ORASUL BREZOI, JUDETUL VALCEA
PRIMAR

DISPOZITIA nr

m

Referitoare la: Aprobarea Codului de conduita al functionarilor publici
personalului contractual din cadrul Primariei Orasului Brezoi

SI

PRIMARUL ORASULUI BREZOI, JUDETUL VALCEA - Robert-Adrian Schell
Avand in vedere referatul nr. 4591126.08.2020, intocmit de consilierul de
etica al Primariei orasului Brezoi, prin care propune aprobarea Codului ~e conduita
al functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Primariei Orasului
Brezoi;
In conformitate cu prevederile :
- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
..
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/20 18 pentru aprobarea
Codului controlului întern/managerial al entitatilor publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, Standardul I - etica, integritatea care impune adoptarea
unui cod de conduita propriu, ca mijloc de comunicare uniforma a valorilor etice
promovate de conducerea institutiei catre toti angajatii;
- Legea .qr. · 57112004 privind protectia personalului din autoritatile publice,
institutiile publice si din alte unitati care semn~leaza incalcari ale legii.
In temeiul art.155, coroborat cu art.196 alin (1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
Emite urmatoarea,
D I S P O Z IT I E:

Art.l. Se aproba Codul de conduita al functionarilor publici si personalului
contractual din cadrul Primariei Orasului Brezoi, prevazut in anexa care face parte
integranta din prezenta dispozitie.
Art.2. Incepand cu data emiterii prezentei dispozitii isi inceteaza
aplicabilitatea prevederile Dispozitiei nr.555/04.1 0.2012, privind aprobarea
Codului etic si de integritatea al functionarilor publici si al personalului contractual
din cadrul Primariei Orasului Brezoi.
Art.3. Cu uut;eree:t la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
consilierul de etica din cadrul Primariei Orasului Brezoi.

Art.4. Prezenta dispozitie se comunica: consilierului de etica,
Compartimentului resurse umane, Compartimentului audit intern, Institutiei
Prefectului-Judetul Valcea, urmeaza sa fie adusa la cunostinta salariatilor Primariei
Orasului Brezoi si va fi postata pe pagina de internet a Primariei Orasului Brezoi.

Brezoi la 26.08.2020

Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,

Ni~~

Anexa la Dispozitia nr.

'2??

/26.08.2020

CODUL DE CONDUITA
AL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI
PERSONALULUICONTRACTUAL
DIN CADRUL
,,
. PRJMARlEI ORASl)LUI BREZOI
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CAPITOLUL!
DISPOZITII GENERALE
Prezentul Cod de etica si conduita profesionala reprezinta un set de instructiuni
in ceea ce priveste comportamentul acceptabil din punct de vedere moral la nivel
institutional. Toti angajatii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului
Brezoi sunt implicati in serviciul public, iar acest lucru inseamna mai mult decat a
indeplini anumite sarcini de serviciu. Intreaga activitate desfasurata de catre angajatii
Primariei orasului Brezoi are un impact major asupra dezvoltarii durabile a orasului
Brezoi, iar mentinerea reputatiei institutiei este esentiala.
Reputatia institutiei se mentine doar daca toti angajatii actioneaza cu cinste si
integritate in toate activitatile desfasurate la nivelul institutiei.
Codul de etica si conduita profesionala stabileste principiile si normele de etica
si conduita profesionala la care adera pesonalul Primariei orasului Brezoi, stabilind
linii directoare de comportament in diferite contexte institutionale. Acestea reflecta
valorile esentiale si standardele etice ale institutiei, asumate in activitatile derulate in
beneficiul cetatenilor Orasului Brezoi.
Primaria Orasului Brezoi doreste sa dezvolte si sa mentina relatii bazate pe
incredere cu toate partile interesate de activitatea sa: servicii publice de jnteres local
aflate in subordinea consiliului local, imstitutii publice locale si centrale, angajati,
furnizori, cetatenii orasului Brezoi, mass-media etc, aceasta reprezentand misiunea
institutiei.

