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CAPITOLUL I
INTRODUCERE

Art. 1. Noţiuni generale

(1) Etica este ştiinţa care se ocupă cu studiul principiilor morale. Etica este
considerată o ştiinţa a comportamentului, moravurilor, iar rolul eticii este să ajuteoamenii şi instituţiile să ia decizia cea mai bună, să decidă ce este mai bine să
facă, ce criterii să aleagă şi care sunt motivaţiile morale în acţiunile lor.

(2) Codul etic şi Regulile de conduită a functionarilor publici din cadrul
Direcţiei Publice Comunitare Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Tulcea definesc
valorile şi principiile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile cu cetăţenii,
clienţii, partenerii, colegii etc. În acelaşi timp servesc drept ghid pentru creşterea
răspunderii şi a implicării personalului angajat în cadrul instituţiei.

(3) Principiile detaliate în cadrul acestui Cod etic nu sunt exhaustive, însă,asociate cu simtul răspunderii fată de cetăţeni şi parteneri, acestea stabilesc
reguli esentiale de comportament şi de etică aplicabilă întregului personal al
Direcţiei Publice Comunitare Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Tulcea

(4) Aceste reguli nu se subtituie in niciun caz legilor şi reglementărilor
aplicabile în domeniul administraţiei publice.

(5) Acest cod asigură coerenţa cu Codul de conduită a functionarilor publici
aprobat prin Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
şi defineşte şi ghidează acţiunile şi strategiile Direcţiei Publice Comunitare
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Tulcea

(6) Acest cod etic este aprobat prin Dispoziţia Directorului Executiv, va fi
comunicat tuturor angajaţilor instituţiei pe bază de semnătură si va fi afişat pesite—ul instituţiei.

(7) Fiecare angajat, funcţionar public de execuţie, functionar public de
conducere şi personal contractual trebuie să respecte Codul etic .

Art. 2. Domeniul de aplicare
(1) Codul etic reglementează normele de conduită profesională a funcţionarilor

publici. Normele de etică profesională prevăzute de prezentul cod sunt obligatorii
pentru funcţionarii publici numiţi în baza Legii nr. 188/1999 privind statutul
funcţionarilor publici.

(2) Una din condiţiile puse în faţa ţărilor membre ale Uniunii Europene a
fost adoptarea unui cod de conduită. Sub influenţa Codului european, s—au pusbazele creării unui cadru normativ pentru etică şi morală în administraţia publică
din Romania, prin adoptarea Legii nr. 7 /2004 privind Codul de conduită a
functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a
personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare.

(3) Obiectivele legate de aceste Coduri au ca scop formarea administraţiei
publice din Romania prin: promovarea unor standarde de conduită şi integritate
în rândul funţionarilor publici, schimbarea mentalităţilor, alinierea la standardele
europene şi prin informarea cetăţenilor asupra normelor de comportament la caretrebuie să se aştepte din partea funcţionarilor publici.



(4) Prezentul Cod etic reglementează normele de conduită profesională în
care se precizează principii ca: integritate, imparţialitate, nediscriminare, echitate,
etc şi reguli generale privind conflictul de interese, declararea averii, acceptarea
cadourilor, confdenţialitatea şi activitatea politică şi se aplică tuturor categoriilor
de angajaţi din cadrul Direcţiei Publice Comunitare Judeţeană de Evidenţă a
Persoanelor Tulcea:

— Funcţionari publici de conducere
— Funcţionari publici de execuţie
— Personal contractual.
(5) Conducerea instituţiei şi angajaţii acesteia cunosc şi susţin valorice etice

şi valorile entităţii, respectă şi aplică reglementarile cu privire la etică, integritate,
evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de
corupţie şi semnalarea neregulilor.

(6) Conducerea instituţiei publice sprijină şi promovează, prin deciziile sale
şi prin puterea exemplului personal, valorile etice, integritatea personală şi
profesională a salariaţilor.

(7) Conducerea institutiei publice adoptă un cod de conduită, dezvoltă şi
implementează politici şi proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea
conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi
semnalarea neregulilor.

(8) Conducerea institutiei publice înlesneste comunicarea deschisă de către
salariati a preocupărilor acestora in materie de etică şi integritate, prin
desemnarea unui consilier de etică care să monitorizeze respectarea normelor de
conduită la nivelul entităţii.

(9) Actiunea de semnalare de către salariaţi a neregulilor trebuie să aibă un
caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delaţiune şi trebuie privită
ca exercitarea unei îndatoriri profesionale.

(10) Salariatii care semnalează nereguli de care, direct sau indirect, au
cunoştinţă, sunt protejaţi împotriva oricăror discriminări, iar conducătorii au
obligaţia de a întreprinde cercetările adecvate, în scopul elucidării celor
semnalate şi de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun.

