizarea vânzării 

(concesionării, închirierii) bunului respectiv; 

c) când poate influenŃa operaŃiunile de vânzare, concesionare sau închiriere sau când 

a obŃinut informaŃii la care persoanele interesate de cumpărarea (concesionarea, 

închirierea) bunului nu au avut acces. 

(2) FuncŃionarilor publici şi personalului contractual le sunt interzise furnizarea 

informaŃiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a 

comunei Belceşti, supuse operaŃiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în 

alte condiŃii decât cele prevăzute de lege. 

(3) Prevederile alin. (1) - (2) se aplică în mod corespunzător şi în situaŃia conflictului 

de interese. 

 

CAPITOLUL III 

Coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită 

profesională pentru funcŃionarii publici şi pentru personalul contractual 
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Art. 20 - (1) AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici coordonează, monitorizează 

şi controlează aplicarea normelor prevăzute de Codul etic şi de integritate pentru 

funcŃionarii publici. 

(2) Ministerul AdministraŃiei şi Internelor coordonează şi controlează aplicarea 

normelor prevăzute de Codul etic şi de integritate, atât pentru funcŃia publică cât şi 

pentru personalul contractual. 

(3) Prin activitatea sa, AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici nu poate influenŃa 

derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplină din cadrul Primăriei 

municipiului ConstanŃa desfăşurată în conformitate cu prevederile HG nr.1344/2007 

privind Normele de organizare şi funcŃionare a comisiilor de disciplină, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

(4) Prin activitatea sa, Ministerul AdministraŃiei şi Internelor nu poate influenŃa 

derularea procedurii disciplinare din cadrul autorităŃilor şi instituŃiilor publice, 

desfăşurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, 

republicată. 

 

Art. 21 Sesizarea 

(1) AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici şi Ministerul AdministraŃiei şi 

Internelor pot fi sesizate de orice persoană cu privire la: 

a) încălcarea prevederilor prezentului Cod etic de către funcŃionarii publici şi 

personalul contractual; 

b) constrângerea sau ameninŃarea exercitată asupra funcŃionarului public sau asupra 

personalului contractual pentru a-l determina să încalce dispoziŃiile legale în vigoare 

ori să le aplice necorespunzător. 

(2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) nu exclude sesizarea comisiei de disciplină 

competente potrivit legii, din cadrul Primăriei comunei Belceşti. 

(3) FuncŃionarii publici nu pot fi sancŃionaŃi sau prejudiciaŃi în nici un fel pentru 

sesizarea AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici sau a comisiei de disciplină 

competente, potrivit legii. 

(4) AngajaŃii contractuali nu pot fi sancŃionaŃi sau prejudiciaŃi în nici un fel pentru 

sesizarea cu bună-credinŃă a organelor disciplinare competente, în condiŃiile legii. 

 

Art. 22 SoluŃionarea sesizării 
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(1) Rezultatele activităŃii de cercetare pentru funcŃionarii publici se consemnează 

într-un raport, pe baza căruia AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici va formula o 

recomandare către Primăria comunei Belceşti cu privire la modul de soluŃionare a 

situaŃiei cu care a fost sesizată. 

(2) Rezultatele activităŃii de centralizare a sesizărilor sau petiŃiilor pentru personalul 

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

Internelor va formula recomandări către Primăria comunei Belceşti cu privire la 

modul de corectare a deficienŃelor constatate. 

(3) Recomandările AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici şi Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor vor fi comunicate : 

a) funcŃionarului public, personalului contractual sau persoanei care a făcut 

sesizarea, 

b) funcŃionarului public sau personalului contractual care face obiectul sesizării, 

c) Primarului comunei Belcesti. 

(4) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data soluŃionării, Primăria comunei 

Belceşti are obligaŃia de a comunica AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici sau 

după caz Ministerului AdministraŃiei şi Internelor, modul de soluŃionare a măsurilor 

prevăzute în recomandare. 

 

Art. 23 Publicitatea cazurilor sesizate 

În scopul aplicării eficiente a dispoziŃiilor prezentului Cod etic şi de integritate, 

consilierul etic al Primăriei comunei Belceşti întocmeşte rapoarte trimestriale privind 

respectarea normelor de conduită de către funcŃionarii publici din cadrul autorităŃii 

publice, care după ce sunt aprobate de conducerea Primăriei comunei Belceşti, se 

transmit, la termenele şi în forma standard stabilite prin instrucŃiuni, AgenŃiei 

NaŃionale a FuncŃionarilor Publici. 

 

Art. 24 Rolul Primăriei comunei Belceşti şi a AgenŃiei NaŃionale a 

FuncŃionarilor Publici 

(1) În scopul aplicării eficiente a dispoziŃiilor prezentului Cod etic şi de integritate, 

Primarul comunei Belceşti a desemnat un funcŃionar public pentru 

consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită. 