,,

CAPITOLUL II
OBIECTIVE, DOMENIU DE APLICARE

DOMENIUL DE APLICARE
Art.l. (1) Normele de ·conduita profesionala prevazute de prezentul Cod de conduita
sunt obligatorii pentru toti angajatii din cadrul Primariei Orasului Brezoi indiferent de
functie, nivel ierarhic sau durata actului administrativ de numire/contractului
individual de munca.
(2) Codul de conduita profesionala a personalului din cadrul Primariei Orasului
Brezoi, denumit in continuare Cod de conduita, reglementeaza normele de conduita
aplicabile personalului, functionari publici si angajati care ocupa functii de natura
contractuala si persoanelor care ocupa temporar functii publice sau contactuale.
SCOPUL SI OBIECTIVELE
Art.2. (1) Codul de conduita etica si profesionala a personalului Primariei Orasului
Brezoi, stabileste norma de conduita etica si profesionala si formuleaza principiile
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care trebuie respectate in vederea cresterii increderii, autoritatii si prestigiului
Primariei Orasului Brezoi.
(2) La elaborarea Codului de conduita etica si profesioala a personalului Primariei
Orasului Brezoi, s-au avut in vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57/2019
privind Codul administrativ si Ordinul nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial si. entitatilor publice (Standardul 1Etica si integritate).
(3) Scopul Codului de conduita este acela de a sustine si de a dezvolta un mediu de
colaborare, respect reciproc, colegialitate, corectitudine si incredere in vederea
cresterii calitatii activitatilor desfasurate si serviciilor oferite de catre personalul
incadrat la Primaria Orasului Brezoi, institutia noasta doreste sa fie permanent in
slujba cetatenilor orasului Brezoi furnizand servicii la un nivel inalt de calitate.
Art.3. Respectarea prevederilor prezentului Cod de conduita are ca scop realizarea
urmatoarelor obiective: cresterea credibilitatii Primariei Orasului Brezoi, cresterea
calitatii activitatilor si serviciilor specifice institutiei, prin crearea unui climat etic
adecvat activitatii profesionale, in acord cu obiectivele institutiei , spor-irea increderii
beneficiillor in actiunile institutiei, atingerea unui nivel inalt de profesionalism al
angajatilor, functionari publici si personal contractual, prevenirea practicilor
neconforme cu normele de etica si conduita profesionala adaptate la nivelul
institutiei, care contravin misiunii, viziunii si valorilor institutionale si pot aduce
prejudicii activitatii si imaginii Primariei Orasului Brezoi, informarea cetatenilor
interesati de activitatea Primariei Orasului Brezoi cu privire la standardele de
comportament moral si conduita profesionala la care sunt indreptatiti sa se astepte din
partea angajatilor.
Art.4. Obiectivele prezentului cod de conduita urmaresc sa asigure cresterea calitatiii
serviciului public, o buna administrare in realizarea interesului public, precum si sa
contribuie la elllţliharea birocratiei si a faptelor d.e coruptie, prin:
a) reglementarea normelor de conduita profesionala necesare realizarii unor
raporturi sociale si profesionale corespunzatoare pentru cresterea prestigiului
institutiei Primariei Orasului Brezoi;
b) crearea unui climat de incredere si respect reciproc intre cetateni si angajati,
pe de o parte, si intre cetateni si autoritatile administatiei publice locale, pe de alta
parte;
c) informarea publicul~i cu privire la conduita profesionala la care este
indreptatit sa se astepte din partea functionarilor publici in exercitarea functiilor
publice si din partea personalului contractual in exercitarea functiei;

CAPITOLUL III
DEFINITII, PRINCIPII
DEFINTII
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Art.5. In intelesul prezentului Cod de conduita, urmatorii termeni se stabilesc astfel
- functionarul public - este persoana numita, in conditiile legii, intr-o functie
publica.
-compartiment- notiune generica privind tipul de structura functionala;
- functie publica - ansamblul de atributii si responsabilitati stabilite in temeiul
legii, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre Primaria Orasului
Brezoi.
-personal contractual ori angajat contactual - persoana numita intr-o functie in
cadrul Primariei Orasului Brezoi in conditiile Legii 53/2003- Codul muncii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- consilier de etica - functionar public desemnat in conditiile OUG 57/2019 Codul administrativ;
- interes public - acel interes care implica garantarea si respectarea de catre
institutiiile si autoritatile publice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale
cetatenilor, recunoscute de Constitutie, legislatie interna si tratatele internationale in
care Romania este parte, precum si indeplinirea atributiilor de serviciu, cu respectarea
principiilor eficientei, eficacitatii si economicitatiii constituirii resurselor;
-interes personal- orice avantaj material sau de alta natura, urmarit ori obtinut,
in mod direct sau indirect pentru sine ori pentru altii, de catre f11nction&ii publici sau
personalul contractual, prin folosirea reputatiei, influentei, facilitatilor, relatiilor,
informatiilor la care au acces, ca urmare a exercitarii atributiilor functiei detinute;
-informatie de interes public- orice informatie care priveste activitatile sau care
rezulta din activitatile unei autoritati publice ori institutii publice, indiferent de
suportul ei, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
- informatie cu privire la date personaleLorice informatie privind o persoana
identificata sau identificabila;
·
-conflict de interese - situatie in care functionarul public sau angajatul
contractual are un in,teres personal de orice natura care influenteaza sau ar putea sa
influenteze indeplinirea atributiilor sale oficiale cu impartialitate si obiectivitate;
-incompatibilitate- situatie in care un functionar public ocupa mai multe functii
in acelasi timp, desi acest cumul este interzis de lege, sau alte situatii descrise expres
de lege;
- hartuire psihologica - comportament nepotrivit si abuziv, care se manifesta in
mod sistematic si continuu, constand in atac si stigmatizare prin zvonuri, intimidare,
umilire, discreditare, izolare si care poate afecta/submina personalitatea, demnitatea
sau integritatea fizica sau psihica a oricarui angajat. In aceasta categorie intra si
necomunicarea sistematica de informatii care sunt cunoscute de restul grupului ori de
care persoana arc nevoie in indep.linirea sau il1relati~ (.;U sar(.;inik <.le serviciu;
-hartuire sexuala - comportament referitor la sexualitate care este nedorit de
catre persoana catre care este directionat si care are scopul sau efectul de a ofensa
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persoana respectiva sau de a crea o stare de intimidare,ostilitate sau un mediu
incomod;
- discriminare - orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de
rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri sau orientare
sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la
o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect
restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditiile de
egalitate a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor
cunoscute de lege in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte
domenii ale vietii publice;
- avertizare în interes public - sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la
orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a
principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei;
- avertizor - persoana care face o sesizare in interes public şi care este încadrată
în una dintre autorităţile publice, instituţiile publice sau în celelalte unităţi prevăzute
de lege.