(ll) Conducerea şi salariatii entităţii publice au o abordare constructivă
faţă de controlul intern managerial, a cărui funcţionare o sprijină în mod
permanent.

(12) Declararea averilor, intereselor şi bunurilor primite cu titlu gratuit se
realizează de către toţi factorii vizaţi, in conformitate cu prevederile legale.

(13) Normele prevăzute în prezentul cod etic sunt reglementate de
prevederile:

— Legii nr, 7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

— Legii nr. 477 /2004 privind Codul de conduită a personalului contractual
din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,

— Legii nr.188/ 1999, privind statutul funcţionailor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

- Legii nr.215/ 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

- Legii nr.161/ 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei
în ecercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,



— Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice,
instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, cu
modificările şi completările ulterioare,

- Legii nr. 144 / 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

— Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate,
precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

(14) Referinţe principale:
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea

faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;
— Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor,

magistraţilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

— Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile
publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi
funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;

— Ordonanţa Guvernului nr, 1 19/1999 privind controlul intern /managerial
şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

— Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr, 600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

— Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.
1442/2018 pentru aprobarea procedurii privind completarea şi transmiterea
informaţiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii
publici şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi
instituţiilor publice.

CAPITOLUL II
PRINCIPII ŞI REGULI GENERALE DE COMPORTAMENT

Art. 3. Principii Generale
(l) Principiile generale care guvernează conduita profesională a

angajatilor instituţiei sunt următoarele:
a) Supremaţia Constituţiei şi a legii — principiu conform căruia angajaţii

instituţiei au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării.
b) Prioritatea interesului public — principiu conform căruia angajaţii

instituţiei au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât
interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;

0) Asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi
instituţiilor publice — principiu conform căruia angajaţii instituţiei au îndatorirea
de a aplica acelaşi regim juridic sau aceleaşi proceduri reglementate intern, în
situaţii identice sau similare;

d) Profesionalismul - principiu conform căruia angajaţii instituţiei au
obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă,
eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;



e) Imparţialitatea şi nediscriminarea — principiu conform căruia angajaţiiinstituţiei sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes
politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;

i] Integritatea morală — principiu conform căruia angajaţilor instituţiei le
este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru sine sau pentrualtul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, prezent sau viitor;

g) Libertatea gândirii şi a exprimării — principiu conform căruia angajaţiiinstituţiei pot să—şi exprime şi să—şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordiniide drept şi a bunelor moravuri;
h) Cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea

funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţii instituţiei trebuie să fie
de bună—credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de
serviciu;

i) Deschiderea şi transparenţa — principiu conform căruia activitătiledesfăşurate de angajaţii instituţiei în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor suntpublice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

Art. 4. Obiective
(1) Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creştereacalităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public,

precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia
publică, prin:

a) reglementarea normelor minime de conduită profesională necesarerealizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi
menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei publice şi al angajaţilor instituţiei

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este
îndreptăţit să se aştepte din partea angajaţilor instituţiei în exercitarea funcţiilor
deţinute;

c) crearea unui climat de încredere si respect reciproc între cetăţeni şi
angajaţii instituţiei, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei
publice, pe de altă parte.

Art. 5. Termeni
În înţelesul prezentului cod, expresiile şi termenii de mai jos auurmătoarele semnificaţii conform legii:

a) funcţionar public — persoana numită într—o funcţie publică în condiţiile
legii;

b) funcţie publică - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite
de autoritatea sau instituţia publică, în temeiul legii, in scopul realizării
competenţelor sale;

c) interes public — acel interes care implică garantarea şi respectarea de
către instituţiile şi autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor
legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele
internaţionale la care România este parte;

d} interes personal — orice avantaj material sau de altă natură, urmăritori obtinut, in mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru altii, de către
funcţionarii publici prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor,
informaţiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcţiei publice;

e) conflict de interese — acea situaţie sau împrejurare in care interesul
personal, direct ori indirect, al functionarului public contravine interesului



public, astfel incât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea
sa in luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor
care îi revin în exercitarea funcţiei publice deţinute;

i) informaţie de interes public — orice informaţie care priveşte activităţilesau care rezultă din activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice,indiferent de suportul ei;
g] informaţie cu privire la date personale — orice informaţie privind o

persoană identificată sau identificabilă.
h) informaţii clasificate — informaţiile, datele, documentele de interes

pentru securitatea naţională, care, datorită nivelurilor de importanţă şi
consecinţelor care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării
neautorizate, trebuie să fie protejate

CAPITOLUL III
NORME GENERALE DE DE CONDUITA PROFESIONALA

Art. 6. Normele generale de conduită sunt:
(1)Asigurarea unui serviciu public de calitate.

a) Angajaţii instituţiei au obligaţia de a asigura un serviciu public de
calitate in beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la
transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale
instituţiilor publice.

b] În exercitarea atribuţiilor ce le revin, angajaţii instituţiei au
obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în
condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţineîncrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi
instituţiilor publice.