(2) Consilierul etic, exercită următoarele atribuŃii: 
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a) acordarea de consultanŃă şi asistenŃă funcŃionarilor publici din cadrul Primăriei 

comunei Belceşti, cu privire la respectarea normelor de conduită; 

b) monitorizarea aplicării prevederilor prezentului Cod etic şi de integritate în cadrul 

Primăriei comunei Belcesti. 

c) întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de 

către funcŃionarii publici din cadrul Primăriei comunei Belceşti; 

(3) Rapoartele prevăzute la alin.(2) pct.”c” aprobate de Primarul comunei Belceşti, se 

comunică funcŃionarilor publici din cadrul Primăriei şi se transmit trimestrial, la 

termenele şi în forma standard stabilite prin instrucŃiuni ale A.N.F.P.; 

(4) Rapoartele Primăriei comunei Belceşti privind respectarea normelor de conduită 

vor fi centralizate de A.N.F.P. într-o bază de date necesară pentru: 

a) identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită 

profesională, inclusiv a constrângerilor sau ameninŃărilor exercitate asupra unui 

funcŃionar public pentru a-l determina să încalce dispoziŃiile legale în vigoare ori să le 

aplice necorespunzător; 

b) identificarea modalităŃilor de prevenire a încalcării normelor de conduită 

profesională; 

c) adoptarea măsurilor privind reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare a 

prevederilor legale. 

 

Art. 25 Conflictul de interese privind funcŃionarii publici 

(1) Prin conflict de interese se înŃelege situaŃia în care persoana ce exercita o funcŃie 

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

îndeplinirea cu obiectivitate a atribuŃiilor care îi revin potrivit ConstituŃiei şi altor 

acte normative. 

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

funcŃiilor publice sunt: imparŃialitatea, integritatea, transparenŃa deciziei şi 

supremaŃia interesului public. 

(3) FuncŃionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre 

următoarele situaŃii: 

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

privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaŃii cu caracter patrimonial; 

b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcŃionari 

publici care au calitatea de soŃ sau rudă de gradul I; 
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c) interesele sale patrimoniale, ale soŃului sau rudelor sale de gradul I pot influenŃa 

deciziile pe care trebuie sa le ia în exercitarea funcŃiei publice. 

(4) În cazul existenŃei unui conflict de interese, funcŃionarul public este obligat să se 

abŃină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi 

să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este 

obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparŃialitate a funcŃiei 

publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinŃa. 

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

este subordonat direct funcŃionarul public în cauză, va desemna un alt funcŃionar 

public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienŃă. 

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

administrativă, civilă ori penală, potrivit legii. 

 

Art.26 IncompatibilităŃi privind funcŃionarii publici şi personalul 

contractual 

(1) IncompatibilităŃile privind funcŃiile publice sunt cele reglementate de ConstituŃie, 

de Legea nr.188/1999, republicata cu modificările şi completările ulterioare – privind 

Statutul FuncŃionarilor Publici, precum şi dispoziŃiile Legii nr.161/2003 privind unele 

măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnităŃilor publice, a 

funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei, 

actualizată. 

(2) Calitatea de funcŃionar public este incompatibilă cu orice altă funcŃie publică 

decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcŃiile de demnitate publică. 

(3) FuncŃionarii publici nu pot deŃine alte funcŃii şi nu pot desfăşura alte activităŃi, 

remunerate sau neremunerate, după cum urmează: 

a) în cadrul autorităŃilor sau instituŃiilor publice; 

b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepŃia cazului în care funcŃionarul public 

este suspendat din funcŃia publică, în condiŃiile legii, pe durata numirii sale; 

c) în cadrul regiilor autonome, societăŃilor comerciale ori în alte unităŃi cu scop 

lucrativ din sectorul public; 

d) în calitate de membru al unui grup de interes economic. 

(4) Nu se află în situaŃie de incompatibilitate, funcŃionarul public care: 

a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiŃiile legii, să reprezinte 

interesele statului în legătură cu activităŃile desfăşurate de operatorii economici cu 
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capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiŃiile rezultate din actele 

normative în vigoare; 

b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiŃiile legii, să participe în 

calitate de reprezentant al autorităŃii ori instituŃiei publice în cadrul unor organisme 

sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare; 

c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau 

instituŃie publică, în condiŃiile expres prevăzute de actele normative în vigoare. 

(5) Nu se află în situaŃie de incompatibilitate funcŃionarul public care este desemnat 

prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanŃat din fonduri 

comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe 

contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepŃia 

funcŃionarilor publici care exercită atribuŃii ca auditor sau atribuŃii de control asupra 

activităŃii derulate în cadrul acesteia şi a funcŃionarilor publici care fac parte din 

echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe 

generează o situaŃie de conflict de interese cu funcŃia publică pe care o ocupă. 

(6) FuncŃionarii publici care, în exercitarea funcŃiei publice, au desfăşurat activităŃi 

de monitorizare şi control cu privire la societăŃi comerciale sau alte unităŃi cu scop 

lucrativ de natura celor prevăzute la alin. (3) lit. c) nu pot să-şi desfăşoare activitatea 

şi nu pot acorda consultanŃa de specialitate la aceste societăŃi timp de 3 ani după 

ieşirea din corpul funcŃionarilor publici. 