VALORI SI PRINCIPII
Art.6. - Prezentul Cod are drept fundament 4 valori - responsabilitate, profesionalism,
integritate si transparenta - si 4 principii corespondente, care trebuie sa guverneze
comportamentul etic si profesional al personalului Primariei Orasului Brezoi.
Principiile care corespund celor 4 valori sunt:
a) principiul responsabilitatii;
Personalul Primariei Orasului Brezoi, trebuie sa se asigure ca prin modul in care
indeplineste atributiile de serviciu sau desţasoara orice activitate profesionala
colaterala respecta interesul public, interesele legitime si drepturile cetatenilor si nu
afecteaza demnitatea si integritat~a acestora;
b) principiul profesionalismului;
Toate atributiile de serviciu care revin personalui Primariei Orasului Brezoi, trebuie
îndeplinite cu maximum de efienta si eficacitate, conform competentelor detinute si
in cunostiinta de cauza in ceea ce priveste reglementarile legale;
c) principiul integritatii;
In orice situatie personalul Primariei Orasului Brezoi trebuie sa adopte un
comportament bazat pe respect, impartialitate, obiectivitate, onestitate, egalitate de
sanse si nediscriminare, deschidere si diligenta fata de cetatean si fara ingerinte care
sa afecteze interesul public, interesele legitime si drepturile cetatenilor ori prestigiul
institutional;
d) principiul transparentei;
Personalul Primariei Orasului Brezoi trebuie sa promoveze administratia deschisa
catre cetatean, sa asigure succesul neingradit de informatiile de interes public, dar in
5

acelasi timp sa protejeze informatiile care nu sant publice de care sunt responsabili
ori de eate ori au luat cunostinta.
RESPONSABILITATEA
Art.7. Respectul fata de interesul public
In indeplinirea atributiilor de serviciu, personalul Primariei Orasulu Brezoi, are
responsabilitatea morala fundamentala de a respecta interesul public, adica de a lua
deciziile si de a intreprinde acele actiuni care asigura un impact pozitiv asupra
cetatenilor Orasului Brezoi sau care fac ca impactul negativ asupra acestora sa fie cat
mai mic cu putinta.
Art.8. Respectul fata de cetatean
Personalul Primariei Orasului Brezoi are responsabilitatea de a respecta interesele
legitime si drepturile cetateanului: Aceasta responsabilitate nu se limiteazala la
oferirea unor servicii publice, ci priveste si efectele pe care le pot avea aceste servicii
asupra cetateanului.
Art.9.- Respectul fata de institutie
(1) Personalul Primariei Orasului Brezoi are obligatia de a indeplini atributiile de
serviciu cu maximum de responsabilitate.
..
(2) Responsabilitatea personalului Primariei Orasului Brezoi este de a contribui la
imbunatatirea permanenta a performantei Primariei Orasului Brezoi.
(3) Personalul Primariei Orasului Brezoi trebuie sa se asigure ca prin actiunile si
opiniile sale nu aduce atingerea prestigiului profesional al colegilor sau prestigiul
institutiei.
(4) Personalul Primariei Orasului Brezoi are, de asemenea responsabilitatea fata de
promovarea val'Grilor etice incluse in acest Co~ si asupra promovarii si mentinerii
unei culturi organizationale bazate pe aceste valori.
Art.l 0.- Respectul fata de ordinea constitutionala si stat
Personalul Primariei Orasului Brezoi trebuie sa isi exercite atributiile de maxima
responsabilitate availd in vedere ca prin natura lor aceste atributii tre~uie sa
consolideze ordinea institutionala si autoritatea statului. Orice actiune si atitudine
contrar acestui spirit descalifica persoanele pentru a detine aceste atributii si functii.
PROFESIONALISMUL
Art.ll. Personalul este responsabil si raspunzator din punct de vedere profesional
pentru modul in care isi desfasoara atributiile de servicu si le revine sarcina de a se
asigura ca respecta principiile de legalitate, eficienta, eficacitate si economicitate.
Art.l2. Personalul trebuie sa fie informat si sa cunoasca legislatia in domeniul
atributiilor pe care le exercita, sa se informeze si sa solicite informatii despre cel mai
bune practice in domeniul in care isi exercita atributiile.
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Art.l3. Atunci cand conducatorul institutiei ori un tert sau un cetatean solicita servicii
care exced atributiilor de serviciu si competentelor personalului, acestia din urma au
obligatia de a-si face cunoscuta limitarea profesionala.
Art.14. Primarul, viceprimarul, personalul de conducere din cadrul Primariei Orasului
Brezoi au obligatia de a se asigura ca functionarii publici si personalul contractual din
subordine au competentele, conditiile si resursele .necesare unei bune indepliniri a
sarcinilor de serviciu, ca sunt protejati in fata unor abuzuri la nivel institutional si ca
respecta prevederile prezentului Cod de conduita si etica profesionala, in
conformitate cu legislatia in vigoare aplicabila si cu principiile managementului
responsabil.
Art.15. (1) Personalul este dator sa respecte atat prevederile prezentului cod de
conduita etica si profesionala, alaturi de toate celelalte norme, politici si proceduri
institutionale, cat si prevederile legale si profesionale aplicabile domeniului in care isi
exercita atributiile de serviciu.
(2) In situatia in care exista diferente de reglemenatare, va prevala norma juridica,
etica sau profesionala cea mai restictiva.
Art.l6.(1) Libertatea de expimare si dreptul la imagine proprie sunt garantate prin
Constitutie, iar angajatii din cadrul Primariei Orasului Brezoi au obligatia de a se
asigura ca opiniile proprii exprimate in public sau in privat nu aduc atingere imaginii
Primariei Orasului Brezoi, precum si demnitatii si reputatiei persoanelor, indiferent
de statutul acesteia. Aceste prevederi nu se refera la situatiile de.. avertizor de
integritate.
(2) Personalul din cadrul Primariei Orasului Brezoi are garantata libertatea de
exprimare si dreptul la opinie in formularea unei pozitii profesionale, insa exprimarea
unui punct de vedere in numele institutiei sau despre activitatea acesteia, in scris sau
verbal, fara existenta unui mandat in acest sens sau in contradictie totala cu politica
institutiei pe aq_est domeniu, nu reprezinta o situatie de exercitare a libertatii de
expnmare.
Personal trebuie sa se asigure ca atunci cand exprima un punct de vedere al institutiei
sau cand este invitat in calitate de reprezentant al institutiei, exprima acele puncte de
vedere asupra carora .in cadrul institutiei s-a decis sau s-a intrunit un acord.
Art.l7. Atunci cand se solicita puncte de vedere sau opinii avizate, personalul trebuie
sa formuleze aceste opinii exclusiv pe baza principiilor profesionale si pe cele ale
garantarii unui act administrativ obiectiv, fara a fi influentat de convingerile
personale sau interesele grupurilor din care face parte.
Art.l8. In timpul deplasarilor interne si/sau extetne, personalul are obligatia de a avea
o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si diplomatie aplicabile, intrand in
responsabilitatea lor de a cunoaste si de a respecta traditiile, obiceiurile si legile tarii
sau comunitatii gazda.
•

