
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind aprobarea CODULUI ETIC ŞI DE INTEGRITATE 

pentru personalul din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, 
Având în vedere: 
- referatul nr. 17808/10.09.2018, întocmit de doamna ec. Manuela Stan, şef birou la Biroul 

managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice şi doamna jr. Cristina Costea, 
consilier etic la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, prin care a fost 
propus spre aprobare CODUL ETIC ŞI DE INTEGRITATE pentru personalul din cadrul Consiliului 
Judeţean Dâmboviţa, aprobat de conducătorul instituţiei, 

- prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea Legii 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, 
- prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice; 
- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
- prevederile Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 

corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu 
gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei; 

- prevederile Legii nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, 
magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului 
de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale 
anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate 
obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de 
transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a 
standardelor de publicare a informaţiilor de interes public; 



- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi 
funcţionare a comisiilor de disciplina, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi 
controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 3753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită 
de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

- prevederile Standardului 1 - Etica, integritatea din Ordinul Secretarului General al 
Guvernului nr.600/2018 privind apobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 

- prevederile art. 7, alin. (5), art. 8, alin. (6) şi art. 9 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa; 

- prevederile art. 103, alin. (2) şi art. 104, alin. (1), lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul art. 106, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

Art.l. Se aprobă CODUL ETIC ŞI DE INTEGRITATE pentru personalul din cadrul 
Consiliului Judeţean Dâmboviţa, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de către aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 

Art.3. Codul Etic şi de Integritate va fi adus la cunoştinţă personalului din cadrul Consiliului 
Judeţean Dâmboviţa, publicat pe pagina de internet www.cjd.ro, în vederea asigurării informării 
cetăţenilor, precum şi pe reţeaua intranet constituită la nivelul instituţiei. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică părţilor interesate prinigrija Serviciului administraţie 
publică, secretariat şi relaţii cu publicul. / 

D I S P U N E : 

Data: // OS-folS 
Nr. ţti 

http://www.cjd.ro


CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 
BIROUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, 
MONITORIZAREA FUNCŢIILOR PUBLICE 
CONSILIER DE ETICĂ - * , , m 

APROBAT 
P R E Ş E D I N T E 

dr. ing. DANIEL NICOLAE COM I 

R E F E R A T 

privind aprobarea CODULUI ETIC ŞI DE INTEGRITATE 
pentru personalul din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

Prin adoptarea Hotărârii Guvernului României nr. 583/2016, privind aprobarea Strategiei 
Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor 
asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de 
transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a 
standardelor de publicare a informaţiilor de interes public a fost aprobat Obiectivii/ genera/ 2 -
Creşterea integrităţii instituţionale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente 
obligatorii ale planurilor manageriale şi evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanţei 
administrative. Astfel, prin legislaţia naţională a fost inclus un set complet de măsuri preventive, care 
vor trebui respectate la nivelul tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, prin 
introducerea unor mecanisme concrete de gestionare la nivel local a acestor măsuri, respectiv 
instituirea unor coduri proprii de etică şi integritate, care să conţină o serie de elemente 
particularizate şi adaptate specificului activităţii fiecărei instituţii publice sau autorităţi publice. 

De asemenea, prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 642/2017 a 
fost aprobat Planul de Integritate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa pentru implementarea Strategiei 
Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, care cuprinde ca măsură de implementare în 
conţinutul Obiectivului 1: Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie la nivelul 
Consiliului Judeţean Dâmboviţa - elaborarea, actualizarea şi implementarea codului de conduită la 
nivelul instituţiei, ca document subsidiar aplicării legilor şi reglementărilor la nivel naţional. 

Totodată, Standardul î - Etica şi integritatea din Anexa la Ordinul Secretariatului General al 
Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 
publice, face referire la susţinerea, atât de către conducere, cât şi de către salariaţii din cadrul 
entităţilor publice a valorilor etice şi specifice, prin aplicarea şi respectarea unor reglementări interne 
cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, a 
actelor de corupţie şi semnalarea neregulilor. 



Astfel, toate aceste reglementări şi documente aprobate la nivel instituţional, descrise mai sus, 
impun aprobarea unui cod etic şi de integritate propriu, ca mijloc de reglementare a unor reguli 
fundamentale de conduită profesională a personalului din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 

Proiectul Codului Etic şi de Integritate, prezentat în anexa acestui referat, îşi propune să 
reprezinte un ghid în ceea ce priveşte regulile esenţiale de conduită profesională a personalului 
instituţiei, prin definirea valorilor şi principiilor de conduită care vor trebui respectate în relaţiile cu 
cetăţenii, partenerii sau colegii. Practic, ne aşteptăm la dezvoltarea unei culturi organizaţionale 
specifice cu sprijinul căreia se vor putea preveni toate acele practici neconforme cu normele de etică 
statuate la nivel instituţional şi creşterea încrederii cetăţenilor în actul administrativ. Principiile şi 
valorile detaliate în cuprinsul acestui Cod pot constitui un suport de ghidare al oricărui angajat din 
cadrul instituţiei, în a forma o orientare morală, atunci când va fi nevoit să ia o decizie sau să 
îndeplinească o atribuţie de serviciu în anumite circumstanţe. Regulile morale care vor fi aplicate la 
nivel de entitate publică se vor putea baza pe modele de comportament şi de etică conţinute în 
cuprinsul acestui Cod, dar şi pe puterea exemplului personal al managementului instituţiei, în calitate 
de leadership moral. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă propunem să dispuneţi aprobarea CODULUI 
ETIC ŞI DE INTEGRITATE pentru personalul din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, conform 
Anexei. 