(2) Loialitate faţă de Constituţie şi lege
a) Angajaţii instituţiei au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să

respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a
dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectareaeticii profesionale.

b) Angajaţii instituţiei trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale
privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice
deţinute.

(3) Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice
a) Angajaţii instituţiei au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul

autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a
se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sauintereselor legale ale acesteia.

b) Angajatilor instituţiei le este interzis:
— să exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură

cu activitatea instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile si
strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

— să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs
de soluţionare şi în care instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea arecalitatea de parte;

— să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţiidecât cele prevăzute de lege;



—să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea atribuţiilor lor,dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să
prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor angajaţi, precum şiale persoanelor fizice sau juridice;

— să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice învederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sauinstituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
c) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remitereadocumentelor care conţin asemenea informatii, la solicitarea reprezentanţilorunei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai cu acordul

conducătorului instituţiei publice în care anagajatul respectiv îşi desfăşoarăactivitatea.
(4) Libertatea opiniilor

a) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţii instituţiei au
obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelănd libertatea dialogului
cu promovarea intereselor instituţiei publice in care îşi desfăşoară activitatea.

10) În activitatea lor, angajaţii instituţiei au obligaţia de a respectalibertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influentati de considerente personale sau de
popularitate. În exprimarea opiniilor, anagajaţii instituţiei trebuie să aibă o
atitudie conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de
păreri.

(5)Activitatea publică
a) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către

angajaţii desemnaţi în acest sens de către conducerea instituţiei, in conditiile
legii.

b) Angajaţii desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice,
în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare
încredinţat de conducerea institutiei în care îşi desfăşoară activitatea.

c) În cazul in care nu sunt desemnati în acest sens, angajaţii pot
participa la activităţi sau dezbateri publice, avănd obligaţia de a face cunoscut
faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al institutiei
publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.

(6)Activitatea politică
a) În exercitarea funcţiei, angajaţilor le este interzis:
— să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor

politice;
— să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la functii de demnitate publică;
— să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau
juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;

— să afişeze, în cadrul autorităţilor sau institutiilor publice, insemne ori
obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a
candidaţilor acestora.

(7) Folosirea imaginii proprii
În considerarea funcţiei detinute, angajaţilor instituţiei le este interzis să

permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru
promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale,
(8) Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei

a) În relatiile cu personalul din cadrul instituţiei publice in care îşi
desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii
instituţiei sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună—
credinţă, corectitudine şi amabilitate.



b) Angajaţii instituţiei au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei,
reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei publice în care
îşi desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în
legătură în exercitarea funcţiei deţinute, prin:

— întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
— dezvăluirea unor aspecte ale Vieţii private;
— formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase
c) Angajaţii instituţiei trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată

pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor, au obligatia să
respecte principiul egalităţii cetăţenilorin faţa legii şi a autorităţilor publice prin:

— promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi
categorie de situaţii de fapt;

- eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind
naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială,
sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

(9) Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
a) Angajaţii instituţiei care reprezintă instituţia publicăin cadrul unor

organizaţii internaţionale, instituţii de învătământ conferinţe, seminarii şi alte
activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă
ţării şi instituţiei publice pe care o reprezintă

b) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţilor le este interzis
să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.

c) În deplasările externe, angajaţii instituţiei sunt obligaţi să aibă o
conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea
legilor şi obiceiurilor ţării gazdă.

(10) Interdicţiaprivind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor
a) Angajaţii instituţiei nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri,

servicii, favoruri invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal,
familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri
sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea
funcţiilor deţinute ori pot constitui o recompensă in raport cu aceste funcţii.

(11) Participarea la procesul de luare a deciziilor
În procesul de luare a deciziilor, angajaţii instituţiei au obligaţia să

acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în
mod fundamentat şi imparţial. Angajaţilor le este interzis să promită luarea unei
decizii de către instituţia publică, de către alţi angajaţi, precum şi îndeplinirea
atribuţiilor în mod privilegiat.

(12) Obiectivitate în evaluare
a) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, funţionarii

publici de conducere au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu
privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din subordine.

b) Funcţionarii publici de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice
cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul
din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri,
numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale,
excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

c) Se interzice funcţionarilor publici de conducere să favorizeze sau să
defavorizeze accesul ori promovarea în funcţii pe criterii discriminatorii, de
rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile de mai sus.