(7) FuncŃionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte 

efectuarea unor acte în legătură cu funcŃia publică pe care o exercită. 

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

funcŃionarul public este reîncadrat în funcŃia publică deŃinută sau într-o funcŃie 

similară. 

Art.27 

(1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcŃionarii publici 

respectivi sunt soŃi sau rude de gradul I. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care şeful ierarhic direct are calitatea de 

demnitar. 

(3) Persoanele care se află în una dintre situaŃiile prevăzute la alin. (1) sau (2) vor 

opta, în termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau 

renunŃarea la calitatea de demnitar. 

(4) Orice persoana poate sesiza existenta situaŃiilor prevăzute la alin. (1) sau (2). 
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(5) SituaŃiile prevăzute la alin. (1) şi neîndeplinirea obligaŃiei prevăzute la alin. (3) se 

constată de către şeful ierarhic superior al funcŃionarilor publici respectivi, care 

dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre funcŃionarii publici soŃi sau 

rude de gradul I. 

(6) SituaŃiile prevăzute la alin. (2) şi neîndeplinirea obligaŃiei prevăzute la alin. (3) se 

constată, după caz, de către primul-ministru, ministru sau prefect, care dispune 

încetarea raporturilor ierarhice directe dintre demnitar şi funcŃionarul public soŃ sau 

ruda de gradul I. 

 

Art.28 

(1) FuncŃionarii publici pot exercita funcŃii sau activităŃi în domeniul didactic, al 

cercetării ştiinŃifice, al creaŃiei literar-artistice şi în alte domenii de activitate din 

sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuŃiile exercitate 

ca funcŃionar public potrivit fişei postului. 

(2) În situaŃia funcŃionarilor publici care desfăşoară activităŃile prevăzute la alin. (1), 

documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea 

sau instituŃia publică la care aceştia sunt numiŃi. 

 

Art.29 

(1) FuncŃionarul public poate candida pentru o funcŃie eligibilă sau poate fi numit 

într-o funcŃie de demnitate publică. 

(2) Raportul de serviciu al funcŃionarului public se suspendă: 

a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales; 

b) până la încetarea funcŃiei eligibile sau a funcŃiei de demnitate publică, în cazul în 

care funcŃionarul public a fost ales sau numit. 

 

Art.30 

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

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

partidelor politice şi să exprime sau să apere în mod public poziŃiile unui partid 

politic, excepŃie fac funcŃionarii publici care ocupa o funcŃie de auditor intern, care 

trebuie sa fie neutri din punct de vedere politic . 

 

CAPITOLUL IV 
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Principii fundamentale şi reguli de conduită etică ale auditorilor interni 

din cadrul Primăriei comunei Belceşti 

Art. 31 

Scopul Codului privind conduita etică a auditorului intern este crearea cadrului etic 

necesar desfăşurării profesiei de auditor intern, astfel încât acesta să îşi îndeplinească 

cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de 

serviciu şi să se abŃină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituŃiei sau 

autorităŃii publice în care îşi desfăşoară activitatea. 

 

Art. 32 Obiective 

Realizarea scopului prezentului cod privind conduita etică a auditorului intern 

presupune îndeplinirea următoarelor obiective: 

a) performanŃa - profesia de auditor intern presupune desfăşurarea unei activităŃi la 

cei mai ridicaŃi parametri, în scopul îndeplinirii cerinŃelor interesului public, în 

condiŃii de economicitate, eficacitate şi eficienŃă; 

b) profesionalismul - profesia de auditor intern presupune existenŃa unor capacităŃi 

intelectuale şi experienŃe dobândite prin pregătire şi educaŃie şi printr-un cod de 

valori şi conduită comun tuturor auditorilor interni; 

c) calitatea serviciilor - constă în competenŃa auditorilor interni de a-şi realiza 

sarcinile ce le revin cu obiectivitate, responsabilitate, sârguinŃă şi onestitate; 

d) încrederea - în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, auditorii interni trebuie să 

promoveze cooperarea şi bunele relaŃii cu ceilalŃi auditori interni şi în cadrul 

profesiunii, iar sprijinul şi cooperarea profesională, echilibrul şi corectitudinea sunt 

elemente esenŃiale ale profesiei de auditor intern, deoarece încrederea publică şi 

respectul de care se bucură un auditor intern reprezintă rezultatul realizărilor 

cumulative ale tuturor auditorilor interni; 

e) conduita - auditorii interni trebuie să aibă o conduită ireproşabilă atât pe plan 

profesional, cât şi personal; 

f) credibilitatea - informaŃiile furnizate de rapoartele şi opiniile auditorilor interni 

trebuie să fie fidele realităŃii şi de încredere. 