ŞEF BIROU 
ec. MANUELA STAN 

CONSILIER ETIC 
jr. CRISTINA COSTEA 



C O N S I L I U L JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 
C O D U L E T I C ŞI D E I N T E G R I T A T E 

R O M Â N I A 
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 

Piaţa Tricolorului, nr. 1, 130060 TÂRGOVIŞTE 
TELEFON: 0040-245-207600; FAX: 0040-245-212230 

E-mail: consjdbiakjd.ro 

650 ANI DE A T E S T A R E DOCUMENTARĂ A JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA 
50 ANI D E L A REÎNFIINŢAREA JUDEŢULUI DÂMBOV IŢA 

ir • • 
t • * 

ROMÂNIA 

ANEXĂ l a Dispoziţ ia „ 

A P R O B A T 
P R E Ş E D I N T E 

dr. ing. DANIEL NIÇOISE COMAN ESCH 

PENTRU PERSONALUL D I N CADRUL 
m U L U I JUDEŢEAN DÂ; 

- 2018 -
Page 1 of 35 

http://consjdbiakjd.ro


C O N S I L I U L JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 
C O D U L E T I C ŞI D E I N T E G R I T A T E 

C U P R I N S : 

Preambul 3 

CAPITOLUL I. - Domeniul de aplicare; Obiective; Termeni; Principii generale, 

Valori fundamentale 4 

CAPITOLUL I I . - Norme generale de conduită etică a personalului din cadrul 

Consiliului Judeţean Dâmboviţa 9 

CAPITOLUL I I I . - Conflictele de interese 15 

CAPITOLUL IV. - Incompatibilităţi 18 

CAPITOLUL V. - Conduita profesională 21 

CAPITOLUL V I . - Asigurarea confidenţialităţii şi securităţii prelucrării 

datelor cu caracter personal 24 

CAPITOLUL V I I . - Aplicarea, monitorizarea şi controlul aplicării Codului de 

etcă şi integritate 3 0 

CAPITOLUL V I I I . Răspunderea, modul de soluţ ionare a reclamaţii lor şi 

sesizărilor 3 2 

CAPITOLUL IX. - Dispoziţii finale 33 

Documente de referinţă 34 

Page 2 of 35 



C O N S I L I U L JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 
C O D U L E T I C ŞI D E I N T E G R I T A T E 

PREAMBUL 

> Prezentul Cod etic şi de integritate reprezintă un ghid în ceea ce priveşte regulile 

esenţiale de conduită profesională a personalului din cadrul Consiliului Judeţean 

Dâmboviţa, atât funcţionari publici, cât şi personal contractual, definind valorile şi 

principiile de conduită care trebuie respectate în relaţiile cu cetăţenii, partenerii, 

colegii etc, ceea ce va genera un comportament acceptabil, din punct de vedere 

moral, la nivel instituţional. Prin însuşirea de către întreg personalul instituţiei a 

valorilor şi principiilor etice asociate cu respectarea regulilor morale exprimate în 

acest Cod, se aşteaptă dezvoltarea unei culturi organizaţionale specifice cu sprijinul 

căreia se vor putea preveni toate acele practici neconforme cu normele de etică 

statuate la nivel instituţional şi creşterea încrederii cetăţenilor în actul 

administrativ. 

> Principiile şi valorile detaliate în cuprinsul acestui Cod nu sunt exhaustive, însă, 

pot constitui un suport de ghidare al oricărui angajat din instituţie în a forma o 

orientare morală, atunci când va trebui să ia o decizie sau să îndeplinească o 

atribuţie de serviciu în anumite circumstanţe. 

> în consecinţă, regulile morale vor fi respectate pe bază de discernământ, bazându-

se pe modele de comportament şi de etică. Ca atare, managementului instituţiei îi 

revine obligaţia principală de a exprima pentru personalul din instituţie un 

leadership moral, prin puterea exemplului personal. 

r Aceste reguli sunt subsidiare aplicării legilor şi reglementărilor în domeniul 

administraţiei publice locale. 

h Prezentul Cod asigură legătura şi aplicabilitatea implicită a Codul de conduită a 

funcţionarilor publici, aprobat prin Legea nr. 7/2004, a Codului de conduită a 

personalului contractual, aprobat prin Legea nr. 477/2004, precum şi cu 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, prin definirea şi ghidarea acţiunilor şi strategiilor 

Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 

> Fiecare funcţionar public de conducere sau de execuţie sau personal contractual 

din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în procesul de luare a deciziilor se va 

baza pe actualul Cod de etică şi integritate. 
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C O N S I L I U L JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 
C O D U L E T I C ŞI D E I N T E G R I T A T E 

CAPITOLUL I 

DOMENIUL D E A P L I C A R E 

Art . l . (1) Codul etic şi de integritate al personalului din cadrul Consiliului Judeţean 

Dâmboviţa, reglementează normele de conduită profesională şi de integritate a 

angajaţilor din cadrul instituţiei şi este definit în continuare Cod etic şi de 

integritate. 

(2) Normele de conduită profesională prevăzute în prezentul Cod sunt obligatorii atât 

pentru funcţionarii publici, cât şi pentru personalul contractual, numiţi/încadraţi în baza 

Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, denumiţi în 

continuare personalul. 

O B I E C T I V E 

Art.2. în ansamblu, prezentul Cod etic şi de integritate urmăreşte să asigure creşterea 

calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi 

să contribuie la prevenirea birocraţiei şi să preîntâmpine înfăptuirea unor posibile fapte 

de corupţie din administraţia publică, prin: 

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi 

sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului 

instituţiei publice, al funcţionarilor publici şi al personalului contractual; 

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se 

aştepte din partea personalului în exercitarea funcţiei publice sau a funcţiei; 

c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul 

Consiliului Judeţean Dâmboviţa, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile 

administraţiei publice locale, pe de altă parte. 

T E R M E N I 

Art.3. în înţelesul prezentei Cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele 

semnificaţii conform legii: 

a) funcţionar public - persoana numita într-o funcţie publică în condiţiile Legii nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

b) funcţie publică - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea 

sau instituţia publică, în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale; 
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C O N S I L I U L JUDEŢEAN D A M B O VIŢA 
C O D U L E T I C ŞI D E I N T E G R I T A T E 

c) personal/angajat contractual - persoana numită într-o funcţie în autorităţile şi 

instituţiile publice în condiţiile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

d) funcţie - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau 

instituţia publică, în temeiul legii, în fişa postului; 

e) integritate - însuşirea de a fi integru, onest, incoruptibil, dominat de un sentiment al 

dreptăţii şi demnităţii umane; 

f) incident de integritate - situaţie în care, cu privire la un angajat al unei instituţii/ 

autorităţi publice a săvârşit o faptă care contravine legislaţiei în vigoare sau normelor 

interne şi care prezintă un pericol social îndeajuns de ridicat, care să justifice luarea 

uneia dintre măsuri prevăzute în legislaţie; 

g) incompatibilitate - stare de contradicţie între două funcţii, atribuţii, profesii sau 

sarcini, care face ca o persoană să nu le poată exercita sau ocupa în acelaşi timp. Situaţia 