(13) Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute
d) Este interzisă folosirea de către angajaţii instituţiei, in alte scopuri decâtcele prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei deţinute.
e) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare aproiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete oriacţiuni de control, angajaţilor le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sauavantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau moralealtor persoane.
f) Angajatilor instituţiei le este interzis să folosească poziţia oficială pe careo deţin sau relaţiile pe care le—au stabilit în exercitarea funcţiei deţinute, pentru ainfluenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea uneianumite măsurii
g) Angajatilor instituţiei le este interzis să impună altor angajaţi să seînscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le

sugereze acest lucru, promiţăndu—le acordarea unor avantaje materiale sauprofesionale.
(14) Utilizarea resurselorpublice

a) Angajaţii instituţiei sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţiipublice şi private a statului şi a unităţilor administrativ—teritoriale, să evite
producerea oricărui prejudiciu, acţionând in orice situatie ca un bun proprietar,au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum si bunurile aparţinândinstituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţieideţinute.

b) Angajaţii instituţiei trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilorcare le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cuprevederile legale,
c) Angajaţii instituţiei care desfăşoară activităţi publicistice în interes

personal sau activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori
logistica a instituţiei publice pentru realizarea acestora.

(15) Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri
a) Orice angajat poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată astatului sau a unităţilor administrativ—teritoriale, supus vânzării în condiţiile

legii, cu excepţia următoarelor cazuri:
— când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii

atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie
vandute;

— când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizareavânzării bunului respectiv;
— când poate influenta operaţiunile de vânzare sau când a obţinut

informatii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
b) Dispoziţiile de mai sus se aplică în mod corespunzător şi în cazul

concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată astatului sau a unităţilor administrativ—teritoriale.
c) Angajaţilor instituţiei le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare

la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ—teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau
inchiriere, în alte conditii decât cele prevăzute de lege.

(1 6) Incompatibilităţi
a) In situaţia în care intervine o situaţie de incompatibilitate, angajatul

respectiv trebuie să se autosesizeze şi să iasă din acea stare.
b] In Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea



transparenţei în ecercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediulde afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, la Titlul IV — Conflictul de intereseşi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilorpublice, Capitolul III - se menţionează incompatibilităţile privind demnităţilepublice şi funcţiile publice reglementate de Constituţie, de legea aplicată instituţieipublice, în care persoanele ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publicăîsi desfăşoară activitatea, precum şi dispoziţiile prezentului titlu.
0) Metode de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională

— respectarea normelor prevăzute de codul de conduită,
— adoptarea de către angajaţi de măsuri în vederea păstrării proprieiintegrităţi profesionale,
— cunoaşterea prevederilor legale,
— însuşirea normelor etice de conduită profesionistă,
— ârefuzarea avantajului oferit de terte persoane pentru soluţionareaunei cereri,
—— raportarea imediată către şeful ierarhic superior a faptei sau actuluide corupere a integrităţii, ori de probabilitatea încălcării regimuluiconflictului de interese sau al incompatibilităţilor

Art. 7. Valorile fundamentale
(1)Angajamentul — presupune dorinta fiecărui angajat şi a conduceriiinstituţiei zi de zi de a progresa în stăpânirea funcţiei deţinute şi de a—şi

îmbunătăţi performanţele, conform planurilor de acţiune decise de comunacord pentru a asigura cetăţenilor un serviciu de calitate.
(2) Lucrul în echipă — conform căreia toţi salariaţii, personal contractual saufunctionar public, fac parte dintr—o echipă şi trebuie sprijinită toată echipaşi toţi să primească sprijin din partea conducerii. Acest spirit de echipătrebuie simţit şi exprimat in relatiile cu ceilalţi colaboratori sau cetăţeni,indiferent de originea lor culturală sau profesională.
(3) Transparenţa internă şi externă
a)

b)

Pe plan intern transparenta însemnă împărţirea succesului, dar şi adificultăţilor.
Aceasta permite rezolvarea rapidă a acestora, înainte să se agraveze şi să
provoace prejudicii cetăţeanului, echipei, partenerilor si clientilororganizaţiei.
Pe plan extern, transparenţa înseamnă dezvoltarea relatiilor cu cetăţenii,partenerii, clienţii instituţiei care trebuie pusă sub dublă constrângere: aîncrederii şi a eticii.
Direcţia Publică Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Tulceatrebuie să fie percepută ca o institutie responsabilă şi etică.
Confidenţialitatea în acordarea serviciilor din administraţia publică locală
se impune luarea de măsuri posibile şi rezonabile pentru asigurarea
confidenţialităţii datelor.

(4) Demnitatea umană
a) Fiecare persoană este unică şi trebuie să i se respecte demnitatea.
b) Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină apersonalităţii. Toti oamenii sunt trataţi cu demnitate cu privire la modullor de viaţă, cultură, credinţele şi valorile personale.