 

Art. 33 Principii fundamentale 

În desfăşurarea activităŃii auditorii interni sunt obligaŃi să respecte următoarele 

principii fundamentale: 
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a) Integritatea - auditorul intern trebuie să fie corect, onest şi incoruptibil, 

integritatea fiind suportul încrederii şi credibilităŃii acordate raŃionamentului 

auditorului intern. 

b) IndependenŃa şi obiectivitatea - independenŃa faŃă de entitatea auditată şi oricare 

alte grupuri de interese este indispensabilă; auditorii interni trebuie să depună toate 

eforturile pentru a fi independenŃi în tratarea problemelor aflate în analiză; auditorii 

interni trebuie să fie independenŃi şi imparŃiali atât în teorie, cât şi în practică; în 

toate problemele legate de munca de audit independenŃa auditorilor interni nu 

trebuie să fie afectată de interese personale sau exterioare; auditorii interni au 

obligaŃia de a nu se implica în acele activităŃi în care au un interes legitim/întemeiat; 

obiectivitatea - auditorii interni trebuie să manifeste obiectivitate şi imparŃialitate în 

redactarea rapoartelor, care trebuie să fie precise şi obiective; concluziile şi opiniile 

formulate în rapoarte trebuie să se bazeze exclusiv pe documentele obŃinute şi 

analizate conform standardelor de audit; auditorii interni trebuie să folosească toate 

informaŃiile utile primite de la entitatea auditată şi din alte surse. De aceste 

informaŃii trebuie să se Ńină seama în opiniile exprimate de auditorii interni în mod 

imparŃial. Auditorii interni trebuie, de asemenea, să analizeze punctele de vedere 

exprimate de entitatea auditată şi, în funcŃie de pertinenŃa acestora, să formuleze 

opiniile şi recomandările proprii; auditorii interni trebuie să facă o evaluare 

echilibrată a tuturor circumstanŃelor relevante şi să nu fie influenŃaŃi de propriile 

interese sau de interesele altora în formarea propriei opinii. 

c) ConfidenŃialitatea - auditorii interni sunt obligaŃi să păstreze confidenŃialitatea în 

legătură cu faptele, informaŃiile sau documentele despre care iau cunoştinŃă în 

exercitarea atribuŃiilor lor; este interzis ca auditorii interni să utilizeze în interes 

personal sau în beneficiul unui terŃ informaŃiile dobândite în exercitarea atribuŃiilor 

de serviciu. În cazuri excepŃionale auditorii interni pot furniza aceste informaŃii 

numai în condiŃiile expres prevăzute de normele legale în vigoare. 

d) CompetenŃa profesională - auditorii interni sunt obligaŃi să îşi îndeplinească 

atribuŃiile de serviciu cu profesionalism, competenŃă, imparŃialitate şi la standarde 

internaŃionale, aplicând cunoştinŃele, aptitudinile şi experienŃa dobândite. 

e) Neutralitatea politică - auditorii interni trebuie să fie neutri din punct de vedere 

politic, în scopul îndeplinirii în mod imparŃial a activităŃilor; în acest sens ei trebuie 

să îşi menŃină independenŃa faŃă de orice influenŃe politice; auditorii interni au 
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obligaŃia ca în exercitarea atribuŃiilor ce le revin să se abŃină de la exprimarea sau 

manifestarea convingerilor lor politice. 

 

Art. 34 Reguli de conduită 

Regulile de conduită sunt norme de comportament pentru auditorii interni şi 

reprezintă un ajutor pentru interpretarea principiilor şi aplicarea lor practică, având 

rolul să îndrume din punct de vedere etic auditorii interni. 

1. Integritatea: 

a) exercitarea profesiei cu onestitate, bună-credinŃă şi responsabilitate; 

b) respectarea legii şi acŃionarea în conformitate cu cerinŃele profesiei; 

c) respectarea şi contribuŃia la obiectivele etice legitime ale entităŃii; 

d) se interzice auditorilor interni să ia parte cu bună ştiinŃă la activităŃi ilegale şi 

angajamente care discreditează profesia de auditor intern sau entitatea publică din 

care fac parte. 

2. IndependenŃa şi obiectivitatea: 

a) se interzice implicarea auditorilor interni în activităŃi sau în relaŃii care ar putea să 

fie în conflict cu interesele entităŃii publice şi care ar putea afecta o evaluare 

obiectivă; 

b) se interzice auditorilor interni să asigure unei entităŃi auditate alte servicii decât 

cele de audit şi consultanŃă; 

c) se interzice auditorilor interni, în timpul misiunii lor, să primească din partea celui 

auditat avantaje de natură materială sau personală care ar putea să afecteze 

obiectivitatea evaluării lor; 

d) auditorii interni sunt obligaŃi să prezinte în rapoartele lor orice documente sau 

fapte cunoscute de ei, care în caz contrar ar afecta activitatea structurii auditate. 

3. ConfidenŃialitatea: se interzice folosirea de către auditorii interni a informaŃiilor 

obŃinute în cursul activităŃii lor în scop personal sau într-o manieră care poate fi 

contrară legii ori în detrimentul obiectivelor legitime şi etice ale entităŃii auditate. 