în care o persoană deţine simultan mai multe funcţii/calităţi al căror cumul este interzis 

de lege; 

h) etică - din perspectiva sectorului public aceasta se referă la stabilirea rolului şi a 

valorilor serviciului public, răspunderea şi nivelul de responsabilitate, măsuri de 

prevenire a conflictelor de interese şi modalităţi de rezolvare a acestora, stabilirea 

regulilor (standardelor) de conduită a personalului, stabilirea regulilor privind 

prevenirea fraudei şi a corupţiei; 

i) valori etice- valori nescrise care fac parte din cultura entităţii publice, pe baza cărora 

pot fi evaluate comportamentele. 

j ) 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, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor 

eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor publice; 

k) interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în 

mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către funcţionarii 

publici/personalul contractual prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, 

informaţiilor la care au acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei 

publice/funcţiei; 

1) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori 

indirect, al funcţionarului public/angajatului contractual contravine interesului public, 

astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea 
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C O N S I L I U L JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 
C O D U L E T I C ŞI D E I N T E G R I T A T E 

deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în 

exercitarea funcţiei publice/funcţiei deţinute; 

m) corupţie - în sens larg, reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredinţate, în scopul 

satisfacerii unor interese personale sau de grup; 

n) informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care 

rezultă din activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul 

ei. 

PRINCIPII G E N E R A L E 

Art.4. (1) Principiile care guvernează conduita profesională a personalului 

Consiliului Judeţean Dâmboviţa sunt următoarele: 

a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia angajaţii au îndatorirea de 

a respecta Constituţia şi legile ţării; 

b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia angajaţii au îndatorirea de a 

considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei; 

c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţii, principiu conform 

căruia personalul Consiliului Judeţean Dâmboviţa are îndatorirea de a aplica acelaşi 

regim juridic în situaţii identice sau similiare; 

d) profesionalismul, principiu conform căruia angajaţii au obligaţia de a îndeplini 

atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi 

conştiinciozitate; 

e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia angajaţii sunt obligaţi să 

aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de 

altă natură, în exercitarea funcţiei; 

f) integritatea morală, principiu conform căruia angajaţilor le este interzis să solicite sau 

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

considerarea funcţiei pe care o deţin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie; 

g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia angajaţii 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 şi în 

îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii trebuie să fie de bună-credinţa; 

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

angajaţi în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor. 
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C O N S I L I U L JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 
C O D U L E T I C ŞI D E I N T E G R I T A T E 

(2) Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt 

următoarele: 

a) principiul legalităţii, conform căruia autorităţile şi instituţiile publice din cadrul 

administraţiei publice locale, au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile 

cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenţă şi tratamentul egal acordat 

beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii; 

b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, ordinea de drept, 

integritatea, imparţialitatea şi eficienţa autorităţilor publice sunt ocrotite şi promovate de 

lege; 

c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoana care semnalează încălcări 

ale legii este datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită; 

d) principiul nesancţionârii abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele 

care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei 

sancţiuni inechitabile şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. în cazul avertizării în 

interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să 

împiedice avertizarea în interes public; 

e) principiul bunei administrări, conform căruia autorităţile publice şi instituţiile 

publice sunt datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un 

grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a 

folosirii resurselor; 

f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în 

interes public cu privire la aspectele de integritate publică şi bună administrare, cu 

scopul de a spori capacitatea administrativă şi prestigiul autorităţilor publice şi al 

instituţiilor publice; 

g) principiul echilibrului, conform căruia nicio persoană nu se poate prevala de 

prevederile legale pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o 

fapta a sa mai gravă; 

h) principiul bunei-credinte, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o 

autoritate publică, instituţie publică sau în altă unitate bugetară, care a făcut sesizare, 

convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii. 

(3) Principiile care stau la baza măsurilor de prevenire a corupţiei: 

a) principiul staădui de drept, care consacră supremaţia legii, toţi cetăţenii fiind egali în 

faţa acesteia; 

b) principiul răspunderii: autorităţile publice răspund pentru îndeplinirea atribuţiilor 

care le revin, pentru modul de implementare şi eficienţa strategiilor; 
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c) principiul gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de 

integritate; 

d) principiul proporţionalităţii în elaborarea şi punerea în aplicare a procedurilor 

anticorupţie, dimensionate în funcţie de riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale, dar şi 

de resursele şi complexitatea organizaţiei; 

e) principiul răspunderii la cel mai înalt nivel de angajament; 

f) principiul prevenirii săvârşirii faptelor de corupţie şi a incidentelor de integritate: 

identificarea timpurie şi înlăturarea în timp util a premiselor apariţiei faptelor de 

corupţie sunt prioritare şi imperative; 

g) principiul eficacităţii în combaterea corupţiei; 

h) principiul cooperării şi coerenţei instituţiilor implicate în prevenirea şi combaterea 

corupţiei, asigurând o concepţie unitară asupra obiectivelor şi măsurilor; 

i) principiul parteneriatxdui public-privat, care presupune cooptarea societăţii civile şi a 

mediului de afaceri în activităţile concrete de implementare a măsurilor de prevenire a 

corupţiei. 

VALORI FUNDAMENTALE 

Art.5. (1) Voinţa politică: puterea executivă, legislativă şi judecătorească înţeleg 

importanţa unei societăţi lipsite de corupţie; 

(2) Respectarea demnităţii umane: fiecare persoană este unică şi trebuie să i se 

respecte demnitatea. Toţi oamenii vor fi trataţi cu demnitate şi fără discriminare cu 

privire la modul lor de viaţă, cultură, credinţele şi valorile personale. 

(3) Integritatea în exercitarea funcţiei publice: reprezentanţii autorităţilor şi 

instituţiilor publice au obligaţia de a declara orice interese personale care pot veni în 

contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor legale şi de a lua toate măsurile 

necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilitate; 

(4) Prioritatea interesului public: reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor publice 

au obligaţia de a considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea 

atribuţiilor de serviciu. 

( 5 ) Transparenţa: reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor publice vor asigura 

accesul neîngrădit la informaţiile de interes public, transparenţa procesului decizional şi 

consultarea societăţii civile; 

(6) Confidenţialitatea: obligaţia angajatului de a respecta confidenţialitatea 

informaţiilor dobândite în cadrul relaţiilor profesionale, având obligaţia legală de a nu 
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dezvălui unui terţ informaţii la care are acces, prin natura sarcinilor de serviciu. Aceste 

informaţii confidenţiale obţinute în cadrul desfăşurării activităţii profesionale nu trebuie 

utilizate în avantajul personal sau al unei terţe părţi; 

(7) Obiectivitatea: asigurarea imparţialităţii şi nediscriminării în întreaga activitate 

desfăşurată la nivelul administraţiei publice locale; 

(8) Angajamentul: presupune dorinţa fiecărui angajat de a-şi îmbunătăţi 

performanţele profesionale, conform planurilor de acţiune decise de comun acord, cu 

scopul de a asigura cetăţenilor un serviciu public de calitate. 

