
Str. dr. Gh. Iacomi, nr.8, Piatra Neam , Neam
Tel.: +4 0233 21 96 08; fax: +4 0233 21 55 89
E-mail: itmneamt@itmneamt.ro
www.itmneamt.ro | www.romania2019.eu

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

`

PRINCIPIILE APLICABILE CONDUITEI PROFESIONALE A FUNC IONARILOR PUBLICI I PERSONALULUI
CONTRACTUAL DIN ADMINISTRA IA PUBLIC

În conformitate cu prevederile art. 368 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
complet rile ulterioare, principiile aplicabile conduitei profesionale a func ionarilor publici i personalului
contractual din administra ia public  sunt urm toarele:
a) suprema ia Constitu iei i a legii, principiu conform c ruia persoanele care ocup  diferite categorii de
func ii au îndatorirea de a respecta Constitu ia i legile rii;
b) prioritatea interesului public, în exercitarea func iei de inute;
c) asigurarea egalit ii de tratament a cet enilor în fa a autorit ilor i institu iilor publice, principiu
conform c ruia persoanele care ocup  diferite categorii de func ii au îndatorirea de a aplica acela i regim
juridic în situa ii identice sau similare;
d) profesionalismul,  principiu  conform  c ruia  persoanele  care  ocup  diferite  categorii  de  func ii  au
obliga ia de a îndeplini atribu iile de serviciu cu responsabilitate, competen , eficien , corectitudine i
con tiinciozitate;
e) impar ialitatea i independen a, principiu conform c ruia persoanele care ocup  diferite categorii de
func ii sunt obligate s  aib  o atitudine obiectiv , neutr  fa  de orice interes altul decât interesul public, în
exercitarea func iei de inute;
f) integritatea moral , principiu conform c ruia persoanelor care ocup  diferite categorii de func ii le este
interzis s  solicite sau s  accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru al ii, vreun avantaj ori beneficiu în
considerarea func iei pe care o de in sau s  abuzeze în vreun fel de aceast  func ie;
g) libertatea gândirii i a exprim rii, principiu conform c ruia persoanele care ocup  diferite categorii de
func ii pot s i exprime i s i fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept i a bunelor
moravuri;
h) cinstea  i   corectitudinea,   principiu   conform   c ruia   în  exercitarea   diferitelor   categorii
de func ii ocupan ii acestora trebuie s  fie de bun -credin ;
i) deschiderea     i     transparen a,     principiu     conform     c ruia     activit ile     desf urate     în
exercitarea    diferitelor    categorii    de    func ii    sunt    publice    i    pot    fi    supuse    monitoriz rii
cet enilor;
j) responsabilitatea    i    r spunderea,    principiu    potrivit    c ruia    persoanele    care    ocup
diferite   categorii   de   func ii    r spund   în   conformitate   cu   prevederile   legale   atunci   când
atribu iile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunz tor.
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor fizice în
ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confiden iale. Acestea sunt
destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l primeasc . Dac  a i primit acest
document în mod eronat, v  adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului
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NORMELE DE CONDUIT  PREV ZUTE DE O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU
MODIFIC RILE I COMPLET RILE ULTERIOARE

Articol Norm  de conduit

ARTICOLUL 430
Respectarea Constitu iei i a legilor

(1) Func ionarii publici au obliga ia ca prin actele i
faptele lor s  promoveze suprema ia legii, s  respecte
Constitu ia i legile rii, statul de drept, drepturile i
libert ile fundamentale ale cet enilor în rela ia cu
administra ia public , precum i s  ac ioneze pentru
punerea în aplicare a dispozi iilor legale în conformitate cu
atribu iile care le revin, cu aplicarea normelor de conduit
care rezult  din îndatoririle prev zute de lege.
(2) Func ionarii publici trebuie s  se conformeze
dispozi iilor legale privind restrângerea exerci iului unor
drepturi, datorat  naturii func iilor publice de inute.

