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CAPTTOLUL 1  
Domeniul de aplicare şi principii generale 
 

Art. 1 Domeniul de aplicare 
 

Prezentul cod stabileşte regulile de conduită a poliţistului în exercitarea 
atribuţiilor profesionale care decurg din legislaţia aplicabilă personalului 
Ministerului Afacerilor Interne. 
 

Obiectivul prezentului cod îl constituie asigurarea conduitei etice a 
poliţistului prin formarea şi promovarea unei culturi profesionale adecvate, 
formarea şi educarea personalului în spiritul acesteia, prevenirea abaterilor 
comportamentale, îmbunătăţirea calităţii serviciilor, protecţia persoanelor şi a 
poliţiştilor şi realizarea pe această cale, a echilibrului între drepturile cetăţenilor, 
interesele instituţiei publice, drepturile şi obligaţiile personalului instituţiei. 
 Activitatea poliției constituie serviciu public specializat care se realizează în 
interesul persoanei și comunității, precum și în sprijinul instituțiilor statului, în 
conformitate cu legislația internă și internațională aplicabilă în domeniu. 
 
Art. 3 Principii generale   
 

Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici cu 
statut special (poliţişti) din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea sunt 
următoarele: 
a) legalitatea - principiu conform căruia poliţistul este obligat să respecte legea, 
precum şi drepturile şi libertăţiile constituţionale ale persoanelor ; 
b) egalitatea, imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia 
funcţionarii publici cu statut special, în îndeplinirea atribuţiilor profesionale, aplică 
tratamente egale tuturor persoanelor, luând aceleaşi măsuri pentru situaţii similare 
de încălcare a normelor protejate de lege, fără a fi influenţaţi de considerente 
etnice, de naţionalitate, rasă, religie, opinie politică sau de orice altă opinie, vârstă, 
sex, avere, origine naţională, socială sau decurgând din orice altă situaţie; 
c) transparenţa- constă în deschiderea pe care poliţistul trebuie să o manifeste faţă 
de societate în limitele stabilite de reglementările poliţieneşti ; 
d) capacitatea şi datoria de exprimare- reprezintă posibilitatea poliţistului de a 
analiza situaţiile profesionale pe care le întâlneşte şi de a-şi exprima punctul de 
vedere, potrivit pregătirii şi experienţei sale, pentru a îmbunătăţii calitatea şi 
eficacitatea serviciului poliţienesc cu privire la acestea; 
e) disponibilitatea – presupune intervenţia poliţistului în orice situaţie, în care ia 
cunoştinţă despre atingerea adusă vreuneia dintre valorile apărate de lege, 
capacitatea de a asculta şi de a rezolva problemele celor aflaţi în dificultate; 
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f) prioritatea interesului public – se manifestă prin aceea că pentru îndeplinirea 
atribuţiilor funcţionale, poliţistul acordă prioritate realizării serviciului în folosul 
comunităţii; 
g) profesionalismul – presupune aplicarea corectă şi responsabilă a cunoştinţelor 
teoretice şi a deprinderilor practice pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu; 
h) confidenţialitatea – determină obligaţia poliţistului de a garanta securitatea 
datelor şi informaţiilor obţinute în exercitatea autorităţii conferite de lege; 
i) respectul- se manifestă prin consideraţia pe care poliţistul o acordă persoanelor, 
colegilor, superiorilor, subordonaţilor, drepturile şi libertăţile acestora, instituţiilor, 
legilor, valorilor sociale, normelor etice şi deontologice; 
j) integritatea morală- presupune adoptarea unui comportament conform normelor 
etice acceptate şi practicate în societate; 
k) independenţa operaţională- constă în îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor 
potrivit competenţelor stabilite pentru nivelul ierarhic pe care îl ocupă în cadrul 
poliţiei, persoane sau autorităţi; 
l) loialitatea- se exprimă prin ataşamentul faţă de instituţie şi valorile promovate de 
aceasta, adeziunea conştientă manifestată de către poliţist, din proprie iniţiativă, 
faţă de obiectivele instituţiei, respectul faţă de adevăr şi dreptate, conştiinciozitate 
în îndeplinirea atribuţiilor, respectarea angajamentelor asumate; 
 
 
 
 
 
 
                                            CAPITOLUL 2 
 
          Norme generale de conduită profesională a funcţionarilor publici cu 
statut special (poliţişti) 
 

 
 

Art. 4  Conduita generală 
 
      Poliţistul răspunde la orice solicitare privind exercitarea profesiei, evită 
comportamentul care ar putea afecta încrederea populaţiei, este disciplinat şi apără 
prestigiul instituţiei şi profesiei, exercitând toate prerogativele şi îndatoririle 
specifice funcţiei publice pe care o deţine. 
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Art. 5 Comportamentul poliţistului 
 
(1) Poliţistul trebuie şă se comporte civilizat şi să dea dovadă de amabilitate şi 
solicitudine, adoptând o atitudine politicoasă şi fermă. 
(2) Poliţistul trebuie să dovedească stăpânire de sine, capacitate de comunicare, 
abilităţi de gestionare a situaţiilor conflictuale, dezvoltându-şi prin sistemul de 
formare continuă, puterea de înţelegere a problemelor sociale, culturale şi 
educaţionale specifice colectivităţii în care îşi exercită profesia. 
 