CAPITOLUL II 

NORME G E N E R A L E D E CONDUITĂ ETICĂ A P E R S O N A L U L U I 

DIN CADRUL CONSILIULUI JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 

Asigurarea unui serviciu public de calitate 

Art.6. (1) Personalul din cadrul Consiliului Dâmboviţa are obligaţia de a asigura un 

serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea 

deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţii 

în care îşi desfăşoară activitatea, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului. 

(2) în exercitarea funcţiei personalul are obligaţia de a avea un comportament 

profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, 

pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi 

eficacitatea autorităţii. 

Respectarea Constituţiei şi a legilor 

Art.7. (1) Personalul din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa are obligaţia ca, prin 

actele şi faptele sale, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în 

aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea 

eticii profesionale. 

(2) Personalul salariat trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea 

exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute. 

Prestigiul instituţional 

Art.8. (1) Personalul salariat are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul autorităţii în 

care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice acte ori fapte care 

poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 
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(2) Angajaţilor le este interzis: 

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea 

autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu 

proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; 

b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care 

autoritatea în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu este abilitat în 

acest sens; 

c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute 

de lege. Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor 

care conţin asemenea informaţii, la solicitarea unor alte autorităţi sau instituţii publice, 

este permisă numai cu acordul conducătorului autorităţii; 

d) sa dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această 

dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau 

drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi 

ale persoanelor fizice sau juridice; 

e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea 

promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii în care 

îşi desfăşoară activitatea. 

(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu/ 

muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte 

termene. 

(4) Prevederile prezentului Cod nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală 

a personalului de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii. 

Libertatea opiniilor 

Art.9. (1) în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu angajaţii au obligaţia de a respecta 

demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor 

autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea. 

(2) în activitatea lor, angajaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se 

lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. în activitatea lor, 

personalul trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor 

datorate schimbului de păreri. De asemenea, angajaţii autorităţii au obligaţia de a nu-şi 

exprima opinii cu privire la viaţa privată a tuturor persoanelor cu care intră în relaţii 

profesionale, manifestând respect pentru aceasta. 
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Activitatea publică 

Art.10. (1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele 

desemnate în acest sens de conducătorul autorităţii, în condiţiile legii. 

(2) Angajaţii desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, 

trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul 

autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea. 

(3) în cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii pot participa la activităţi 

sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu 

reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară 

activitatea. 

Activitatea politică 

Art . l l . în exercitarea funcţiei deţinute, personalului îi este interzis: 

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 

b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică; 

c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele 

fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice; 

d) să afişeze, în cadrul autorităţii publice însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau 

denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora. 

e) funcţionarilor publici le este interzis să ocupe funcţii de conducere în structurile sau 

organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform 

statutului acestora, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi 

partidelor politice sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele 

politice. 

f) personalul autorităţii are obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină 

de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor politice, să 

nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi 

regim juridic ca şi partidelor politice. 

Folosirea imaginii proprii 

Art.12. în considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul are obligaţia de a nu permite 

utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei 

activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale. 
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Cadrul relaţii lor în exercitarea atribuţiilor funcţiei 

Art.13. (1) în exercitarea funcţiei deţinute, personalul din cadrul instituţiei, trebuie să 

aibă un comportament bazat pe respect, bună- credinţă, corectitudine şi amabilitate, atât 

în relaţiile cu colegii, cât şi în cele cu persoanele fizice sau juridice cu care intră în 

contact. 

(2) Personalul are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii 

persoanelor din cadrul autorităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale 

persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin: 

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 

b) dezvăluirea aspectelor vieţii private; 

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 

(3) Personalul Consiliului Judeţan Dâmboviţa trebuie să adopte o atitudine imparţială şi 

justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul are 

obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, 

prin: 

a) promovarea unor soluţii similare sau identice, raportate la aceeaşi categorie de situaţii 

de fapt, conform principiului tratamentului nediferenţiat; 

b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, 

convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte 

aspecte. 

Conduita în cadrul relaţi i lor internaţionale 

Art.14. (1) Personalul Consiliului Judeţan Dâmboviţa care reprezintă autoritatea publică 

în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi 

alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă 

ţării şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o reprezintă. 

(2) în relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii au obligaţia de a nu exprima opinii 

personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale. 

(3) în deplasările în afara ţarii, personalul este obligat să aibă o conduită 

corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă. 

Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor 

Art.15. Angajaţii Consiliului Judeţean Dâmboviţa 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 relaţii de afaceri sau de 
Page 12 of 35 



C O N S I L I U L JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 
C O D U L E T I C ŞI D E I N T E G R I T A T E 

natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice 

deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii. 

Măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor 

acţiuni de protocol î n exercitarea funcţiei 

Art.16. (1) Persoanele cu funcţii de conducere şi de control, celelate categorii de personal 

din cadrul autorităţii publice, care au obligaţia să-şi declare averea, potrivit legii, au 

obligaţia de a declara şi prezenta conducătorului instituţiei, în termen de 30 de zile de la 

primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol 

în exercitarea funcţiei. 

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1): 

a) medaliile, decoraţiile, insignele, ordinele, eşarfele, colanele şi altele asemenea, 

primite în exercitarea funcţiei; 

b) obiectele de birotică cu o valoare de până la 50 euro. 

Art.17. (1) Conducătorul autorităţii publice va dispune prin dispoziţie constituirea unei 

comisii alcătuite din 3 membri, care va evalua şi va inventaria bunurile. 

(2) Comisia ţine evidenţa bunurilor primite de fiecare persoană şi, înainte de finele 

anului, propune conducătorului instituţiei rezolvarea situaţiei bunului. 

(3) în cazurile în care valoarea bunurilor stabilite de comisie este mai mare decât 

echivalentul a 200 euro, persoana care a primit bunurile poate solicita păstrarea lor, 

plătind diferenţa de valoare. Dacă valoarea bunurilor stabilită de comisie este sub 

echivalentul a 200 euro, acestea se păstrează de către primitor. 

