
INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI VÂLCEA 

 

CODUL DE ETICĂ 

al angajaţilor din cadrul Instituţiei Prefectului –Judeţul Vâlcea 

 
 
Capitolul I – Dispoziţii generale 
 
Art. 1 – Domeniul de aplicare 
 

(1) Prezentul cod etic reglementează normele de conduită profesională şi se aplică  
tuturor categoriilor de funcţionari publici din  Instituţia Prefectului –Judeţul 
Vâlcea:  

▪ demnitari publici 
▪ înalţi funcţionari publici, 
▪ funcţionari publici de conducere,  
▪ funcţionari publici de execuţie,  
▪ funcţionari publici cu statut special,  
▪ personalul contractual (personalul angajat în cadrul Cancelariei Prefectului, 

conducătorii auto, alte categorii de personal contractual);  
▪ personalul celor două servicii publice comunitare: Regim Permise de Conducere şi 

Înmatricularea Vehicule, respectiv Pașapoarte  
(2) Normele prevăzute în prezentul cod etic sunt complementare reglementărilor  

prevăzute în: 
 

➢ OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
➢ H.G. nr. 991/2005 privind aprobarea Codului de etică și deontologie al 

poliţistului; 
➢ Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 

în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; 

➢ Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea 
Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si 
completarea altor acte normative; 

➢ Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si 
demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 
144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei 
Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea 
altor acte normative; 

➢ Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile 
publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari 
ale legi; 

➢ Ordin nr.3753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de 
conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor 
disciplinare; 

➢ HG nr.1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a 
comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare; 

 
(3) Prezentul cod etic nu se substituie în niciun caz legilor şi reglementărilor 
aplicabile în domeniul administraţiei publice. 



 
 
 
 
 
Art. 2 – Termeni 
 
interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea drepturilor, a 
libertăţilor şi a intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, de 
legislaţia internă şi de tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi 
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, al eficacităţii 
şi al economicităţii cheltuirii resurselor;  
 
interes personal - orice avantaj material sau de alta natură, urmărit ori obţinut, în 
mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de angajat, prin folosirea 
reputaţiei, a influenţei, a facilităţilor, a relaţiilor şi a informaţiilor la care are acces, ca 
urmare a exercitării atribuţiilor;  
 
consilier de etică – funcționarul public desemnat pentru consiliere etică de către 
conducătorul instituției publice, în temeiul OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 
conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct 
ori indirect, al angajatului contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar 
putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la 
timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;  
 
informaţie de interes public - orice informaţie neclasificată care priveşte 
activităţile sau care rezultă din activitatea instituţiei, indiferent de suportul ei;  
 
norme de conduită – norme de conduită profesională a funcționarilor publici, 
reglementate prin Ordinul președintelui ANFP -ului nr.3753/2015;  
 
interes public –activitățile de cercetare administrativă desfășurate potrivit 
prevederilor HG nr.1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a 
comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;  
 
informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană 
identificată sau identificabilă.  
 
 
Capitolul II – Norme de conduită  
 
Art. 3  - Principii generale 
 
Supremația Constituției și a legii - principiu conform căruia persoanele care 
ocupă diferite categorii de funcții au îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării; 
 
prioritatea interesului public - principiu conform căruia angajaţii instituţiei au 
îndatorirea, ca în exercitarea atribuţiilor, să considere interesul public mai presus 
decât interesul personal, în cazul conflictelor de interese;  
 



asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi a 
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;  
 
profesionalismul - principiu conform căruia angajaţii instituţiei au obligaţia de a 
îndeplini atribuţiile cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi 
conştiinciozitate;  
 
imparțialitatea și independența - principiu conform căruia angajaţii instituţiei 
sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, 
economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor;  
 
integritatea morală - principiu conform căruia angajaţilor instituţiei le este interzis 
să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, vreun avantaj 
ori beneficiu moral sau material prezent sau viitor;  
 
libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia angajaţii instituţiei 
pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a 
bunelor moravuri;  
 
cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în 
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţii instituţiei trebuie să fie de bunăcredinţă 
şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor; 
  
deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de 
angajaţii instituţiei în exercitarea atribuţiilor sunt publice şi pot fi supuse 
monitorizării cetăţenilor. 
 
Art. 4 - Obiective 
 
Prin normele de conduită stabilite, se urmăreşte asigurarea calităţii serviciului 
public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea 
birocraţiei excesive şi a faptelor de corupţie din instituţie, prin: 

• reglementarea normelor minime de conduită profesională necesare realizării 
unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la 
nivel înalt a prestigiului instituţiei, al funcţiei publice şi al angajaţilor 
instituţiei; 

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

• crearea unui climat de încredere şi de respect reciproc între cetăţeni şi angajaţii 
instituţiei, pe de o parte, şi între cetăţeni şi instituţie, pe de altă parte. 