CAPITOLUL IV
REGULILE DE COMPORTAMENT ŞI CONDUITA ÎN ACORDAREA

SERVICIILOR PUBLICE

Complexitatea şi diversitatea sistemelor de relaţii în baza cărora se acordăservicii publice impune respectarea unor norme de comportament şi conduită în
scopul:

— de a ghida persoana implicată în acordarea serviciilor, in momentul in
care aceasta se confruntă cu dileme practice care implică o problematică
etică;

— de a asigura beneficiarii, dar şi potenţialii beneficiari de servicii sociale,
împotriva incompetenţei şi a neprofesionaliştilor;

— de a reglementa comportamentul persoanelor implicate în acordarea
serviciilor publice precum şi relaţiile acestora cu cetăţenii, cu colegii, cu
reprezentanţii altor instituţii sau ai societăţii civile.

— de a asigura supervizare şi consultanţă personalului implicat în
acordarea serviciilor publice în vederea evaluării activităţii acestora.

Art.8. Reguli de comportament şi conduită în relaţia client — profesionist:
(1) În identificarea clientului, evidenţierea, diagnosticarea şi evaluarea

nevoii acestuia, în vederea realizării de acţiuni şi măsuri cu caracter preventiv,
monitorizare:

a) profesionistul trebuie să manifeste disponibilitate faţă de clientul —

cetăţean, partener, organisme civile, alte instituţii, autorităţi publice — să fie
dispus să asculte şi să orienteze la compartimentele de specialitate.

b) profesionistul stabileşte impreună cu clientul care este problema asupracăreia urmează să se acţioneze;
c) să asculte şi să nu intervină decât în momentele propice;
d) să inspire încredere clientului;
e) să ştie să—i suscite şi să—i menţină interesul pentru subiectul interviului;
i) să manifeste empatie, respectiv să înţeleagă ceea ce ii spuneinterlocutorul, să fie capabil să se pună în situaţia acestuia;
g) să reducă, pe cât posibil, distanta dintre el şi client (distanţa datorată

diferentelor de statut social, de cultură, de sex, etc.);
11) profesionistul trebuie să fie capabil de a înlătura barierele psihologice

ale comunicării şi să—şi dea seama de mecanismele de apărare ale eu-lui pe careclientul le utilizează pentru a ocoli răspunsurile mai sensibile şi problemele care—l
privesc îndeaproape;

(2) În furnizarea serviciilor de informare
a) informare competentă, corectă, completă, adecvată, transparentă,

operativă
b) profesioniştii trebuie să ofere cel mai competent ajutor posibil ceea ce

presupune o bună pregătire profesională, teoretică şi practică; limbajul
profesional trebuie să fie clar, concis la nivelul capacităţii de înţelegere a
clientului; clientului i se vor prezenta date, avantajele şi dezavantajele opţiunilor
posibile; informarea trebuie să răspundă nevoilor şi problemelor clientului;
informarea să se facă în cel mai scurt timp de la solicitarea clientului.

(3) În furnizarea serviciilorpublice
Furnizarea se realizează în baza unui contract între serviciul public şiclient cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor precum şi a sancţiunilor incazul nerespectării clauzelor contractuale;



a] profesionistul face o analiză corectă şi obiectivă a nevoilor şi problemelorobiectului alegând strategia şi metodele adecvate în rezolvarea problemelor;
b) profesionistul nu face discriminări în funcţie de gen, vârstă, capacitatefizică sau mintală, culoare, categorie socială, rasă, religie, limbă, convingere

politică;
c) profesionistul nu intră în relaţii de consiliere cu prieteni, colegi,

cunoscuţi sau rude;
d) profesionistul nu se va implica în relaţii sentimentale cu clientul;
e) profesionistul pune interesul clientului mai presus de interesul său;
i) profesionistul nu poate impune o decizie luată de el clientului său,

profesionistul trebuie să ţină seama de opţiunea clientului;

Art. 9. Reguli de comportament şi conduită în relaţia coleg — coleg.
a) Între colegi trebuie să existe cooperare şi susţinere reciprocă motivat de

faptul că toţi angajaţii sunt mobilizaţi pentru realizarea unor obiective comuneconform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, comunicarea printransferul de informaţii intre colegi fiind esenţială in soluţionarea cu eficientă a
problemelor.

b) Colegii işi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie,
eventualele divergenţe, nemulţumiri apărute între aceştia, soluţionăndu—se fără
să afecteze relaţia de colegialitate, evităndu—se utilizarea cuvintelor, a expresiilor
şi gesturilor inadecvate, manifestând atitudine reconciliantă.

c) Intre colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile
exprimate să corespundă realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie
exprimate direct netendenţios.

d) Relaţia dintre colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoaşterea
intraprofesională, pe colegialitate, pe performanţă în practică şi contribuţie la
teorie.

e) Între colegi, in desfăşurarea activităţii, trebuie să fie prezent spiritul
competiţional care asigură progresul profesional, acordarea unor servicii publice
de calitate, evitându—se comportamentele concurenţiale, de promovare ilicită a
propriei imagini, de atragere a clienţilor, de denigrare a colegilor; comportamentul
trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calităţilor şi a meritelor
profesionale nicidecum pe evidenţierea defectelor celorlalţi.

i) În relaţia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă,
deciziile fiind luate prin consens, manifestându—se deschidere la sugestiile
colegilor admiţand critica în mod constructiv şi responsabil dacă este cazul, să
împărtăşească din cunoştinţele şi experienţa acumulată în scopul promovării
reciproce a progresului profesional.