4. CompetenŃa: 

a) auditorii interni trebuie să se comporte într-o manieră profesională în toate 

activităŃile pe care le desfăşoară, să aplice standarde şi norme profesionale şi să 

manifeste imparŃialitate în îndeplinirea atribuŃiilor de serviciu; 

b) auditorii interni trebuie să se angajeze numai în acele misiuni pentru care au 

cunoştinŃele, aptitudinile şi experienŃa necesare; 
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c) auditorii interni trebuie să utilizeze metode şi practici de cea mai bună calitate în 

activităŃile pe care le realizează; în desfăşurarea auditului şi în elaborarea rapoartelor 

auditorii interni au datoria de a adera la postulatele de bază şi la standardele de audit 

general acceptate; 

d) auditorii interni trebuie să îşi îmbunătăŃească în mod continuu cunoştinŃele, 

eficienŃa şi calitatea activităŃii lor; şeful compartimentului de audit public intern, 

respectiv conducătorul entităŃii publice, trebuie să asigure condiŃiile necesare 

pregătirii profesionale a auditorilor interni, perioada alocată în acest scop fiind de 

minimum 15 zile lucrătoare pe an; 

e) auditorii interni trebuie să aibă un nivel corespunzător de studii de specialitate, 

pregătire şi experienŃă profesionale elocvente; 

f) auditorii interni trebuie să cunoască legislaŃia de specialitate şi să se preocupe în 

mod continuu de creşterea nivelului de pregătire, conform standardelor 

internaŃionale; 

g) se interzice auditorilor interni să îşi depăşească atribuŃiile de serviciu. 

 

Art. 35 

Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern/organul ierarhic 

superior verifică respectarea prevederilor Codului privind conduita etică a 

auditorului intern de către compartimentele de audit public intern şi poate iniŃia 

măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităŃii publice în cauză. 

 

Art. 36 

Prevederile prezentului Cod sunt obligatorii pentru toŃi auditorii interni din cadrul 

Primăriei comunei Belceşti. Conducătorul structurii de audit public intern are 

responsabilitatea să se asigure că toŃi auditorii interni cunosc valorile şi principiile 

conŃinute în Codul privind conduita etică a auditorului intern şi acŃionează în 

consecinŃă. 

 

CAPITOLUL V 

Reguli de conduită etică pentru personalul Compartimentului 

AsistenŃi Medicali Comunitari din cadrul Primăriei comunei 

Belceşti 
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Art. 37 Principii fundamentale 

Principiile fundamentale în baza cărora îşi exercită profesia personalul medical sunt 

următoarele: 

a) exercitarea profesiei se face exclusiv în respect faŃă de viaŃa şi de persoana umană; 

b) în orice situaŃie primează interesul elevului şi sănătatea publică; 

c) respectarea în orice situaŃie a drepturilor pacientului; 

d) colaborarea, ori de câte ori este cazul, cu toŃi factorii implicaŃi în asigurarea stării 

de sănătate a pacientului; 

e) acordarea serviciilor se va face la cele mai înalte standarde de calitate posibile, pe 

baza unui nivel înalt de competenŃe, aptitudini practice şi performanŃe profesionale 

fără niciun fel de discriminare; 

 

Art. 38 Responsabilitatea personală, integritatea şi independenŃa 

profesională a personalului medical 

Personalul medical trebuie să evite în exercitarea profesiei atitudinile ce aduc 

atingere onoarei profesiei şi să evite tot ceea ce este incompatibil cu demnitatea şi 

moralitatea individuală şi profesională. 

 

Art. 39 

Personalul medical este răspunzător pentru fiecare dintre actele profesionale 

întreprinse. 

 

Art. 40 

Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, medicii şi asistenŃii medicali 

din cabinetele medicale şcolare încheie o asigurare de răspundere civilă pentru greşeli 

în activitatea profesională. 

 

Art. 41 

ÎncredinŃarea atribuŃiilor proprii unor persoane lipsite de competenŃă constituie 

greşeală deontologică. 

 

Art. 42 
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AsistenŃii medicali comunitari trebuie să comunice cu pacientul într-o manieră 

adecvată, folosind un limbaj respectuos, minimalizând terminologia de specialitate pe 

înŃelesul acestora. 

 

Art. 43 

Asistentul medical comunitar trebuie să evite orice modalitate de a cere recompense, 

altele decât formele legale de plată. 

 

Art. 44 Raporturile profesionale cu alŃi profesionişti din domeniul 

sanitar 

În baza spiritului de echipă, medicii, asistenŃii medicali, asistenŃii medicali 

comunitari îşi datorează sprijin reciproc. 

 

Art. 45 

Constituie încălcări ale regulilor etice: 

a) jignirea şi calomnierea profesională; 

b) blamarea şi defăimarea profesională; 

c) orice alt act sau fapt care poate aduce atingere demnităŃii profesionale a 

asistentului medical comunitar. 

 

Art.46 

În cazul în care se constată încălcări ale regulilor etice, se urmează procedura de 

sancŃionare, conform prevederilor Statutului Ordinului AsistenŃilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi AsistenŃilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea 

Adunării generale naŃionale a Ordinului AsistenŃilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

AsistenŃilor Medicali din România nr. 1/2009. 