t- ·

,

INTEGRITATEA
,f.
·~
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Art.l9. In relatie cu publicul, cu colegii din institutie sau din cadrul altor organizatii
sau sfere profesionale, precum si cu superiorii ierarhici, personalul din cadrul
Primariei Orasului Brezoi trebuie sa adopte o atitudine bazata pe respect, o atitudine
impartiala, nedescriminatorie, deschisa si diligenta.
Conflictul de interese
Art.20.(1) Personalul din cadrul Primariei Orasului Brezoi au datoria legala, morala si
profesionala de a asigura ca in timpul exercitarii activitatii nu se afla in conflict de
interese sau intr-o situatie de incompatibilitate, asa cum sunt definite acestea in
legislatia actuala si in spiritul acestui Cod de etica.
(2) In cazul in care intervine o situatie de conflict de interese sau incompatibilitate,
personalul din cadrul Primariei Orasului Brezoi trebuie sa sesizeze in scris, in
maximum 7 zile lucratoare de Ia aparitia situatiei de conflict de interese sau starii de
incompatibilitate, superiorii ierarhici. In astfel de situatii conducatorul institutiei are
obligatia de a se asi~ura, prin masuri institutionale, ca a fost evitat .conflictul de
interese sau incompatibilitate declarata, fara a aduce atingere demnitatii persoanei si
drepturilor profesionale si contractuale ale celui care face obiectul conflictului de
interese, respectiv incompatibilitatii sesizate.
Cadourile, atentiile si materialele cu caracter promotional .
..
Art.21. Personalului Primariei Orasului Brezoi este interzis sa solicite si sa primeasca
cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice altavantaj, indiferent de natura si
contextul acordarii lor.
Avertizarea de integritate
Art.22. (1) Ang_ajatii Primariei Orasului Brezoi au obligatia morala si profesionala,
suplimentar celei legale, de a sesiza orice abat~re de la procedurile, normele, politicile
interne ale institutiei, precum si de la lege, de care iau cunostinta.
(2) În faţa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii
beneficiază de protecţie după cum urmează:
a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de bună-credinţă, în
condiţiile legii, până la proba contrară;
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare,
comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul Primariei Orasului
Brezoi au obligaţia de a invita un reprezentant al sindicatului Anunţul se face prin
comunicat pe pagina de Internet a autorităţii publice, cu cel puţin 3 zile lucrătoare
înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare
aplicate.
(3) În situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef
it:l'arhic, direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare
a avertizorului, comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura
protecţia avertizorului,
ascunzându-i
identitatea.
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..
(4) În cazul avertizărilor în interes public, prevăzute de lege, se vor aplica din
oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecţia
martorilor.
(5) În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa
poate dispune anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate
unui avertizor, dacă sancţiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes
făcută
. cu
bună-credinţă.
public,
(6) Instanţa verifică proporţionalitatea sancţiunii aplicate
avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancţionării
sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiaşi autorităţi publice, instituţii publice sau
unităţi bugetare, pentru a înlătura posibilitatea sancţionării ulterioare şi indirecte a
actelor de avertizare în interes public, protejate prin Legea nr.571/2004, privind
protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice sau alte unitati care
semnaleaza incalcari ale legii.
Neutralitatea politica si participarea in acivitati politice
Art.23. Personalul din cadrul Primariei Orasului Brezoi are obligatia de a se asigura
ca prin prezenta lor intr-un anumit context politic, prin opiniile publice pe care le
exprima si prin activitatea pe care o desfasoara nu se afla intr-o situatie de conflict de
interese, sau aparent, cu obligatiile legale, morale si profesionale pe care le au in
calitatea lor de membrii sau reprezentanti ai institutiei.
~
Art.24. Functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primaria Orasului
Brezoi, cu exceptia Primarului si Viceprimarului, le este interzis ca pe durata
raportului de serviciu, contractului de munca sa participe la activitati cu scopuri
electorale, la activitati de colectare de fonduri pentru partidele politice, pentru
organizatii asimilate cu partidele politice sau carora li se aplica acelasi regim juridic
ca si partidelor P.Olitice, pentru fundatii/asociatii care functioneaza pe langa partidele
politice sau au orientari politice doar exprimate, ori pentru candidati independenti,
precum si sa faca recomandari cetatenilor privind oferirea de donatii/sponsorizari de orice natura in favoarea entitatilor amintite.
TRANSPARENTA
Accesul liber la informaţiile de interes public
Art.25. În conformitate cu legislaţia în vigoare, activitatea Primăriei Oraşului Brezoi
trebuie să fie transparenţă şi accesibilă cetăţeanului, garantând o bună comunicare cu
cetăţenii, cu societate civilă şi cu mediul de afaceri.
Art.26. În temeiul relaţiilor de parteneriat dezvoltate cu societatea civilă, personalul
din cadrul Primăriei Oraşului Brezoi furnizează reprezentanţilor acesteia informaţii
referitoare la proiectele, programele şi alte documente de interes public care nu au
legătură cu activitatea instituţiei, în limita competenţelor ce ii/le revin.
. . . .. .
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Art.27. Personalul Primăriei Oraşului Brezoi potrivit atribuţiilor ce îi revin şi conform
legislaţiei privind accesul la informaţii de interes public, este obligat:
> Să asigure informarea activă, corectă şi la timp a cetăţenilor asupra
chestiunilor de interes public;
> Să asigure accesul liber la informaţiile de interes public în condiţiile legii;
> Să respecte termenele prevăzute de lege privind furnizarea informaţiilor;
Protecţia