(1) Constituie încălcări ale principiului colegialităţii:
a) discriminarea, hărţuirea de gen, etnică sau sub orice altă formă,

folosirea violenţei fizice sau psihice, limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la
adresa unui membru al comunităţii;

b) promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele descrise în
acest articol de către conducerea instituţiei, compartimentelor, birourilor,
serviciilor administrative;

c) discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor
cercetărilor unui coleg;

d) formularea în faţa clienţilor a unor comentarii lipsite de curtoazie la
adresa pregătirii profesionale, a tinutei morale sau a unor aspecte ce ţin de viaţa
privată a unui coleg;



e) sfătuirea clienţilor să nu depune o cerere, petitie, plângeri sau sesizări
vădit neintemeiate la adresa unui coleg;

f] utilizarea şi dezvăluirea în activitatea administrativă a informaţiilortransmise cu titlu confidenţial de un alt coleg .

Art.10. În relaţia angajat — reprezentanţi ai altor instituţii şi ai societăţiicivile.
a) Relaţiile fiecărui angajat cu reprezentanţii altor instituţii şi ai societăţiicivile vor avea în vedere interesul clientului, manifestând respect şi atitudine

conciliantă în identificarea şi soluţionarea tuturor problemelor, evitând situaţiile
conflictuale, după caz procedând la soluţionarea pe cale amiabilă.

b) În reprezentarea instituţiei în faţa oricăror persoane fizice sau juridice
angajatul trebuie să fie de bună credinţă, contribuind la realizarea scopurilor şiobiectivelor serviciului.

c) Angajatul este obligat la apărarea prestigiului serviciului, în
desfăşurarea activităţii profesionale şi in luarea deciziilor fiind reţinut la
respectarea întocmai a normelor legale în vigoare şi aducerea lor la cunoştinţacelor interesaţi, pentru promovarea unei imagini pozitive a serviciului, pentru
asigurarea transparenţei activităţii instituţiei şi creşterea credibilităţii acesteia.

d) Angajatul colaborează cu alte institutii în interesul clientului în scopul
realizării optime a programelor şi strategiilor instituţiei evitând dezvăluirea
informaţiilor confidenţiale.

e) Angajatul nu poate folosi imaginea instituţiei în scopuri personale,
comerciale sau electorale.

CAPITOLUL VI
COORDONAREA, MONITORIZAREA SI CONTROLUL APLICARII NORMELOR

DE CONDUITA INTERNA

Art.1 1. Rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
(1) Agenţia Naţională a Functionarilor Publici, principala instituţie publică

responsabilă de managementul funcţiilor şi al funcţionarilor publici, poate fi
sesizată de orice persoană cu privire la încălcarea normelor referitoare la
funcţionarii publici, a codului de conduită de către un angajat, şi in cazurile de
constrângere sau ameninţare exercitată pentru a—l determina să încalce
dispoziţiile legale în vigoare sau să le aplice necorespunzător.

(2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici coordonează, monitorizează şi
controlează aplicarea normelor prevăzute în codul de conduită, astfel:

a) primeşte petiţii şi sesizări privind încălcarea prevederilor codului de
conduită,

b) formulează recomandări de soluţionare a cazurilor cu care a fost sesizată,
c) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop promovarea

şi apărarea intereselor legitime ale cetăţenilor în relaţia cu funcţionarii publici.
(3) Sesizarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nu exclude sesizarea

comisiei de disciplină. Prin activitatea sa, Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici nu poate influenţa derularea procedurii de lucru a comisiei de disciplină
din cadrul instituţiei.