ARTICOLUL 432
Obliga ii în exercitarea dreptului la
libera exprimare

(1) Func ionarii publici au dreptul la libera exprimare, în
condi iile legii.
(2) În exercitarea dreptului la liber  exprimare, func ionarii
publici au obliga ia de a nu aduce atingere demnit ii,
imaginii, precum i vie ii intime, familiale i private a
oric rei persoane.
(3) În îndeplinirea atribu iilor de serviciu, func ionarii
publici au obliga ia de a respecta demnitatea func iei
publice de inute, corelând libertatea dialogului cu
promovarea intereselor autorit ii sau institu iei publice în
care î i desf oar  activitatea.
(4) În activitatea lor, func ionarii publici au obliga ia de a
respecta libertatea opiniilor i de a nu se l sa influen i de
considerente personale sau de popularitate. În exprimarea
opiniilor, func ionarii publici trebuie s  aib  o atitudine
conciliant i s  evite generarea conflictelor datorate
schimbului de p reri.
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ARTICOLUL 433
Asigurarea unui serviciu public de
calitate

(1) Func ionarii publici au obliga ia de a asigura un serviciu
public de calitate în beneficiul cet enilor prin participarea
activ  la luarea deciziilor i la transpunerea lor în practic ,
în scopul realiz rii competen elor autorit ilor i ale
institu iilor publice.
(2) În exercitarea func iei de inute, func ionarii publici au
obliga ia de a avea un comportament profesionist, precum
i de a asigura, în condi iile legii, transparen a

administrativ  pentru a câ tiga i a men ine încrederea
publicului în integritatea, impar ialitatea i eficacitatea
autorit ilor i institu iilor publice.

ARTICOLUL 434
Loialitatea fa  de autorit ile i
institu iile publice

(1) Func ionarii publici au obliga ia de a ap ra în mod loial
prestigiul autorit ii sau institu iei publice       în       care

i       desf oar        activitatea,
precum i de a se ab ine de la orice act ori fapt care poate
produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale
acesteia.
(2) Func ionarilor publici le este interzis:
a)  exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea
în leg tur  cu activitatea autorit ii sau institu iei publice
în care î i desf oar  activitatea, cu politicile i strategiile
acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau
individual;
b)  fac  aprecieri neautorizate în leg tur  cu litigiile
aflate în curs de solu ionare i în care autoritatea sau
institu ia public  în care î i desf oar  activitatea are
calitatea de parte sau s  furnizeze în mod neautorizat
informa ii în leg tur  cu aceste litigii;
c)  dezv luie i s  foloseasc  informa ii care au caracter
secret, în alte condi ii decât cele prev zute de lege;
d)  acorde asisten i consultan  persoanelor fizice sau
juridice în vederea promov rii de ac iuni juridice ori de alt
natur  împotriva statului sau autorit ii ori institu iei
publice în care î i desf oar  activitatea.
(3) Prevederile alin. (2) se aplic i dup  încetarea
raportului de serviciu, pentru o perioad  de 2 ani, dac
dispozi iile din legi speciale nu prev d alte termene.

ARTICOLUL 435
Obliga ia de a informa autoritatea
sau institu ia public  cu privire la
situa ia personal  generatoare de
acte juridice

Func ionarul public are îndatorirea de a informa autoritatea
sau institu ia public , în mod corect i complet, în scris, cu
privire la situa iile de fapt i de drept care privesc persoana
sa i care sunt generatoare de acte administrative în
condi iile expres prev zute de
 lege.
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ARTICOLUL 436
Interdic ii i limit ri în ceea ce
prive te implicarea în activitatea
politic