datelor şi informaţiilor
Art.28. Personalul Primăriei Oraşului Brezoi este obligat să respecte limitările impuse
de lege, privind accesul la informaţii, în scopul protejării informaţiilor confidenţiale,
a secretului de stat sau de serviciu, a protejării vieţii private a pesoanelor şi a
securităţii naţionale.

Art.29. Personalul Primariei Oras Brezoi are obligaţia să păstreze, în condiţiile legii,
confidenţialitatea deplină a datelor şi informaţiilor pe care le deţin sau la care au
acces pe perioada desfăşurării activităţii şi să nu utilizeze abuziv sau in folos
personal, sau sa le faca cunoscute unui tert, inclusiv dupa incetarea activitatii care le
confera acces la aceste informatii.
Art.30. Culegearea, stocarea si utilizarea datelor cu caracter personal de catre
personalul Primariei Orasului Brezoi se face in conditiile legii si vor fi limitate strict
la ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor legale, legitime si specifice
.mst1tut1e1.
. . .
"

CAPITOLUL IV
NORMELE GENERALE DE CONDUITA APLICABILE PERSONALULUI
PRIMARIEI ORASULUI BREZOI
•

•

Art.31. Asigurarea unui serviciu 'public de calitate
(1) Personalul Primariei Orasului Brezoi are obligatia de a asigura un serviciu public
in calitatate in beneficiul cetatenilor, in exercitarea functiei detinute, personalul are
obligatia de a avea un comportament profesionist si de a asigura, in conditiile legii,
transparenta administrativa, pentru a castiga si mentine increderea publicului in
integritatea, impartialitatea si eficacitatea structurilor institutiei.
(2) Pentru indeplinirea atributiilor de serviciu si aplicarea principiilor legalitatii,
integritatii morale, competentei si responsabilitatii, eficientei, obiectivitatii,
tratamentului impartial si transparentei, persionalul Primariei Orasului Brezoi are
urmatoarele obligatii:
> Sa fie loial institutiei;
> Sa aiba un comportament si un limbaj civilizat fata de toate persoanele cu
care vine in conta~t> in interiorul si exteriorul institutiei;
10

•

> Sa dovedeasca spirit de echipa si solidaritate fata de colegi, respectand
drepturile si demnitatea fiecaruia;
> Sa nu se lase influentat de interesele personale, de presiuni sau influenta
interne sau externe in indeplinirea atributiunilor de serviciu;
> Sa pastreze confidentialitatea operatiunilor efectuate, a documentelor si
informatiilor care au acest regim si de care ia cunostiinta prin exercitarea atributiilor
de serviciu si ale functiei;
> Sa aiba un comportament integru;