(4) în cazurile în care persoana care a primit bunurile nu a solicitat păstrarea lor, la 

propunerea comisiei prevăzute, bunurile rămân în patrimoniul instituţiei sau pot fi 

transmise cu titlu gratuit unei instituţii publice de profil ori vândute la licitaţie, în 

condiţiile legii. 

(5) Veniturile obţinute ca urmare a valorificării acestor bunuri se varsă la bugetul 

autorităţilor publice. 

Participarea la procesul de luare a deciziilor 

Art.18. (1) în procesul de luare a deciziilor, angajaţii au obligaţia să acţioneze conform 

prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi 

imparţial. 

(2) Angajaţii au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către conducerea 

autorităţii publice sau de către alte persoane, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod 

privilegiat. 
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Obiectivitate î n evaluare 

Art.19. (1) în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii au 

obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei 

pentru personalul din subordine. 

(2) Personalul de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate 

criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci 

când propune ori aprobă promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori 

acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori 

discriminare. 

(3) Personalul de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori 

promovarea în funcţii pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii 

neconforme cu principiile prevăzute la art.4. din prezentul Cod. 

Folosirea prerogativelor de putere publică şi folosirea abuzivă a atribuţiilor 

funcţiei deţinute 

Art.20. (1) Personalul are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte 

scopuri decât cele prevăzute de lege. 

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la 

anchete ori acţiuni de control, personalul nu poate urmări obţinerea de foloase sau 

avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor 

persoane. 

(3) Angajaţii au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din 

cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin. 

(4) Angajaţii au obligaţia de a nu impune altor angajaţi să se înscrie în organizaţii sau 

asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promiţându-le 

acordarea unor avantaje materiale sau profesionale. 

Utilizarea resurselor publice 

Art.21. (1) Personalul este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a 

statului şi a unităţii administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, 

acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar. 

(2) Personalul are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând 

autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei 

deţinute. 

(3) Personalul trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea 

utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale. 
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(4) Personalului care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal, activităţi 

didactice sau alte activităţi ce nu ţin de obiectul de activitate al instituţiei, îi este interzis 

să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii publice pentru realizarea acestora. 

Limitarea participării la achiziţii, conces ionări sau închirieri 

Art.22. (1) Orice angajat poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului 

sau a unităţii administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia 

următoarelor cazuri: 

a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, 

despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; 

b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului 

respectiv; 

c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care 

persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces. 

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau 

închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţii 

administrativ-teritoriale. 

(3) Angajaţilor le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile 

proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii administrativ-teritoriale, supuse 

operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute 

de lege. 

(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării 

tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese. 

CAPITOLUL I I I 

C O N F L I C T E L E D E I N T E R E S E 

Conflictul de interese privind funcţionarii publici 

Art.23. (1) Prin conflict de interese se înţelege acea situaţie sau împrejurare în care 

interesul personal, direct ori indirect, al funcţionarului public 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 publice deţinute. 
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(2) Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea funcţiilor 

publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia 

interesului public. 

(3) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre 

următoarele situaţii: 

a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire 

la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; 

b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici 

care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I ; 

c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa 

deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. 

(4) în cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se 

abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-1 

informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat 

să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în 

termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă. 

(5) în cazurile prevăzute la alin. (3), conducătorul autorităţii publice, la propunerea 

şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză, va desemna 

un alt funcţionar public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă. 

(6) încălcarea dispoziţiilor alin. (4) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, 

administrativă, civilă ori penală, potrivit legii. 

(7) Persoanelor care exercită funcţii publice le este interzisă folosirea sau exploatarea 

directă sau indirectă a informaţiilor care nu sunt publice, obţinute în legătură cu 

exercitarea atribuţiilor, în scopul obţinerii de avantaje pentru ei sau pentru alţii. 

Declaraţia de interese 

Art.24. (1) Unul dintre cele mai cunoscute instrumente de prevenire a conflictului de 

interese o reprezintă completarea declaraţiei de interese de către persoanele cu funcţii de 

conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în 

cadrul autorităţilor publice locale. Acestea au obligaţia să depună o declaraţie de 

interese, pe propria răspundere, cu privire la funcţiile şi activităţile pe care le desfăşoară, 

cu excepţia celor legate de mandatul sau funcţia publică pe care o exercită. 

(2) Funcţiile şi activităţile care se includ în declaraţia de interese sunt: 
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a) calitatea de asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, 

instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii 

sau alte organizaţii neguvernamentale; 

b) funcţia de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor 

comerciale, regiilor autonome, companiilor/societăţilor naţionale, instituţiilor de credit, 

grupurilor de interes economic, asociaţiilor sau fundaţiilor ori al altor organizaţii 

neguvernamentale; 

c) calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale; 

d) calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau 

neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea 

partidului politic. 

Conflictul de interese în procedurile de achiziţie publică 

Art.25. (1) Prin conflictul de interese în procedurile de achiziţie publică se înţelege orice 

situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de 

servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi 

în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în 

mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal şi care 

ar putea fi perceput ca element de compromitere a imparţialităţii ori a independenţei lor 

în contextul procedurii de atribuire. 

(2) Ca titlu exemplificativ pot fi enumerate următoarele situaţii potenţial generatoare de 

conflicte de interese în procedurile de achiziţie publică: 

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al 

unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a 

persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 

supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi 

propuşi; 

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu 

persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 

supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi 

propuşi; 

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/ 

informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, 
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economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze 

independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 

propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie 

/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi, 

persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se 

află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii 

contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire; 

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane 

desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin 

până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu 

funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de 

achiziţie implicat în procedura de atribuire; 

f) pentru ofertantul declarat câştigător cu care autoritatea contractantă a încheiat 

contractul de achiziţie publică, există interdicţia de a angaja sau încheia orice alte 

înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii 

contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în 

procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul 

unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai 

furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea 

contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a 

încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe 

parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea 

rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv. 

CAPITOLUL IV 

INCOMPATIBILITĂŢI 

Incompatibilităţi privind funcţionarii publici 

Art.26. (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei 

alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de 

demnitate publică. 

(2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte Juneţii şi nu pot desfăşura alte 

activităţi, indiferent dacă este remunerată sau neremunerată, în una dintre 

următoarele situaţii: 

a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice; 
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b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este 

suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale; 

c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ 

din sectorul public; 

d) în calitate de membru al unui grup de interes economic. 

Art.27. (i) Secretarul unităţii administrativ -teritoriale nu poate fi membru al unui 

partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie. 