 

Art. 47 

În cazul colaborării mai multor cadre medicale pentru examinarea, tratamentul sau 

îngrijirea aceluiaşi pacient, fiecare practician îşi asumă responsabilitatea individual 

prin aplicarea parafei profesionale în dreptul fiecărei manevre sau tehnici executate 

personal. 

 

Art. 48 
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Angajatorul trebuie să asigure condiŃii optime personalului medical în exercitarea 

profesiei. 

 

Art. 49 

AsistenŃii medicali comunitari aduc la cunoştinŃa persoanelor competente şi 

autorităŃilor competente orice circumstanŃă care poate prejudicia îngrijirea sau 

calitatea tratamentelor, în special în ceea ce priveşte efectele asupra persoanei sau 

care limitează exerciŃiul profesional. 

 

Art. 50 EducaŃia medicală continuă 

În vederea creşterii gradului de pregătire profesională, asistenŃii medicali au obligaŃia 

să efectueze cursuri şi alte forme de educaŃie continuă creditate de Ordinul 

AsistenŃilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi AsistenŃilor Medicali din România şi 

alte forme de educaŃie continuă prevăzute de lege. 

 

Art. 51 ObligaŃia acordării îngrijirilor medicale 

Asistenşii medicali comunitari, în exercitarea profesiei, nu pot face discriminări pe 

baza rasei, sexului, vârstei, apartenenŃei etnice, originii naŃionale sau sociale, religiei, 

opŃiunilor politice sau antipatiei personale, a condiŃiei sociale faŃă de elevi/pacienŃi. 

 

Art. 52 

Medicii şi asistenŃii medicali din cabinetele şcolare medicale au obligaŃia de a lua 

măsuri de acordare a primului ajutor şi să acorde asistenŃă medicală şi îngrijirile 

necesare în limita competenŃei lor profesionale. 

 

Art. 53 

În caz de calamităŃi naturale (cutremure, inundaŃii, epidemii, incendii) sau 

accidentări în masă (naufragii, accidente rutiere sau aviatice, accidente nucleare etc.), 

medicii şi asistenŃii medicali sunt obligaŃi să răspundă la chemare, să îşi ofere de 

bunăvoie serviciile de îngrijire, imediat ce au luat cunoştinŃă despre eveniment. 

 

Art. 54 Respectarea drepturilor pacientului 
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Pacientul are următoarele drepturi: dreptul la informaŃia medicală, dreptul la 

consimŃământ, dreptul la confidenŃialitatea informaŃiilor şi viaŃa privată, drepturi la 

tratament şi îngrijiri medicale. 

 

Art. 55 ConsimŃământul 

O intervenŃie medicală nu se poate efectua decât după ce pacientul sau reprezentantul 

legal al acestuia, în cunoştinŃă de cauză, şi-a dat consimŃământul. Pacientul are 

dreptul să refuze sau să oprească o intervenŃie medicală, asumându-şi în scris 

răspunderea pentru decizia sa; consecinŃele refuzului său, al opririi actelor medicale 

trebuie explicate pacientului. 

 

Art.56 

ConsimŃământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia este 

obligatoriu: 

a) pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din 

corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este 

de acord; 

b) în cazul supunerii la orice fel de intervenŃie medicală; 

c) în cazul participării sale la învăŃământul medical clinic şi la cercetarea ştiinŃifică; 

d) în cazul fotografierii sau filmării sale într-o unitate medicală; 

e) în cazul donării de sânge în condiŃiile prevăzute de lege. 

 

Art.57 

ConsimŃământul pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia, după caz, nu 

este obligatoriu în următoarele situaŃii: 

a) când pacientul nu îşi poate exprima voinŃa, dar este necesară o intervenŃie 

medicală de urgenŃă; 

b) în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenŃia este în 

interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimŃământul, 

medicul şi asistentul medical sunt obligaŃi să anunŃe medicul curant/de gardă 

(decizia fiind declinată unei comisii de arbitraj de specialitate). 

 

Art.58 Secretul profesional 

(1) Secretul profesional este obligatoriu. 
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(2) Secretul profesional există şi faŃă de colegi sau alte persoane din sistemul sanitar, 

neinteresate în tratament, chiar şi după terminarea tratamentului. 

 

Art.59 

Obiectul secretului profesional îl constituie tot ceea ce asistenŃii medicali comunitari, 

în calitatea lor de profesionist, au aflat direct sau indirect în legătură cu viaŃa intimă a 

pacientului, a familiei, a aparŃinătorilor, precum şi problemele de diagnostic, 

prognostic, tratament, circumstanŃe în legătură cu boala şi alte diverse fapte. 

 

 

 

Art.60 

AsistenŃii medicali comunitar răspund disciplinar pentru destăinuirea secretului 

profesional, excepŃie făcând situaŃia în care pacientul şi-a dat consimŃământul expres 

pentru divulgarea acestor informaŃii, în tot sau în parte. 