Art.32. Loialitatea fata de Constitutie si de lege
(1) Personalul Primariei Orasului Brezoi are obligatia ca, prin actele si faptele lui sa
respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a
dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile ca ii revin, cu respectarea eticii
profesionale.
(2) Personalul Primariei Orasului Brezoi trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale
privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorita naturii functiilor .detinute.
Art.33. Loialitatea fata de Primaria Orasului Brezoi
Peersonalul are obligatia de a apara cu loialitate, prestigiul Primariei Orasului Brezoi
si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau
..
intereselor legale ale acesteia.
(1) Personalul Primariei Orasului Brezoi ii este interzis:
a) Sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea, in legatura cu
activitatea Primariei Orasului Brezoi, cu politicile si strategiile acesteia ori cu
proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) Sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care
Primaria Orasului Brezoi are calitate de parte, daca nu sant abilitati in acest sens;
•
•
c) Sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele
prevazute de lege;
d) Sa dezvaluie informatii la care au acces in exercitarea functiei, daca aceasta
dezvaluieste de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudieze imaginea sau
drepturile Primariei Orasului Brezoi ori ale unor functionari publici sau angajati
contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice.
e) Sa realizeze documentatii incorecte sau frauduloase, care sa fie contrare
intereselor Primariei Orasului Brezoi;
(2) Prevederile alin.(l) lit. a)-d) se aplica si dupa incetarea raportului de
serviciu/munca.
(3) Prevederile prezentului Cod de conduita etica si profesionala nu pot fi interpretate
ca o derogare de la obligatia legala a personalului de a furniza informatii de interes
public celor interesati, in conditiile legii.
Art.34. Libertatea opiniilor
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(1) In indeplinirea atributiilor de serviciu, personalul Primariei Orasului Brezoi are
obligatia de a respecta demnitatea functiei detinute, coreland liberatatea dialogului cu
promovarea intereselor institutiei.
(2) In activitatea lui, personalul Primariei Orasului Brezoi, are obligatia de a respecta
libertatea opiniilor si de a nu se lasa influntat de. considerentele personale sau de
popularitate.
(3) In exprimarea opiniilor, personalul trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa
evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.
Art.35 . Activitatea publica
(1) Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre persoanele
desemnate in acest sens de catre conducatorul institutiei, in conditiile legii.
(2) Reprezentarea Primariei Orasului Brezoi in fata oricarui for exterior institutiei
(autoritati/institutii publice, parteneri, etc,) se face numai pe baza mandatului expres
acordat de catre conducatorul institutiei;
(3)Personalul desemnat sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate
oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare, incredintat de
conducatorul institutiei;
(4) In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, angajatii pot participa la activitati
sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opi'nia exprimata
nu reprezinta punctul de vedere oficial al Primariei Orasului Brezoi.
Art.36. Activitatea politica
In exercitarea functiei detinute, personalul din cadrul Primariei Orasului Brezoi ii este
interzis:
a) Sa participe 1~ colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) Sa furnizeze sprijin logistic candidatilor, la functii de demnitate publica, sau
persoanelor fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;
c) Sa afiseze in cadrul autoritatilor si institutiilor publice insemne ori obiecte
inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.
d) Sa se servesca de actele pe care le indeplinesc in exercitarea atributiilor de serviciu
pentru a-si exprima sau manifesta convingerile politice;
e) Sa participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.
Art.37. Folosirea imaginii proprii
(1) In calitatea functiei pe care o detine, personalul din cadrul Primariei Orasului
Brezoi are obligatia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii in
actiuni publicitare pentru promovarea unor activitati comerciale, decat cu acordul
conducatorului institutiei;
(2) In calitatea functiei pe care o detine, personalul Primariei Orasului Brezoi are
obligatia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii in scopun
electorale.
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Art.38. Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei
(1) In relatiile cu personalul colaborator din cadrul Primariei Orasului Brezoi, precum
si cu cetatenii (persoane fizice sau juridice), angajatii Primariei Orasului Brezoi sunt
obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si
amabilitate.
(2) Personalul Primariei Orasului Brezoi are obligatia de a nu aduce atingeri onoarei,
reputatiei si demnitatii colegilor din cadrul Primariei Orasului Brezoi, precum si ale
persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei, prin:
a) intrebuintarea unor expresii jignitoare;
b) dezvaluirea aspectelor vietii private;
c) formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.
(3) Personalul din cadrul Primariei Orasului Brezoi trebuie sa adopte o atitudine
impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor
beneficiarilor activitatii Primariei Orasului Brezoi. Personalul are obligatia sa
respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatii publice, prin:
a) Promovarea unor solutii coerente, conform principiului tratamentului
nediferentiat, raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;
b) Eliminarea oricarei fonne de dicriminare bazate pe aspecte privind
nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea , varsta
sexul sau alte aspecte.
"
(4) In desfasurarea activitatii sale, personalul Primariei Orasului Brezoi are
urmatoarele obligatii:
a) Sa aiba o tinuta vestimentara decenta si curata; .
b) Sa fie onest si corect in indeplinirea sarcinilor de serviciu;
c) Sa nu se implice in activitati care pot da nastere unor conflicte de interese;
d) Sa nu ;.iolosesca bunurile Primariei Orasului Brezoi pentru rezolvarea
'
problemelor personale;
e) Sa cunoasca si sa aplice corect prevederile/reglementarile legale si
procedurile interne ale Primariei Orasului Brezoi;
f) Sa constientizeze si sa potejeze imaginea si prestigiul institutiei;
g) Sa pastreze documentatiile pentru a putea fi oferite auditorilor sau organelor
de control abilitate, la solicitari;
h) Sa returneze, la incetarea raportului de serviciu/munca, ceea ce apartinea de
drept Primariei Orasului Brezoi, obiecte de inventar, mijloace fixe, documente
(inclusiv in format electronic) care reprezinta informatiile confidentiale sau drept de
proprietate intelectuala;
(5) Primaria Orasului Brezoi nu tolereaza si va lua masuri disciplinare impotriva
oricarui fel de actiuni de discriminare, hartuire, intimidare psihica, amenintari sau
violenta fizica sau verbala.
(6) In sediul Primariei Orasului Brezoi este interzisa:
a) Detinerea de arme, droguri sau substante halucinogene;

