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COD DE CONDUITA A FUNCTIONARILOR PUBLICI DIN AJOFM HARGHITA 

 

 Codul de conduita a functionarilor publici din AJOFM HARGHITA reglementeaza normele 

de conduita profesionala a functionarilor publici din aceasta institutie. 

 Normele de conduita profesionala prevazute in prezentul cod de conduita sunt obligatorii 

pentru persoanele care ocupa o functie publica in cadrul AJOFM HARGHITA. 

Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici sunt următoarele: 

a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform 

căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării; 

b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia 

funcţionarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul 

personal, în exercitarea funcţiei publice; 

c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa 

autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au 

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

d) profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii 

publici au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, 

eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; 

e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform 

căruia funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice 

interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice;  

f)    integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici le este interzis să 

solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori 



beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin, sau să abuzeze în vreun fel de 

această funcţie; 

g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform 

căruia funcţionarii publici pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea 

ordinii de drept şi a bunelor moravuri; 

h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în 

exercitarea funcţiei publice şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici 

trebuie să fie de bună-credinţă; 

i)     deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de 

funcţionarii publici în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării 

cetăţenilor.  

Principalele norme de conduita a functionarilor publici din cadrul AJOFM HARGHITA, astfel 

cum sunt prevazute de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, 

republicata si de Regulamentul intern al AJOFM HARGHITA sunt: 

- Functionarii publici au obligatia de a asigura un serviciu 

public de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la 

transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentelor autoritatilor si ale 

institutiilor publice; 

- In exercitarea functiei publice, functionarii publici au 

obligatia de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, in conditiile 

legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea publicului in 

integritatea, impartialitatea si eficacitatea autoritatii  si institutiei publice; 

- Functionarii publici au obligatia ca, prin actele si faptele 

lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a 

dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii 

profesionale; 

- Functionarii publici au obligatia de a apara in mod loial 

prestigiul institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de 

la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale 

acesteia; 

- In indeplinirea atributiilor de serviciu, functionarii 

publici au obligatia de a respecta demnitatea functiei publice detinute, coreland libertatea 

dialogului cu promovarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in care isi 

defasoara activitatea; 

- In activitatea lor, functionarii publici au obligatia de a 

respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale sau de 

popularitate. In exprimarea opiniilor, functionarii publici trebuie sa aiba o atitudine 

concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri; 



- In relatiile cu personalul din cadrul autoritatii sau 

institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice sau 

juridice, functionarii publici sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, 

buna-credinta, corectitudine si amabilitate; 

- Functionarii publici au obligatia de a nu aduce atingere 

onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii sau institutiei publice in 

care isi desfasoara activitatea, precum si persoanelor cu care intra in legatura in 

exercitarea functiei publice prin: 

a) Intrebuintarea de expresii jignitoare; 

b) Dezvaluirea unor aspecte ale vietii private; 

c) Formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase; 

- Functionarii publici au obligatia sa folosesca timpul de 

lucru, precum si bunurile apartinand autoritatii sau institutiilor publice numai pentru 

desfasurarea activitatilor aferente functiei publice detinute; 

- Functionarii publici trebuie sa propuna si sa asigure, 

potrivit atributiilor care le revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in 

conformitate cu prevederile legale;  

- Functionarii publici au indatorirea sa se prezinte la 

serviciu in tinuta decenta. 

 

Functionarilor publici le este interzis: 

a) Sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea 

in  legatura cu activitatea autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara 

activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter 

normativ sau individual; 

b) Sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile 

aflate in curs de solutionare si in care autoritatea sau institutia publica in care isi 

desfasoara activitatea are calitatea de parte; 

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 publice, daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite 

ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori ale unor functionari publici, 

precum si ale persoanelor fizice sau juridice; 

e) Sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau 

juridice in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului 

sau autoritatii ori institutiei publice in care isi desfasoara activitatea. 

- Dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau 

remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor 

unei alte autoritati ori institutii publice, este permisa numai cu acordul conducatorului 



autoritatii sau institutiei publice in care functionarul public respectiv isi defasoara 

activitatea; 

- Functionarii publici desemnati sa participle la activitati 

sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de 

reprezentare incredintat de conducatorul autoritatii ori institutiei publice in care isi 

desfasoara activitatea. In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, functionarii 

publici pot participa la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut 

faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al autoritatii ori 

institutiei publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea; 

- In considerarea functiei publice detinute, functionarilor 

publici le este interzis sa permita utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni 

publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale; 

- Functionarii publici nu trebuie 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 alta 

natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor publice 

detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii; 

 

 Respectarea prezentului cod de conduita urmareste sa asigure cresterea calitatii serviciului 

public, o buna administrare in realizarea interesului public si sa contribuie la eliminarea 

birocratiei si a faptelor de coruptie. 

 Nerespectarea dispozitiilor prezentului cod de conduita atrage raspunderea disciplinara a 

functionarilor publici. 

În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului cod de conduită, a fost desemnata D-na 

Asandei Iuliana  prin act administrativ, pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării 

normelor de conduita, si exercită următoarele atribuţii: 

a) acordarea de consultanţă şi asistenţă funcţionarilor 

publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice cu privire la respectarea normelor de 

conduită; 

b)  monitorizarea aplicării prevederilor prezentului cod de 

conduită în cadrul autorităţii sau instituţiei publice; 

c) întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea 

normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei 

publice. 

 

 