(2) Secretarul unităţii administrativ -teritoriale nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul I 

cu preşedintele sau vicepreşedintele consiliului judeţean, sub sancţiunea eliberării din 

funcţie. Persoanele aflate în această situaţie au la dispoziţie un termen de 10 zile în care 

să adopte măsurile necesare pentru încetarea raporturilor ierarhice directe. 

Art.28. (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul funcţionarilor publici 

care sunt soţ/soţie sau rude de gradul I cu demnitarul căruia îi este subordonat în mod 

ierarhic. 

(2) Persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) vor opta, în 

termen de 10 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe, calculat de la data 

apariţiei cazului de incompatibilitate. 

(3) Situaţiile prevăzute la alin. (1) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (2) se 

constată de către şeful ierarhic superior al funcţionarului public în cauză sau de către 

prefect pentru demnitar, care vor dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre 

funcţionarul public şi demnitar, aflaţi în stare de incompatibilitate. 

Art.29. Nu se află în situaţie de incompatibilitate, funcţionarul public care: 

a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte 

interesele statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu 

capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele 

normative în vigoare; 

b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în 

calitate de reprezentant al autorităţii publice în cadrul unor organisme sau organe 

colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare; 

c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către autoritatea publică, 

în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare. 

d) este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat 

din fonduri comunitare nerambursabile, precum şi din împrumuturi externe contractate 

sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici 
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care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în 

cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru 

care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de 

interese cu funcţia publică pe care o ocupă. 

e) funcţionarii publici care nu au calitatea de ordonatori de credite, pot deţine simultan 

funcţia publică şi funcţia în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, cu 

obligaţia respectării regimului incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese care le 

este aplicabil. 

f) funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării 

ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. 

g) funcţionarii publici pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, 

care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar 

public, potrivit fişei postului. 

h) funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi numit într-o 

funcţie de demnitate publică. în acest caz, raportul de serviciu al funcţionarului public se 

suspendă pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este 

ales ori până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul în 

care funcţionarul public a fost ales sau numit. La încheierea mandatului 

demnitarului/funcţiei eligibile, funcţionarul public este reîncadrat în funcţia publică 

deţinută sau într-o funcţie similară. 

i) funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, fără a face 

parte din organele de conducere ale acestora şi fără să exprime sau să apere în mod 

public poziţiile unui partid politic. Excepţie fac funcţionarii publici care ocupă o funcţie 

de auditor intern, şi care trebuie să fie neutri din punct de vedere politic. 

Art.30. Alte inderdicţii aplicabile funcţionarilor publici: 

a) funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de 

monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ 

din sectorul public, nu pot să-şi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţă de 

specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici. 

b) funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea 

unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită. 
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CAPITOLUL V 

CONDUITA PROFESIONALA 

Scopul aplicării regulilor de comportament şi conduită 

Art.31. Complexitatea şi diversitatea sistemelor de relaţii care se formează între 

personalul instituţiei şi beneficiarii de servicii publice impune respectarea unor norme de 

comportament şi conduită în scopul: 

- ghidării personalului implicat atunci când se confruntă cu o situaţie practică de etică 

profesională şi de comportament; 

- de a asigura beneficiarii de servicii publice împotriva unui comportament neadecvat din 

partea unor funcţionari; 

- de a reglementa comportamentul personalului instituţiei în raport cu colegii, cetăţenii, 

precum şi cu reprezentanţii altor instituţii publice sau a societăţii civile. 

- de a asigura supervizare şi consultanţă personalului implicat, în vederea evaluării 

activităţii acestora. 

Art.32. Reguli de comportament şi de conduită în relaţia funcţionarului 

public care desfăşoară activităţi de relaţii publice, comunicare şi beneficiarii 

de servicii publice: 

- funcţionarul public va manifesta disponibilitate faţă de cetăţean, partener, organisme 

civile, alte instituţii, autorităţi publice, fiind dispus să asculte şi să orienteze către 

compartimentele de specialitate; 

- funcţionarul public va stabili mai întâi care este problematica asupra căreia va trebui să 

acţioneze; 

- funcţionarul public va fi capabil să asculte şi mai apoi să intervină asupra problematicii 

stabilite; 

- să manifeste respect, empatie, să inspire încredere, să înţeleagă ceea ce îi spune 

interlocutorul; 

- să se comporte ca un adevărat profesionist, în sensul că deţine suficiente cunoştinţe în 

problematica abordată; 

- să reducă, pe cât posibil, distanţa dintre el şi beneficiar, distanţă datorată diferenţelor 

de pregătire profesională în domeniu, statut social, de cultură etc; 

- funcţionarul public trebuie să fie capabil de a înlătura barierele de natură psihologică 

ale comunicării şi să nu aducă atingere problemelor sensibile care-1 privesc personal pe 

beneficiarul de servicii. 
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Art.33. Modalitatea de furnizare a serviciilor de informare şi comunicare: 

- funcţionarul public/personalul contractual trebuie să ofere cel mai competent sprijin, 

ceea ce presupune o bună pregătire profesională, teoretică şi practică; 

- informarea trebuie să răspundă nevoilor şi problemelor beneficiarilor; 

- tehnoredactarea documentelor scrise se va face cu respectarea regulilor gramaticale şi 

de estetică, într-un limbaj scris specific domeniului de activitate; 

- comunicarea scrisă va fi completă, concisă, fără a da naştere la interpretări eronate sau 

ambiguităţi datorate lipsei de informaţii care au fost cuprinse în document; 

- limbajul verbal utilizat va fi clar, concis, operativ, adaptat la nivelul de înţelegere al 

beneficiarului; 

- beneficiarului îi vor fi expuse mai multe soluţii, atunci când acestea există, prezentând, 

totodată, atât avantajele, cât şi dezavantajele opţiunilor posibile. 

Art.34. Reguli de comportament şi de conduită î n relaţiile dintre colegi: 

- în relaţiile dintre colegi este necesar să existe cooperare şi susţinere reciprocă, aceştia 

fiind conştienţi de faptul că împreună sunt mobilizaţi în vederea realizării unor obiective 

comune, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al autorităţii publice, iar 

transferul de informaţii între colegi fiind esenţial în soluţionarea cu eficienţă a 

problemelor; 

- relaţiile între colegi se vor baza pe respect reciproc, consideraţie, drept la opinie, 

eventualele divergenţe sau neînţelegeri, apărute între aceştia vor fi soluţionate fără să 

afecteze relaţiile de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor şi a expresiilor 

jignitoare, precum şi gesturilor inadecvate, manifestând atitudine reconciliantă; 

- între colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să 

corespundă realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie exprimate direct 

netendenţios; 

- relaţiile dintre colegi trebuie să fie egalitare, bazate pe recunoaşterea intraprofesională, 

care, în final, sa ducă la creşterea performanţei în administraţia publică; 

- spiritul competiţional trebuie să existe între colegi în desfăşurarea activităţii 

profesionale, atât cât să asigure progresul profesional al acestora, evitându-se orice 

comportament neloial, de promovare exagerată a propriei imagini, de denigrare a 

colegilor, de evidenţiere a defectelor celorlalţi. 