.
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b) Introducerea si consumarea bauturilor alcoolice in timpul orelor de program,
precum si prezentarea in stare de ebrietate la serviciu;
c) Fumatul, in alte spatii decat cele exterioare, special amenajate, conform
prevederilor legale in vigoare.
Art.39. Conduita in cadrul relatiilor internationale
(1) Personalul care reprezinta Primaria Orasului Brezoi, in cadrul unor activitati cu
caracter international sunt obligati sa promoveze o imagine favorabila tarii si
Primariei Orasului Brezoi.
(2) In relatiile cu reprezentantii altor state, angajatii au obligatia de a nu exprima
opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.
(3) In deplasarile in afara tarii, personalul este obligat sa aiba o conduita
corespunzatoare regulilor de protocol si sa respecte legile si obiceiurile tari gazda.
Art.40. Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor, avantajelor
Este interzis angajatilor sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii
sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor,
ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot
influenta impartialitatea in exercitarea functiilor detinute, ori pot constitui o
recompensa in raport cu aceste functii.
Art.41. Hartuirea morala si sexuala
(1) Atat in relatiile interne cat si in relatiile cu cetatenii, personalul Primariei Orasului
Brezoi, trebuie sa evite orice forma de hartuire morala ce poate duce la discreditarea,
izolarea, umilirea, barfirea, intimidarea, amenintarea unei persoane, deteriorarea
conditiilor de munca, a respectului fata de sine sau fata de viata.
(2) Personalul Primariei Orasului Brezoi trebuie sa evite orice situatie de hartuire
sexuala ce se manifesta printr-un comportament nedorit cu conotatie sexuala,
exprimat fizic, verbal sau nonverbal, avand ca qbiect sau ca efect lezarea demnitatii
unei persoane si, in special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant,
umilitor si jignitor.
·
Art.42. Participarea la procesul de luarea a deciziilor
(1) In procesul de luare a deciziilor, angajatii Primariei Orasului Brezoi au obligatia
sa actioneze conform prevederilor legale si sa-si exercite capacitatea de apreciere in
mod fundamentat si impartial;
(2) Angajatii au obligatia de a nu promite luarea unei decizii de catre Primaria
Orasului Brezoi sau de catre alti angajati, precum si indeplinirea atributiilor in mod
privilegiat.
Art.43.0biectivitate in evaluare
(1) In exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, angajatii au obligatia
de a asigura egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru
personalul din subordine.
(2) Personalul de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate
criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine,
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atunci cand propune ori aproba avansari, promovari ori acordarea de stimulente
materiale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.
(3 )Personalul de conducere are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori
promovarea in functie pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii
neconforme.
Art.44 Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute
(1 )Personalul Primariei Orasului Brezoi are obligatia de a nu folosi atributiile functiei
detinute in alte scopuri decat cele prevazute de lege.
(2) Prin activitataea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare
la anchete sau actiuni de control, personalul nu poate urmari obtinerea de foloase sau
avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor
persoane.
(3) Angajatii au obligatia de a nu interveni sau inflenta vreo ancheta de orice natura,
din cadrul Primariei Orasului Brezoi sau din afara acesteia, in considerarea functiei
pe care o detin.
(4) Angajatii au obligatia de a nu impune altor angajati sau colaboratOl'i ai Primariei
Orasului Brezoi sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora,
ori de ale sugera acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau
profesionale.
Art.45. Utilizarea resurselor publice
(1) Personalul este obligat sa asigura ocrotirea proprietatii publice si private a statului
si a unitatilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu,
actionand in orice situatie ca un bun proprietar.
(2) Personalul are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile
apartinand Primariei Orasului Brezoi numai pentru desfasurarea activitatilor aferente
functiei detinute.
(3) Personalul t:t:ebuie sa propuna si sa asigur~, potrivit atributiilor care ii revin,
folosire utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.
(4) Personalului ii este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica Primariei
Orasului Brezoi pentru realizarea oricaror activitati in interes personal.