 
Art. 5 – Norme de conduită în relaţia cu terţii 
 

(1) În relaţia cu terţii, angajatul îşi va desfăşura activitatea în baza atribuţiilor din 
fişa postului sau în baza mandatului dat de prefect. 

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), angajatul instituţiei trebuie să ţină seama de 
toate prevederile legale privind transparenţa decizională, informaţiile de 
interes public şi regimul incompatibilităţilor.  



 
 
 
 
Art. 6 – Norme de conduită în relaţia cu cetăţeanul 
 

(1) Angajatul instituţiei trebuie să manifeste disponibilitate în discuţia cu 
cetăţeanul, să caute să înţeleagă problema acestuia şi să îl îndrume astfel încât 
problema lui să aibă o rezolvare legală, rapidă şi eficientă. 

(2) Angajatul instituţiei trebuie să inspire încredere cetăţeanului, să manifeste 
empatie, să fie capabil să se pună în situaţia acestuia şi să asculte cu răbdare. 

(3) Angajaţii instituţiei ale căror atribuţii presupun contactul direct cu beneficiarii 
serviciului public, au următoarele obligaţii specifice: 

➢ să dea dovadă de disciplină atât în relaţiile cu cetăţenii, cât şi în cadrul 
instituţiei; 

➢ să dea dovadă de calm, politeţe şi respect pe întreaga perioadă de realizare a 
relaţiei cu publicul; 

➢ să manifeste o atitudine pozitivă şi răbdare în relaţia cu cetăţeanul; 
➢ să folosească un limbaj adecvat şi corect din punct de vedere gramatical; 
➢ să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor relevante obţinute de la 

cetăţean; 
➢ să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte şi să se asigure că acestea 

sunt înţelese de cetăţean; 
➢ să îndrume cetăţeanul către serviciul de specialitate în vederea obţinerii de 

informaţii detaliate care depăşesc competenţele structurii de asistenţă; 
➢ să întrerupă activitatea cu publicul numai în situaţia folosirii de către cetăţean 

a unui limbaj trivial, a formulării de ameninţări la adresa sa ori a utilizării de 
către cetăţean a violenţei verbale/fizice. 

 
Art. 7 – Norme de conduită în relaţiile internaţionale 
 

(1) În cazul primirii unui mandat de reprezentare în relaţii internaţionale, 
angajatul trebuie să se documenteze cu privire la legile, obiceiurile şi regulile 
de protocol aplicabile străinilor şi organismelor cu care intră în contact şi să nu 
le încalce.  

(2) În cazul în care angajatul nu poate respecta obiceiurile şi regulile de protocol 
impuse de organismul internaţional cu care intră în contact din cauza 
convingerilor personale de natură religioasă sau de altă natură, angajatul are 
obligaţia de a refuza în scris mandatul de reprezentare internaţională. 

(3) Angajatului îi este interzis să exprime opinii personale privind aspecte 
naţionale sau dispute internaţionale. 

 
Art. 8 – Norme de conduită în relaţia cu colegii 
 

(1) Între colegi trebuie să existe cooperare şi susţinere reciprocă, transferul de 
informaţii între colegi fiind esenţial în soluţionarea eficientă a problemelor. 

(2) Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie, 
eventualele divergenţe sau nemulţumiri apărute între aceştia soluţionându-se 
fără să afecteze relaţia de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a 
expresiilor şi gesturilor inadecvate, manifestând atitudine reconciliantă. 

(3) Personalul de conducere are datoria de a media şi aplana eventualele conflicte 
apărute între colegi. 



(4) Personalul de conducere are datoria de a încuraja lucrul în echipă.  
(5)  

 
Art. 9 -  Consilierea etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită de către 
funcţionarii publici 
 
Consilierul de etică  

▪ monitorizează modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de 
conduită de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei 
publice şi întocmeşte rapoarte şi analize cu privire la acestea; 

▪  desfăşoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a 
funcţionarilor publici sau la iniţiativa sa atunci când funcţionarul public nu i se 
adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de 
ameliorare a comportamentului acestuia; 

▪  elaborează analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se 
manifestă în activitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau 
instituţiei publice şi care ar putea determina o încălcare a principiilor şi 
normelor de conduită, pe care le înaintează conducătorului autorităţii sau 
instituţiei publice, şi propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea 
riscurilor şi a vulnerabilităţilor; 

▪ organizează sesiuni de informare a funcţionarilor publici cu privire la normele 
de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii şi integrităţii sau 
care instituie obligaţii pentru autorităţile şi instituţiile publice pentru 
respectarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică sau cu 
autoritatea sau instituţia publică respectivă; 

▪ semnalează practici sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la 
încălcarea principiilor şi normelor de conduită în activitatea funcţionarilor 
publici; 

▪ analizează sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţeni şi de ceilalţi 
beneficiari ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la 
comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii şi 
formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea 
comisiilor de disciplină; 

▪ poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetăţenilor şi 
beneficiarilor direcţi ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la 
comportamentul personalului care asigură relaţia cu publicul, precum şi cu 
privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de autoritatea sau 
instituţia publică respectivă. 