(1) Func ionarii publici pot fi membri ai partidelor politice
legal constituite, cu respectarea interdic iilor i limit rilor
prev zute la art. 242 alin. (4) i art. 420 din O.U.G. nr.
57/2019, cu complet rile ulterioare.
(2) Func ionarii publici au obliga ia ca, în exercitarea
atribu iilor ce le revin, s  se ab in  de la exprimarea sau
manifestarea public  a convingerilor i preferin elor lor
politice, s  nu favorizeze vreun partid politic sau vreo
organiza ie c reia îi este aplicabil acela i regim juridic ca i
partidelor politice.
(3) În exercitarea func iei publice, func ionarilor publici le
este interzis:
a)  participe la colectarea de fonduri pentru activitatea
partidelor politice, a organiza iilor c rora le este aplicabil
acela i regim juridic ca i partidelor politice, a funda iilor
sau asocia iilor care func ioneaz  pe lâng  partidele
politice, precum         i         pentru        activitatea
candida ilor
independen i;
b)  furnizeze sprijin logistic candida ilor la func ii de
demnitate public ;
c)  afi eze, în cadrul autorit ilor sau institu iilor
publice, însemne ori obiecte inscrip ionate cu sigla i/sau
denumirea partidelor politice, ale organiza iilor c rora le
este aplicabil acela i regim juridic ca i partidelor politice,
ale funda iilor sau asocia iilor care func ioneaz  pe lâng
partidele politice, ale candida ilor acestora, precum i ale
candida ilor independen i;
d)  se serveasc  de actele pe care le îndeplinesc în
exercitarea atribu iilor de serviciu pentru a- i exprima sau
manifesta convingerile politice;
e)  participe la reuniuni publice cu caracter politic pe
durata timpului de lucru.

ARTICOLUL 440 Interdic ia privind
acceptarea darurilor sau a altor
avantaje

(1) Func ionarilor publici le este interzis s  solicite sau s
accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru al ii, în
considerarea func iei lor publice, daruri sau alte avantaje.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile pe
care func ionarii publici le-au primit cu titlu gratuit în
cadrul unor activit i de protocol în exercitarea mandatului
sau a func iei publice de inute, care se supun prevederilor
legale specifice.
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ARTICOLUL 441
Utilizarea responsabil  a resurselor
publice

(1) Func ionarii publici sunt obliga i s  asigure ocrotirea
propriet ii publice i private a statului i a unit ilor
administrativ-teritoriale, s  evite producerea oric rui
prejudiciu, ac ionând în orice situa ie ca un bun proprietar.
(2) Func ionarii publici au obliga ia s  foloseasc  timpul de
lucru, precum i bunurile apar inând autorit ii sau
institu iei publice numai pentru desf urarea activit ilor
aferente func iei publice de inute.
(3) Func ionarii publici trebuie s  propun i s  asigure,
potrivit atribu iilor care le revin, folosirea util i eficient
a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Func ionarilor publici care desf oar  activit i în
interes personal, în condi iile legii, le este interzis s
foloseasc  timpul de lucru ori logistica autorit ii sau a
institu iei publice pentru realizarea acestora.

ARTICOLUL 443 Folosirea imaginii
proprii

Func ionarilor publici le este interzis s  permit  utilizarea
func iei publice în ac iuni publicitare pentru promovarea
unei activit i comerciale, precum i în scopuri electorale.

ARTICOLUL 444
Limitarea particip rii la achizi ii,
concesion ri sau închirieri

(1) Un func ionar public nu poate achizi iona un bun aflat în
proprietatea privat  a statului sau a unit ilor
administrativ- teritoriale, supus vânz rii în condi iile legii,
în urm toarele situa ii:
a) când a luat cuno tin , în cursul sau ca urmare a
îndeplinirii atribu iilor de serviciu, despre valoarea ori
calitatea bunurilor care urmeaz  s  fie vândute;
b) când a participat, în exercitarea atribu iilor de serviciu,
la organizarea vânz rii bunului respectiv;
c) când poate influen a opera iunile de vânzare sau când a
ob inut informa ii la care persoanele interesate de
cump rarea bunului nu au avut acces.
(2) Dispozi iile alin. (1) se aplic  în mod corespunz tor i
în cazul concesion rii sau închirierii unui bun aflat în
proprietatea public  ori privat  a statului sau a unit ilor
administrativ - teritoriale.
(3) Func ionarilor publici le este interzis  furnizarea
informa iilor referitoare la bunurile proprietate public  sau
privat  a statului ori a unit ilor administrativ-teritoriale,
supuse opera iunilor de vânzare, concesionare sau
închiriere, în alte condi ii decât cele prev zute de lege.
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ARTICOLUL 446 Activitatea public (1) Comunicarea oficial  a informa iilor i datelor privind
activitatea autorit ii sau institu iei publice, precum i
rela iile cu mijloacele de informare în mas  se asigur  de