 

Art.61 

Interesul general al societăŃii (prevenirea şi combaterea epidemiilor, a bolilor 

venerice, a bolilor cu extindere în masă şi altele asemenea prevăzute de lege) 

primează faŃă de interesul personal al pacientului. 

 

Art.62 

În comunicările ştiinŃifice, cazurile vor fi astfel prezentate încât identitatea 

pacientului să nu poată fi recunoscută. 

 

Art.63 

Prescrierea, eliberarea pe baza unei reŃete medicale şi administrarea drogurilor, în 

alte condiŃii decât cele prevăzute de lege, constituie infracŃiune. 

 

Art.64 

Dacă asistenŃii medicali comunitari apreciază că minorul este victima unei agresiuni 

sau privaŃiuni, trebuie să încerce să îl protejeze, uzând de prudenŃe, şi să alerteze 

autoritatea competentă. 
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Art.65 

AsistenŃii medicali comunitar trebuie să fie apărătorii copilului bolnav, dacă 

apreciază că starea de sănătate nu este bine înŃeleasă sau nu este suficient de bine 

protejată. 

 

Art.66 

În vederea efectuării tehnicilor şi/sau a manevrelor de îngrijire şi/sau de tratament 

asupra unui minor, consimŃământul trebuie obŃinut de la reprezentantul legal al 

minorului, cu excepŃia situaŃiilor de urgenŃă. 

 

Art.67 

Dovedirea calităŃii de membru al OAMGMAMR se face cu certificatul de membru, 

eliberat de OAMGMAMR. 

 

Art.68 

Nerespectarea prevederilor prezentului cod de etică constituie abatere şi atrage 

răspunderea disciplinară. 

 

Art.69 

Răspunderea disciplinară a membrilor OAMGMAMR nu exclude răspunderea civilă, 

penală, administrativă sau materială. 

 

CAPITOLUL VI 

Reguli de conduită etică ale personalului care activează în 

domeniul asistenŃei sociale 

 

Art. 70 Reguli de conduită etică ale asistenŃilor personali ai persoanelor 

cu handicap 

AsistenŃii personali ai bolnavilor cu handicap grav angajaŃi cu contract individual de 

muncă au următoarele obligaŃii principale: 

a) să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator; 

b) să semneze un angajament, ca act adiŃional la contractul individual de muncă, prin 

care îşi asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul 
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cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu 

handicap grav; 

c) să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităŃile şi serviciile 

prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de 

recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii 

al persoanei adulte cu handicap grav; 

d) să trateze cu respect, bună-credinŃă şi înŃelegere persoana cu handicap grav şi să 

nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia; 

e) să comunice DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului judeŃene, 

în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinŃă, orice modificare survenită în starea 

fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaŃii de natură să 

modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege. 

 

Art.71 Secretul profesional 

(1) Secretul profesional este obligatoriu. 

(2) Obiectul secretului profesional îl constituie tot ceea ce asistentul personal a aflat 

direct sau indirect în legătură cu viaŃa intimă a pacientului, a familiei, a 

aparŃinătorilor, precum şi problemele de diagnostic, prognostic, tratament, 

circumstanŃe în legătură cu boala şi alte diverse fapte. 

Art. 72 Conduita personalului care activează în serviciile de asistenŃă 

socială 

Personalul care activează în domeniul asistenŃei sociale are obligaŃia: 

a) să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu legislaŃia în vigoare; 

b) să asigure confidenŃialitatea informaŃiilor obŃinute în exercitarea profesiei; 

c) să respecte intimitatea beneficiarilor; 

d) să respecte libertatea beneficiarului de a alege serviciile sociale şi furnizorii de 

servicii sociale; 

e) să respecte etica profesională; 

f) să implice activ beneficiarii de servicii sociale şi, după caz, familiile acestora în 

procesul decizional şi de acordare a serviciilor sociale; 

g) să respecte demnitatea şi unicitatea persoanei. 

 

CAPITOLUL VII 

DispoziŃii finale 
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Art.72 

(1) FuncŃionarii publici din cadrul Primăriei comunei Belceşti, sunt obligaŃi să 

îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea funcŃiilor, atribuŃiilor sau 

însărcinarilor încredinŃate de Primarul comunei Belceşti sau de şeful ierarhic 

superior, cu respectarea strictă a legilor şi a normelor de conduită profesională, şi să 

asigure ocrotirea şi realizarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăŃenilor, fără să 

se folosească de funcŃiile, atribuŃiile ori însărcinările primite, pentru dobândirea 

pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. 

(2) La numirea în funcŃia publică, la revenirea din suspendarea exerciŃiului funcŃiei 

publice, încetarea raportului de serviciu şi anual până la data de 15 iunie cel târziu, 

funcŃionarii publici sunt obligaŃi să prezinte, în condiŃiile legii, Primărului comunei 

Belceşti declaraŃia de avere şi declaraŃia de interese pe propria răspundere, cu privire 

la funcŃiile şi activităŃile pe care le desfăşoară. 