Art. 6 Declinarea calităţii 
 
(1) Poliţistul în uniformă trebuie să poarte însemnele distinctive şi echipamentul 
prevăzut de lege, pentru a fi protejat şi recunoscut cu uşurinţă pe timpul misiunilor. 
(2) Poliţistul are obligaţia de a-şi face cunoscută identitatea în legătură cu 
îndatoririle profesionale ce îi revin, contribuind astfel la realizarea interesului 
public, asigurarea protecţiei proprii şi crearea premiselor necesare angajării 
răspunderii personale pentru acţiunile sau inacţiunile sale. 
 
Art. 7 Raporturi în exercitarea profesiei 
 
Poliţistul trebuie să promoveze şi să dezvolte fără discriminare, bunele raporturi 
între instituţia pe care o reprezintă şi comunitate, asigură cooperarea efectivă cu 
reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale, ai organizaţiilor 
neguvernamentale şi ai populaţiei, ai grupurilor minoritare, inclusive ai celor 
entice. 
 
 Art. 8 Parteneriatul cu comunitatea 
 
În temeiul relaţiilor de parteneriat dezvoltate în cadrul comunităţii, poliţistul 
furnizează membrilor acesteia, informaţii privitoare la legislaţia în vigoare şi la 
activitatea sa profesională, în limita competenţelor ce îi revin şi fără a dezvăluii 
date şi informaţii clasificate, potrivit legii. 
 
 
Art. 9 Protecţia datelor şi informaţiilor 
 
(1) Poliţistul are obligaţia să păstreze, în condiţiile legii, asigurând respectarea 
drepturilor persoanelor, secretul de stat şi secretul de serviciu, precum şi 
confidenţialitatea deplină a datelor şi informaţiilor pe care le deţine şi să nu le 
utilizeze abuziv sau în folos personal. 
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(2) Culegerea, stocarea şi utilizarea datelor cu caracter personal de către poliţist se 
fac în condiţiile legii şi vor fi limitate strict la ceea ce este necesar pentru realizarea 
obiectivelor legale legitime şi specifice poliţiei. 
 
 
Art. 10 Respectarea demnităţii umane 
 
(1) Poliţistului îi este interzis să aplice, să încurajeze şi să tolereze, în nici o 
împrejurare, acte de tortură, tratamente şi pedepse inumane sau degradante, 
constrângeri fizice sau psihice. 
(2) În cazul în care poliţistul ia cunoştinţă, prin orice mijloace, despre săvârşirea de 
către alt poliţist a faptelor prevăzute la alin.(1), ia măsurile care se impun, pentru 
determinarea încetării acestui comportament şi pentru informarea superiorilor cu 
privire la situaţia sesizată. 
 
 
Art. 11 Atitudinea faţă de corupţie 
 
(1) Poliţistului îi este interzis să tolereze actele de corupţie şi să utilizeze abuziv 
autoritatea publică pe care i-o conferă statutul său. 
(2) Poliţistului îi este interzis să pretindă sau să accepte bani, bunuri ori valori în 
scopul de a îndeplini sau de a nu îndeplini atribuţiile profesionale  şi să primească 
sarcini, misiuni sau lucrări care excedează competenţelor stabilite prin fişa postului. 
(3) Poliţistul ia atitudine faţă de actele de corupţie manifestate în cadrul instituţiei, 
având obligaţia de a informe superiorii şi alte organe competente cu privire la 
cazurile de corupţie despre care a luat cunoştinţă. 
(4) Poliţistului îi este interzis să uzeze de calitatea sau de funcţia deţinută pentru 
rezolvarea unor interese de ordin personal. 
 
Art. 12 Statutul și drepturile polițiștilor 
 
(1)Poliţistul este funcționarul public civil cu statut special, care exercită atribuțiile 
stabilite de lege pentru poliția română și celelalte structure polițienești din 
Ministerul Afacerilor Interne. 
(2)În conformitate cu statutul lor profesional, polițiștii au dreptul la protecție social 
adecvată, măsuri specific de protecție a sănătății și securității individuale și la 
retribuție corespunzătoare potrivit importanței, riscurilor și gradului de pericol 
determinat de activitatea profesională. 
(3)Polițiștii se pot asocial pe criterii profesionale, umanitare, tehnico-științifice, 
cultural, religioase și sportive-recreative, potrivit prevederilor legale. 
(4)Pentru a-și apăra drepturile și a-și promova interesele, polițiștii pot devein 
membri ai Corpului Național al Polițiștilor.  
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Art. 13 Legalitatea acţiunilor 
 
Poliţistul are obligaţia de a verifica sistematic şi de a asigura legalitatea acţiunilor 
sale, înaintea şi în timpul desfăţurării acestora, atât din perspectiva respectării 
legislaţiei naţionale, cât şi a documentelor internaţionale la care România este 
parte. 
 
 

CAPITOLUL  3 
 
 Dispoziţii finale 
 

Art. 14 Răspunderea poliţiştilor 
 
(1) Poliţistul răspunde personal pentru acţiunile, inacţiunile, şi omisiunile sale, în 
condiţiile legii. El are datoria să se abţină de la executarea ordinelor şi misiunilor 
vădit ilegale, având obligaţia de a-şi informa şefii despre aceasta, pe cale ierarhică, 
atât verbal cât şi prin raport scris. 
(2) Poliţistul care deţine o funcţie de conducere răspunde pentru dispoziţiile date 
subordonaţilor, în temeiul autorităţii pe care o exercită potrivit prevederilor legale. 
 
 
Art.15 Dispoziţiile deontologice ale prezentului cod se aplică personalului aflat sub 
prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi 
completările ulterioare, HG nr.991/2005 privind codul deontologic al lucrătorului 
M.A.I. 
 
 
     PREFECT, 
 
              FLORIAN MARIN 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit Dana Popa/Comp. Resurse Umane/2019 