tre func ionarii publici desemna i în acest sens de
conduc torul autorit ii sau institu iei publice, în condi iile
legii.
(2) Func ionarii publici desemna i s  participe la activit i
sau dezbateri publice, în calitate oficial , trebuie s
respecte limitele mandatului de reprezentare încredin at de
conduc torul autorit ii ori institu iei publice în care î i
desf oar  activitatea.
(3) În cazul în care nu sunt desemna i în acest sens,
func ionarii publici pot participa la activit i sau dezbateri
publice, având obliga ia de a face cunoscut faptul c  opinia
exprimat  nu reprezint  punctul de vedere oficial al
autorit ii ori institu iei publice în cadrul c reia î i
desf oar  activitatea.
(4) Func ionarii publici pot participa la elaborarea de
publica ii, pot elabora i publica articole de specialitate i
lucr ri literare ori tiin ifice, în condi iile legii.
(5) Func ionarii publici pot participa la emisiuni
audiovizuale, cu excep ia celor cu caracter politic ori a
celor care ar putea afecta prestigiul func iei publice.
(6) În     cazurile     prev zute     la  alin.     (4)     i
(5), func ionarii publici nu pot utiliza informa ii i date la
care au avut acces în exercitarea func iei publice, dac
acestea nu au caracter public. Prevederile alin. (3) se aplic
în mod corespunz tor.
(7) În exercitarea dreptului la replic i la rectificare, a
dreptului la demnitate, a dreptului la imagine, precum i a
dreptului la via  intim , familial i privat , func ionarii
publici î i pot exprima public opinia personal  în cazul în
care prin articole de pres  sau în emisiuni audiovizuale s-au

cut afirma ii def im toare la adresa lor sau a familiei lor.
Prevederile alin. (3) se aplic  în mod corespunz tor.
(8) Func ionarii publici î i asum  responsabilitatea
pentru apari ia public i pentru con inutul informa iilor
prezentate, care trebuie s  fie în acord cu principiile i
normele de conduit  prev zute de prezentul cod.
(9) Prevederile alin. (1) - (8) se aplic  indiferent de
modalitatea i de mediul de comunicare
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ARTICOLUL 447 Conduita în rela iile cu
cet enii

(1) În rela iile cu persoanele fizice i cu reprezentan ii
persoanelor juridice care se adreseaz  autorit ii sau
institu iei publice, func ionarii publici sunt obliga i s  aib
un comportament bazat pe respect, bun -credin ,
corectitudine, integritate moral i profesional .
(2) Func ionarii publici au obliga ia de a nu aduce atingere
onoarei, reputa iei, demnit ii, integrit ii fizice i morale a
persoanelor cu care intr  în leg tur  în exercitarea func iei
publice, prin:
a) întrebuin area unor expresii jignitoare;
b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizic  sau
psihic  a oric rei persoane.
(3) Func ionarii publici trebuie s  adopte o atitudine
impar ial i justificat  pentru rezolvarea legal , clar i
eficient  a problemelor cet enilor.
(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale i profesionale
care s  asigure demnitatea persoanelor, eficien a
activit ii, precum i cre terea calit ii serviciului public, se
recomand  respectarea normelor de conduit  prev zute la
alin. (1) - (3) i de c tre celelalte subiecte ale acestor
raporturi.
(5) Func ionarii publici trebuie s  adopte o atitudine
demn i civilizat  fa  de orice persoan  cu care intr  în
leg tur  în exercitarea func iei publice, fiind îndritui i, pe
baz  de reciprocitate, s  solicite acesteia un comportament
similar.
(6) Func ionarii  publici  au  obliga ia  de  a  asigura
egalitatea de tratament a cet enilor în fa a autorit ilor i
institu iilor publice, principiu conform c ruia func ionarii
publici au îndatorirea de a preveni i combate orice form
de discriminare în îndeplinirea atribu iilor profesionale