Art.12. Rolul Direcţiei Publice Comunitare Judeţeană de Evidenţă aPersoanelor Tulcea
In scopul aplicării eficiente a prevederilor prezentului Cod, la nivelulinstituţiei a fost desemnat un angajat pentru exercitarea atribuţiilor de consiliereetică şi monitorizarea respectării normelor de conduită, consilier etic care exercităurmătoarele atribuţii:
a) acordarea de consultanţă şi asistenţă angajaţilor din cadrul DirecţieiPublice Comunitare Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, cu privire la

respectarea normelor de conduită,
b) monitorizarea aplicării prevederilor prezentului cod de conduită în cadrulDirecţiei Publice Comunitare Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Tulcea,
c) intocmirea de rapoarte trimestriale şi semestriale privind respectareanormelor de conduită de către angajaţii Direcţiei Publice Comunitare Judeţeanăde Evidenţă a Persoanelor Tulcea, precum şi transmiterea lor in formatelestandard stabilite prin instrucţiuni de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

CAPITOLUL VII
REGULI PRIVIND RASPUNDEREA, SANCTIUNI

Art. 13. Răspunderea
(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspundereadisciplinară a angajaţilor, în condiţiile legii.
(2) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor

corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită
profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atragerăspunderea disciplinară a acestora.

(3) Constituie abateri disciplinare conform Legii nr. 188 / 1999, privind statutulfuncţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,următoarele fapte:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) neglijenţă repetată în rezolvarea lucrărilor;
c) absenţe nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afaracadrului legal;
i] nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cuacest caracter;
g] manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţieipublice in care îşi desfăşoară activitatea;
h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cucaracter politic;
i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi,conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;
k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative dindomeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici.

(4) Comisiile de disciplină au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor
prezentului cod de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare,în condiţiile legii.

(5) Angajaţii nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciati în niciun fel pentrusesizarea cu bună-credinţă a comisiei de disciplină competente, în condiţiile legii,
cu privire la cazurile de încălcare a normelor de conduită.



(6) Angajaţii D.P.C.J.E.P. Tulcea răspund potrivit legii în cazurile in care, prinfaptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creeazăprejudicii persoanelor fizice sau juridice.
(7) În cazurile in care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale

unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în
condiţiile legii.

Art.14. Sancţiunile disciplinare
(1) Săvârşirea de către funcţinarii publici a abaterilor prevăzute în art. 13 alin,

(3), se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privindstatutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completărileulterioare, astfel:
a) mustrare scrisă;
b)diminuarea drepturilor salariale cu 5—20% pe o perioadă de până la 3luni;
o) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupăcaz, de promovare în ci) funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
d) retrogradarea in functia publică pe o perioadă de până la un an.
e) destituirea din funcţia publică

(2) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şigravitatea abaterii disciplinare, împrejurările in care aceasta a fost săvârşită,gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în timpulserviciului a funcţionarului public, precum şi de existenta in antecedenteleacestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiileprezentei legi.
(3) Sanctiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la datasesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, darnu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare.
(4) În cazul în care fapta functionarului public a fost sesizată ca abatere

disciplinară şi ca infracţiune, procedura angajării răspunderii disciplinare sesuspendă până la dispunerea clasării ori renunţării la unnărirea penală sau pânăla data la care instanta judecătorească dispune achitarea, renunţarea la aplicareapedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau încetarea procesului penal.
(5) Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul

public care a săvârşit o abatere disciplinară poate influenta cercetarea
administrativă, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice are obligaţia de ainterzice accesul acestuia la documentele care pot influenţa cercetarea sau, după
caz, de a dispune mutarea temporară a functionarului public în cadrul altui
compartiment sau altei structuri a autorităţii ori instituţiei publice.

(6) Sanctiunile disciplinare se radiază de drept, după cum urmează:
a) în termen de 6 luni de la aplicare, sancţiunea disciplinară prevăzută laart. 4 alin. (3);
b) în termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost

aplicate, sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. b)—d) ;
c) în termen de 7 ani de la aplicare, sancţiunea prevăzută la art. 4 alin. (3)lit. e).
(7) Radierea sancţiunilor disciplinare prevăzute la alin. (6) lit. a) şi b] seconstată prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţieipublice.

Art.15. Răspunderea contravenţională
(l) Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici se angajează încazul in care aceştia au săvârşit o contraventie în timpul şi în legătură cusarcinile de serviciu.



(2) Împotriva procesului—verbal de constatare a contraventiei şi de aplicare asancţiunii funcţionarul public se poate adresa cu plângere la judecătoria în acărei circumscripţie îşi are sediul autoritatea sau instituţia publică în care estenumit funcţionarul public sancţionat.

Art.16. Răspunderea civilă a funcţionarului public se angajează:
a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sauinstituţiei publice în care funcţionează;
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordatnecuvenit;
c) pentru daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică, în calitate decomitent, unor terţe persoane, in temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şiirevocabile.

Art.17. (l) Repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice însituaţiile prevăzute la art. 16 lit. a) şi b) se dispune prin emiterea de cătreconducătorul autorităţii sau instituţiei publice a unui ordin sau a unei dispoziţiide imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz,prin asumarea unui angajament de plată, iar în situaţia prevăzută la lit. c aaceluiaşi articol, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.
(2) Împotriva ordinului sau dispozitiei de imputare funcţionarul public încauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ.
(3) Dreptul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice de a emiteordinul sau dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data

producerii pagubei.