▪ întocmeste rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de 
către funcţionarii publici din instituţie, în calitate de funcţionar pentru 
consiliere etică. 

 
 
Art. 10 – Incompatibilităţi 
 
(1) Funcţia de prefect şi subprefect este incompatibilă cu: 

- calitatea de deputat sau senator; 
- funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al 

municipiului Bucureşti; 
- funcţia de consilier local sau consilier judeţean; 



- o funcţie de reprezentare profesională salarizata în cadrul organizaţiilor 
cu scop comercial; 

- funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, 
administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la 
societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, 
societăţile de asigurare şi cele financiare, precum şi la instituţiile 
publice; 

- funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale 
actionarilor sau asociaţilor la societăţile comerciale prevăzute la lit. e); 

- funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor 
comerciale prevăzute la lit. e); 

- funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie ale 
regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale; 

- calitatea de comerciant persoana fizica; 
- calitatea de membru al unui grup de interes economic; 
- o funcţie publica încredinţată de un stat străin, cu excepţia acelor funcţii 

prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte. 
 
Prefectii şi subprefectii pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al 
cercetării ştiinţifice şi al creatiei literar-artistice. 
 
Functionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria inaltilor funcţionari 
publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţia 
publica. 
 
(2) Incompatibilităţi privind functionarii publici 
 
Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice alta funcţie publica decât cea 
în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publica. 
 
 
Functionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfasura alte activităţi, 
remunerate sau neremunerate, după cum urmează: 

- în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice; 
- în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care 

funcţionarul public este suspendat din funcţia publica, în condiţiile legii, 
pe durata numirii sale; 

- în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu 
scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociaţii 
familiale sau ca persoana fizica autorizata; 

- în calitate de membru al unui grup de interes economic. 
 
Functionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de 
monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop 
lucrativ nu pot sa-şi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţa de specialitate 
la aceste societăţi timp de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici. 
 
Functionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea 
unor acte în legatura cu funcţia publica pe care o exercita. 
 



Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care functionarii publici 
respectivi sunt soţi sau rude de gradul I. 
   
Functionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării 
ştiinţifice şi al creatiei literar-artistice. 
 
Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi numit într-o 
funcţie de demnitate publica. 
 
Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspenda: 

- pe durata campaniei electorale, pana în ziua ulterioara alegerilor, dacă 
nu este ales; 

- pana la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publica, în 
cazul în care funcţionarul public a fost ales sau numit. 

 
Functionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite. 
Funcţionarilor publici le este interzis sa fie membri ai organelor de conducere ale 
partidelor politice şi sa exprime sau sa apere în mod public poziţiile unui partid politic. 
    
Art. 11 - Aplicarea, monitorizarea şi controlul normelor de conduită profesională 
pentru personalul instituției 
 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici coordonează şi controlează 
aplicarea normelor prevăzute de prezentul cod de conduită, pe baza informațiilor 
completate și transmise privind respectarea normelor de conduită de către 
funcționarii publici și a celor privind implementarea procedurilor disciplinare în 
cadrul instituției publice. Pe baza acestor informații, Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici elaborează rapoarte de monitorizare semestriale, pe care le 
publică pe pagina de internet a instituției; 
  
  
 
Art. 12– Obligaţii 
 
Prefectul, subprefecții, secretarul general, personalul încadrat la cancelaria 
prefectului, precum şi funcţionarii publici au obligaţia de a-şi depune declaraţiile de 
avere şi interese în conformitate cu Legea 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. 
 
Angajaţii instituţiei cu funcţie de conducere au obligaţia să asigure şi să promoveze 
egalitatea de şanse şi de tratament cu privire la dezvoltarea carierei angajaţilor din 
subordine, să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a 
competenţei profesionale pentru personalul din subordine. 
 
Angajaţii instituţiei trebuie să propună şi să asigure utilizarea eficientă  şi eficace  a 
banilor publici, în conformitate cu prevederile legale. 
 
 
 
 



 
Capitolul III – Dispoziţii finale 
 
Art. 13 – Sancţiuni 
 

În situaţiile în care se constată că faptele săvârşite de angajat în nerespectarea 
prezentului cod etic constituie abateri disciplinare, vor fi aplicate sancţiuni conform 
legislaţiei în vigoare.  

 
 
Prezentul cod de conduită, va fi supus revizuirii în funcţie de modificările 

legislative și va fi adus la cunoștință, tuturor salariaților din cadrul Instituției 
Prefectului Județului Vâlcea. 

 
 
 

 
                                                      PREFECT, 
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