ARTICOLUL 448
Conduita în cadrul rela iilor
interna ionale

(1) Func ionarii publici care reprezint  autoritatea sau
institu ia public  în cadrul unor organiza ii interna ionale,
institu ii de înv mânt, conferin e, seminare i alte
activit i cu caracter interna ional au obliga ia s
promoveze o imagine favorabil rii i autorit ii sau
institu iei publice pe care o reprezint .
(2) În rela iile cu reprezentan ii altor state, func ionarilor
publici le este interzis s  exprime opinii personale privind
aspecte na ionale sau dispute interna ionale.
(3) În deplas rile externe, func ionarii publici sunt obliga i

 aib  o conduit  corespunz toare regulilor de protocol i
le este interzis  înc lcarea legilor i obiceiurilor rii gazd .
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ARTICOLUL 449
Obiectivitate i responsabilitate în
luarea deciziilor

(1) În procesul de luare a deciziilor, func ionarii publici au
obliga ia s  ac ioneze conform prevederilor legale i s  î i
exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat i
impar ial.
(2) Func ionarilor publici le este interzis s  promit  luarea
unei decizii de c tre autoritatea sau institu ia public , de

tre al i func ionari publici, precum i îndeplinirea
atribu iilor în mod privilegiat.
(3) Func ionarii publici de conducere sunt obliga i s
sprijine propunerile i ini iativele motivate ale personalului
din subordine, în vederea îmbun irii activit ii autorit ii
sau institu iei publice în care î i desf oar  activitatea,
precum i a calit ii serviciilor publice oferite cet enilor.
(4) În exercitarea atribu iilor de coordonare, precum i a
atribu iilor specifice func iilor publice de conducere,
func ionarii publici au obliga ia de a asigura organizarea
activit ii personalului, de a manifesta ini iativ i
responsabilitate i de a sus ine propunerile personalului din
subordine.
(5) Înal ii func ionari publici i func ionarii publici de
conducere au obliga ia s  asigure egalitatea de anse i
tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din
subordine, în condi iile legisla iei specifice aplicabile
fiec rei categorii de personal. În acest sens, ace tia au
obliga ia:
a)  repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunz tor
nivelului   de   competen    aferent func iei  publice
ocupate  i  carierei  individuale  a fiec rei persoane din
subordine;
b)  asigure coordonarea modului de îndeplinire a
sarcinilor,   cu   valorificarea   corespunz toare   a
competen elor fiec rei persoane din subordine;
c)       monitorizeze      performan a      profesional
individual        i       colectiv        a       personalului
din subordine,      s       semnaleze      în      mod
individual performan ele             necorespunz toare
i             s  implementeze suri         destinate

amelior rii performan ei individuale  i,  dup  caz,
colective, atunci când este necesar;
d)     examineze    i    s     aplice    cu    obiectivitate
criteriile de evaluare a competen ei profesionale pentru
personalul     din     subordine,     atunci     când propun
acordarea    de    stimulente    materiale    sau morale;
e)     evalueze    în    mod    obiectiv    necesarul    de
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instruire profesional  al fiec rui subordonat i s  propun
participarea   la   programe   de formare   i perfec ionare
profesional           pentru          fiecare persoan  din
subordine;
f)       delege       sarcini      i      responsabilit i,       în
condi iile   legii,   persoanelor    din   subordine   care de in
cuno tin ele,   competen ele   i   îndeplinesc condi iile
legale     necesare     exercit rii     func iei respective;
g)    exclud    orice   form    de   discriminare   i   de

uire,   de   orice   natur    i   în   orice   situa ie,   cu
privire la personalul din subordine.
(6) În      scopul      asigur rii      condi iilor      necesare
îndeplinirii    cu    impar ialitate    a    îndatoririlor    ce
decurg          din          raporturile          ierarhice,
înal ii func ionari      publici      i      func ionarii      publici
de conducere    au    obliga ia    de    a    nu    se    angaja
în rela ii patrimoniale cu personalul din subordine.
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