Art.18. (l) Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în
timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupăse angajează potrivit legii penale.

(2) În cazul în care funcţionarul public este trimis în judecată pentrusăvârşirea unei infracţiuni de natura celor prevăzute la art, 54 lit. h din Legea188 / 1999, persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică vadispune suspendarea funcţionarului public din funcţia publică pe care o detine.
(3) În cazul în care s—a dispus clasarea sau renunţarea la urmărirea penală ori

achitarea sau renunţarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei,
precum şi in cazul încetării procesului penal, suspendarea din funcţia publică
încetează, iar funcţionarul public respectiv îşi va relua activitatea in functiapublică deţinută anterior şi îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadeide suspendare.

(4) În situaţia în care nu sunt întrunite condiţiile pentru angajarea răspunderii
penale, iar fapta functionarului public poate fi considerată abatere disciplinară,
va fi sesizată comisia de disciplină competentă.

(5) De la momentul punerii în mişcare a acţiunii penale, în situaţia în care
funcţionarul public poate influenta cercetarea, persoana care are competenţanumirii în funcţia publică are obligaţia să dispună mutarea temporară a
functionarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri fără
personalitate juridică a autorităţii ori instituţiei publice,
Art.19. Răspunderea disciplinară a personalul contractual

(1) Săvârşirea de către personalul contractual al abaterilor prevăzute în art. 13
alin.(S), se sancţionează în conformitate cu Legea nr. 53/2003 — Codul Muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător functieiîn care s—a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;



c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1—3 luni cu 5—10%;
d) reducerea salariului de bază şi/ sau, după caz, şi a indemnizaţiei deconducere pe o perioadă de 1—3 luni cu 5—10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, sestabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.
(3) Sanctiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de laaplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sanctiune disciplinară în acesttermen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie aangajatorului emisă în formă scrisă.
(4) Amenzile disciplinare sunt interzise.
(5) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singurăsanctiune.
(6) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cugravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându—se în vedereurmătoarele:

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

(7) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, nu poate fi dispusă maiînainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(8) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi

convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze
cercetarea, precizându—se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

(9) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute laalin. (8) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea,fără efectuarea cercetării disciplinare prealabileă
(10) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul săformuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoaneiîmputernicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care leconsideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către unavocat sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
(11) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr—o decizieemisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la

cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni dela data săvârşirii faptei.
(12) Sub sancţiunea nulităţii absolute, in decizie se cuprind în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern,contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil careau fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în

timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fostefectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată

(13) Decizia de sanctionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile
calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.

(14) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire,ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul saureşedinţa comunicată de acesta.



(15) Decizia de sanctionare poate fi contestată de salariat la instanţelejudecătoreşti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la datacomunicării.
Art.20. Reclamaţiile şi sesizările

(1) Reclamaţiile şi sesizările referitoare la acordarea serviciilor publice seînregistrează şi se soluţionează cu respectarea procedurii stabilite la nivelul
insituţiei în conformitate cu normele legale în vigoare.

(2) Reclamaţiile şi sesizările se pot face şi verbal in cadrul programului deaudienţe al Directorului Execuriv al instituţiei sau în scris şi adresat instutuţiei.

CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale

Art. 21. Asigurarea publicităţii
(1) Codul de conduită etică şi profesională a funcţionarilor publici şi alpersonalului contractual din cadrul Direcţiei Publice Comunitare Judeţene deEvidenţă a Persoanelor Tulcea este adus la cunoştinţa fiecărui angajat de cătrefuncţionarul public responsabil pentru consilierea etică şi monitorizarearespectării normelor de conduită.
(2) Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul DirectieiPublice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, sunt obligaţi săîndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea funcţiilor, atribuţiilor sauînsărcinărilor incredinţate de directorul executiv al Direcţiei Publice ComunitareJudeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea sau de şeful ierarhic superior, curespectarea strictă a legilor şi a normelor de conduită profesională.
(3) La încadrarea unei persoane intr—o funcţie ce face obiectul reglementăriiprezentului cod, Compartimentul Resurse Umane trebuie să aducă la cunoştinţăprevederile acestuia.
(4) Pentru informarea cetăţenilor, Compartimentul de Relaţii Publice dincadrul Directiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea

va asigura publicitatea şi afişarea Codul de etică şi integritate profesională la sediulinstituţiei, iar funcţionarii publici cu functii de conducere vor folosi toateîntâlnirile de lucru cu subalternii şi cu persoanele din afara instituţiei pentru apromova principiile şi normele prezentului cod.
(5) Prezentul cod va fi îmbunătăţit periodic, dată fiind complexitateaexperienţei în domeniul administratiei publice.
(6) Prezentul cod de etică intră în vigoare după aprobarea sa prin dispoziţiea Directorului Executiv