CAPITOLUL V
COORDONAREA SI CONTROLUL APLICARII NORNIELOR DE CONDUITA
PROFESIONALA APLICABILE PERSONALULUI PRIMARIEI ORASULUI
BREZOI
Art.46 Sesizarea si solutionarea
(1) Primaria Orasului Brezoi poate fi sesizata de orice persoana cu privire la:
a) incalcarea prevederilor prezentului Cod de conduita etica si profesionala de
catre personalul Primarit;i Ora~ului Brezoi ;
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b) Constangerea sau amenintarea exercitata asupra personalului Primariei
Orasului Brezoi pentru a-1 determina sa incalce dispozitiile legale in vigoare ori sa le
aplice necorespunzator;
(2) Sesizarea amintita la alin (1) nu exclude sesizarea organului disciplinar
competent, potrivit legii.
(3) Angajatii nu pot fi sanctionati sau prejudiciati
nici un fel pentru sesizarea cu
buna-credinta a organelor disciplinare competente, in conditiile legii.
(4) Persoanele nominalizate prin dispozitia conducatorului institutiei responsabile cu
solutionarea sesizarilor vor verifica actele si faptele pentru care au fost sesizate, cu
respectarea confidentialitatii privind identitatea persoanei care a facut sesizarea.
(5)Sesizarile vor fi centralizate intr-o baza de date necesara pentru:
a) Identificarea cauzelor care determina incalcarea normelor de conduita
profesionala;
b) Identificarea modalitatilor de prevenire a incalcarii normelor de conduita
profesionala;
c) Adoptarea masurilor privind reducerea si eliminarea cazurilor de
nerespectare a prevederilor legale;
(6) Rezultatele activitatii de centralizare a sesizarilor vor fi comunicate:
a) Angajatului sau persoanei care a formulat sesizarea;
~
b) Angajatului care face obiectul sesizarii;
c) Conducatorului institutiei in care isi desfasoara activitatea angajatul care
face obiectul sesizarii.
Art.47. Monitorizarea si raportarea aplicarii prevederilor Codului de conduita etica si
·
profesionala.
(1) Pentru monitorizarea aplicarii prezentului Cod de conduita etica si
profesionala, consilierul de etica inainteaza angajatilor Primariei Orasului Brezoi
chestionare anuaie.
(2) Chestionarele completate vor fi analizate si se va realiza centralizarea si
interpretarea rezultatelor acestora de catre consilierul de etica;
(3) In urma analizarii acestor chestionare, consilierul de etica propune masuri
pentru imbunatatirea aplicarii Codului de conduita etica si profesionala;
(4) Rezultatele acestor chestionare impreuna cu masurile propuse vor fi aduse
la cunostiinta conducatorului institutiei;
(5) Mentinerea unei evidente care sta la baza realizarii raportarii anuale catre
Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
(6) Anual, consilierul de etica completeaza si transmite Agentiei Nationale a
Functionarilor Publici Anexa 1 din aplicatia informatica de pe portalul ANFP, care
contine informatii privind implementarea disciplinara la nivelul institutiei.

m
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CAPITOLUL VI
DISPOZITII FINALE
ART.48. Raspunderea
(1) Incalcarea dispozitiilor prezentului Cod de conduita etica si profesionala atrage
raspunderea disciplinara a personalului contractual, in conditii legii si ale
Regulamentului de Ordine Interna.
(2) Persoanele responsabile cu atributii disciplinare au competenta de a cerceta
incalcarea prevederilor prezentului Cod de conduita etica si profesionala si de a
propune aplicarea sanctiunilor disciplinare in conditiile O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
(3) In cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor
infractiuni vor fi sesizate organle de urmarire penala competente, in conditiile legii.
(4)Personalul raspunde patrimonial potrivit legii, in cazurile in care, prin faptele
savarsite cu incalcarea normelor de conduita profesionala, aduce prejudicii
persoanelor fizice si juridice.
Art.49. Armonizarea actelor interne de organizare si functionare
Personalul de conducere va armoniza actele interne potrivit dispozitiilor prezentului
Cod de conduita etica si profesionala.
Art.50. Asigurarea publicitatii
(1) Publicitatea prezentului Cod de conduita etica si profesionala se va asigura prin
publicarea acestuia pe site-ul institutiei.
(2) Prezentul Cod de conduita etica si profesionala se va transmite tuturor
compartimentelor din cadrul Primariei Orasului Brezoi pentru a fi adus la cunostinta
intregului personal.
(3) Personalul de conducere din cadrul Primariei Orasului Brezoi are obligatia de a
prelucra prevedeţile prezentului Cod de conduita. etica si profesionala cu toti angaj atii
din subordine.
(4) Fiecare angajat din cadrul Primariei Orasului Brezoi are obligatia sa citeasca
prezentul..,S~od de conduita etica si profesionala si sa semneze pentru insusirea
acestuia.
(5) Fiecare angajat din cadrul Primariei Orasului Brezoi are obligatia de a respecta
prevederile prezentului Cod de conduita, precum si reglementarile referitoare la
conduita, interdictii si incompatibilitati cuprinse in Codul administrativ aprobat prin
OUG 57/2019.
Art.51. Aducere la cunostinta
Prezentul Cod de conduita etica si profesionala va fi publicat pe site-ul Primariei
Orasului Brezoi, si va fi comunicat intregului personal al Primariei Orasului Brezoi.

Secretar general uat,
NicolaeS~
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