- în relaţia dintre colegi va fi promovat permanent spiritul de echipă, manifestându-se 

deschidere la sugestiile colegilor, prin împărtăşirea cunoştinţelor şi experienţei 

acumulate, în scopul promovării reciproce a progresului profesional. 

Page 22 of 35 



C O N S I L I U L JUDEŢEAN DAMBOVIŢA 
C O D U L E T I C ŞI D E I N T E G R I T A T E 

Art.35. 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 coleg; 

b) promovarea sau tolerarea unor comportamente neadecvate; 

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

d) formularea în faţa unor persoane străine a unor comentarii lipsite de curtoazie la 

adresa pregătirii profesionale, a ţinutei morale sau a unor aspecte ce ţin de viaţa privată a 

unui coleg; 

e) sfătuirea unor persoane de a depune cereri, petiţii, plângeri, reclamaţii administrative 

sau sesizări vădit neîntemeiate la adresa unui coleg; 

f) utilizarea şi dezvăluirea în activitatea administrativă a informaţiilor transmise cu titlu 

confidenţial de un alt coleg. 

Art.36. Reguli de comportament şi de conduită în relaţiile dintre personalul 

instituţiei şi reprezentanţi ai altor instituţii publice, alte autorităţi publice 

sau ai societăţii civile: 

- relaţiile fiecărui angajat cu reprezentanţi ai altor instituţii publice, alte autorităţi 

publice sau ai societăţii civile se vor desfăşura prin manifestarea respectului faţă de 

acestea şi a unei atitudini conciliante în identificarea şi soluţionarea tuturor problemelor, 

evitându-se orice situaţie conflictuală şi, după caz, procedându-se la soluţionarea pe cale 

amiabilă a oricărei neînţelegeri. 

- în reprezentarea instituţiei în faţa oricăror persoane fizice sau juridice/instituţii 

publice/autorităţi publice/reprezentanţi ai societăţii civile, angajatul trebuie să dea 

dovadă de bună credinţă, contribuind la creşterea cunoaşterii scopurilor şi obiectivelor 

autorităţii şi de către ceilalţi parteneri. 

- angajatul va asigura, pe cât posibil, promovarea unei imagini pozitive şi apărarea 

prestigiului instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea profesională, iar toate deciziile 

luate vor fi aduse la cunoştinţă celor interesaţi, pentru asigurarea transparenţei activităţii 

instituţiei şi creşterea credibilităţii acesteia. 

- angajatul poate să colaboreze într-un cadru instituţional bine reglementat de lege şi cu 

alte instituţii publice/autorităţi publice/ONG-uri/persoane juridice în scopul realizării 

unor proiecte/programe/strategii pentru promovarea intereselor cetăţenilor, evitându-se 

dezvăluirea informaţiilor cu caracter personal sau a celor confidenţiale. 

- angajatul nu poate folosi imaginea instituţiei în scopuri personale, comerciale sau 

electorale. 
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CAPITOLUL VI 

ASIGURAREA CONFIDENŢIALITĂŢII ŞI SECURITĂŢII 

PRELUCRĂRII DATELOR C U CARACTER PERSONAL 

Art.37. (1) Personalul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în calitate de operator de date cu 

caracter personal, are îndatorirea să respecte prevederile Regulamentului (UE) 679/ 

2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, care poate fi consultat integral 

pe pagina web a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal, prin aceesarea următorului link: http://www.dataprotection.ro/?page= 

Regulamentul_nr_679„ 2016. 

(2) Regulamentul (RGPD) stabileşte normele referitoare la protecţia persoanelor fizice, 

în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi normele 

referitoare la libera circulaţie a datelor cu caracter personal. 

(3) în sensul Regulamentul General privind Protecţia Datelor (RGPD) următorii termeni 

sunt definiţi astfel: 

Date personale reprezintă orice informaţie privind o persoană fizica identificată sau 

identificabilă (persoana vizată). 

Persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau 

indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un 

număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai 

multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, 

economice, culturale sau sociale. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de 

operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu 

caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, 

înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, 

consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la 

dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau 

distrugerea acestora. 

Operator de date înseamnă persoana fizică sau o persoană juridică, autoritate publică, 

agenţie sau alt organism care stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu 

caracter personal, respectiv: nume şi prenume, data şi locul naşterii, serie şi număr act 

de identitate, CNP, studii, adresă e-mail, loc de muncă, apartenenţă sindicală, stare de 

sănătate, profesie, situaţie financiară, origine rasială, telefon, fax, origine etnică, voce, 
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imagine, apartenenţă politică, cetăţenie, religie, date genetice. RGPD se aplică şi 

organizaţiilor care colectează doar datele propriilor angajaţi. 

Restricţionarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate 

cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora. 

Creare de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată care constă în 

utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale 

referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind 

performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, 

interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă 

sau deplasările acesteia. 

Sistem de evidenţă a datelor reprezintă orice set structurat de date cu caracter 

personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau 

repartizate după criterii funcţionale sau geografice. 

Pseudonomizare înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea 

mod, încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fară a se 

utiliza informaţii suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie 

stocate separat şi să faca obiectul unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică care să 

asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice 

identificate sau identificabile. 

Persoană împuternicită înseamnă persoana fizică sau o persoană juridică, autoritate 

publică, agenţia sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal. 

Destinatar înseamnă persoana fizică sau o persoană juridică, autoritate publică, 

agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, 

indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora l i se 

pot comunica date cu caracter personal în cadrul unor anumite anchete, în conformitate 

cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatar; prelucrarea 

acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în 

materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării. 

Consimţământ al persoanei vizate reprezintă orice manifestare de voinţă liberă, 

specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, 

printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fară echivoc, ca datele cu caracter personal care o 

privesc să fie prelucrate. 