 

Art.73 

(1) FuncŃionarii publici din cadrul Primariei comunei Belceşti care au obligaŃia să-şi 

declare averea, potrivit legii, au obligaŃia de a declara şi prezenta la conducătorul 

instituŃiei, în termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu 

gratuit în cadrul unor activităŃi de protocol în exercitarea funcŃiei. 

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

a) medaliile, decoraŃiile, insignele, ordinele, eşarfele, colanele şi altele asemenea, 

primite în exercitarea demnităŃii sau a funcŃiei; 

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

(3) Primarul comunei Belceşti dispune constituirea unei comisii alcătuite din 3 

persoane de specialitate din Primărie , care va evalua şi va inventaria bunurile 

prevăzute la alin.(1); 

(4) Comisia prevăzută la alin. (3) Ńine evidenŃa bunurilor primite de fiecare funcŃionar 

şi, înainte de finele anului, propune Primarului comunei Belceşti rezolvarea situaŃiei 

bunului. 

(5) În cazurile în care valoarea bunurilor stabilite de comisie este mai mare decât 

echivalentul a 200 euro, persoana care a primit bunurile poate solicita păstrarea lor, 

plătind diferenŃa de valoare. Dacă valoarea bunurilor stabilită de comisie este sub 

echivalentul a 200 euro, acestea se păstrează de către primitor. 
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(6) În cazurile în care persoana care a primit bunurile nu a solicitat păstrarea lor, la 

propunerea comisiei prevăzute la alin. (3), bunurile rămân în patrimoniul Primăriei 

comunei Belceşti sau pot fi transmise cu titlu gratuit unei instituŃii publice de profil 

ori vândute la licitaŃie, în condiŃiile legii. 

(7) Veniturile obŃinute ca urmare a valorificării acestor bunuri se varsă la bugetul 

local ; 

(8) La sfârşitul fiecărui an, Primarul comunei Belceşti publică lista cuprinzând 

bunurile depuse şi destinaŃia acestora, pe pagina de Internet a Primăriei comunei 

Belceşti. 

 

Art.74 Răspunderea 

(1) Încălcarea dispoziŃiilor prezentului Cod etic şi de integritate, atrage răspunderea 

disciplinară a funcŃionarilor publici şi a personalului contractual, în condiŃiile legii; 

(2) Comisia de disciplină are competenŃa de a cerceta funcŃionarii publici din cadrul 

Primăriei comunei Belceşti care încalcă prevederile prezentului Cod etic şi de 

integritate şi de a propune aplicarea sancŃiunilor disciplinare, în condiŃiile legii. 

(3) Persoanele desemnate de Primar de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului 

Cod de către personalul contractual şi de a propune aplicarea sancŃiunilor 

disciplinare, vor avea în vedere respectarea prevederilor Legii nr.53/2003, Codul 

muncii, republicată; 

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

infracŃiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiŃiile legii; 

(5) FuncŃionarii publici şi personalul contractual răspund potrivit legii, în cazul în 

care, prin faptele săvărşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduc 

prejudicii persoanelor fizice sau juridice. 

 

Art. 75 Asigurarea publicităŃii 

Pentru informarea cetăŃenilor se va asigura publicitatea prin afişarea pe site-ul 

instituŃiei, iar funcŃionarii publici şi personalul contractual cu funcŃii de decizie vor 

folosi toate întâlnirile de lucru cu subalternii şi cu persoanele din afara Primăriei 

pentru a promova principiile şi normele prezentului Cod etic şi de integritate. 

 

Art. 76  Intrarea în vigoare 
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Prezentul Cod etic şi de integritate intrã în vigoare la data aducerii la cunoştinŃa 

întregului personal al Primăriei comunei Belceşti. 

 

Art. 77 

Enumerarea normelor de conduită şi de integritate a funcŃionarilor publici şi 

personalului contractual nu este limitativă ci se completează de drept cu cele cuprinse 

în prevederile legale în vigoare. 

 

ReferinŃe principale 

• Legea nr.188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, cu modificările 

ulterioare; 

• Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcŃionarilor publici, modificată şi 

completată prin Legea nr.50/2007; 

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

gratuit cu prilejul unor acŃiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcŃiei; 

• Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei în 

exercitarea demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr.115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraŃilor, 

funcŃionarilor publici şi unor persoane cu funcŃii de conducere, cu modificările ş i 

completările ulterioare; 

• Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităŃile şi entităŃile publice; 

• Legea nt.78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sancŃionarea faptelor de 

corupŃie, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul MF nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduită etică a 

auditorului intern; 

• Legea nr.682/2002 privind protecŃia martorilor; 

• Legea nr.571/2004 privind protecŃia personalului din autorităŃile publice, 

instituŃiile publice şi din alte unităŃi care semnalează încălcări ale legii ; 

• Legea nr.155/2010 a poliŃiei locale ; 

• Hotărârea Guvernului nr. 2/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie 

al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România ; 
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• Legea nr. 448/ 2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap ; 

• Legea nr. 292/ 2011 a asistenŃei sociale . 

 

 

 

PRIMAR, 
CONSTANTIN CIOBĂNIłĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