încălcarea securităţii datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a 

securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, modificarea sau 

divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate 

într-un alt mod sau la accesul neautorizat la acestea. 
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Art.38. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal: 

1. Legalitate, echitate şi transparenţă - principiu esenţial, strâns asociat cu 

drepturile fundamentale ale omului. Datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate 

în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată. 

2. Limitări legate de scop - datele personale trebuie să fie colectate în scopuri bine 

determinate, explicite şi legitime, iar prelucrările ulterioare nu trebuie să se abată de la 

aceste scopuri. Prelucrarea publică, prin arhivare, pentru cercetare ştiinţifică, istorică sau 

pentru analize statistice nu se consideră ca deviantă de la scopurile iniţiale. 

3. Reducerea la minimum a datelor - operatorii sunt avizaţi de faptul că orice 

colectare de date personale trebuie foarte bine analizată înainte de obţinerea efectivă a 

datelor, care trebuie să fie cele mai relevante şi strict limitate la ceea ce este absolut 

necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate. 

4. Exactitatea informaţiilor - operatorii iau toate măsurile pentru a asigura 

validitatea datelor, iar cele dovedite inexacte trebuie actualizate rapid sau şterse. 

5. Limitarea stocării - datele trebuie păstrate doar atâta timp cât sunt necesare 

pentru pelucrarea lor. Perioadele mai lungi de stocare reprezintă excepţii asociate 

activităţii publice de arhivare, cercetare sau statistică. 

6. Integritate şi confidenţialitate - Prelucrarea datelor personale trebuie făcută în 

condiţii de maximă siguranţă, care să includă protecţia împotriva prelucrării 

neautorizate sau ilegale a datelor, protecţia pierderii, a distrugerii sau a deteriorării 

accidentale a datelor, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. 

Art.39. Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal presupune 

aplicarea a cel puţin una dintre următoarele condiţii: 

a. consimţământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal 

pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 

b. existenţa unui contract - prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la 

care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate 

înainte de încheierea unui contract; 

c. obligaţie legală - prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale 

care îi revine operatorului; 

d. interes public - prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care 

serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care 

este învestit operatorul; 
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e. existenţa unor interese legitime - prelucrarea este necesară în scopul intereselor 

legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează 

interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită 

protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un 

copil. 

Art.40. Consimţământul presupune o confirmare clară a faptului că persoana vizată a 

fost informată, ştie şi este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către 

operator, în scopurile stabilite împreună cu acesta. 

Consimţământul trebuie să întrunească următoarele aspecte: 

- dovadă trebuie să fie clară, liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate; 

- să reprezinte o formă de acţiune afirmativă clară; 

- în cazul chestionarelor ce au ca scop obţinerea consimţământului sunt excluse 

ambiguităţi legate de necompletarea sau pre-bifarea unui căsuţe de dialog; 

- consimţământul trebuie să fie separat de alţi termeni şi condiţii; 

- consimţământul trebuie să fie verificabil; 

- trebuie să existe modalităţi simple pentru ca oamenii să-şi retragă consimţământul; 

- autoritatea publică va avea o grijă deosebită pentru a se asigura de faptul că acordul 

este dat în mod liber. 

Art.41. Drepturile persoanei vizate care pot fi exercitate în materie de prelucrare a 

datelor cu caracter personal: 

1. Dreptul de acces la date: informaţiile minime ce ar trebui transmise în cazul primirii 

unor cereri de acces de către operatorii de astfel de date. 

2. Dreptul la rectificarea datelor: dreptul de a obţine de la operator, iară întârzieri 

nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc sau 

completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete. 

3. Dreptul la ştergerea datelor: persoana vizată poate solicita operatorului ştergerea 

datelor care o privesc, atunci când: 

- datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru 

care au fost colectate sau prelucrate; 

- când persoana vizată îşi retrage consimţămâtul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu 

există alt temei juridic pentru prelucrarea datelor; 

- când persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze 

în ceea ce priveşte prelucrarea; 

- când datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
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- când datele cu caracter personal trebuie şterse în vederea respectării unei obligaţii 

legale sub incidenţa căreia se află operatorul. 

Excepţiile privesc: exercitarea dreptului la liberă exprimare şi informare; 

respectarea unei obligaţii legale; îndeplinirea unei sarcini executate în interes public; 

exercitarea unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul; scopuri de arhivare în 

interes public; în scopuri de cercetare ştiinţifică/statistică sau istorică; constatarea, 

exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. 

4. Dreptul la restricţionarea prelucrării: Persoana vizată are dreptul de a obţine din 

partea operatorului restricţionarea prelucrării datelor, respectiv limitarea acestora. 

5. Dreptul la portabilitatea datelor: implică obligaţia operatorului, de a asigura 

furnizarea datelor primite de la persoana vizată într-un format accesibil la cererea 

acesteia sau transmiterea unor astfel de date către alţi operatori, pe baza 

consimţământului persoanei vizate sau pentru executarea unui contract la care 

persoana este parte sau pentru a face demersuri, la cerere, înainte de încheierea unui 

contract, realizată prin mijloace automate. 

6. Dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor: Persoanele vizate se pot opune oricând 

la prelucrarea datelor lor cu caracter personal, cu excepţia situaţiilor legale, mai ales 

în situaţia creării de profiluri, prelucrării datelor în scopuri de marketing. 

7. Dreptul de a nu fi supus unor decizi automatizate, inclusiv crearea de profiluri: 

persoana vizată are dreptul să nu fie supusă unor decizii bazate pe prelucrarea automată 

a datelor sale, inclusiv crearea de profiluri, care pot produce efecte juridice şi care în 

viitor pot afecta într-o măsură semnificativă acea persoană, cu excepţia situaţiilor legale. 

8. Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ştergerea ori restricţionarea 

datelor cu caracter personal de către operatorul căruia i-au fost divulgate datele cu 

caracter personal ale persoanelor vizate, cu excepţia cazului în care acest lucru se 

dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Operatorul are şi obligaţia 

de a informa persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi, dacă se solicită acest 

lucru şi în măsura în care nu se aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altor persoane, 

în sensul respectării obligaţiei de a păstra secretul profesional. 

Art.42. Personalul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în legătură cu asigurarea 

confidenţialităţii şi securităţii prelucrării datelor cu caracter personal are următoarele 

obligaţii: 
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a) de a prelucra datele personale în conformitate şi în limitele de autorizare, potrivit 

legislaţiei în vigoare şi reglementărilor interne (regulamentul intern, hotărârile 

consiliului judeţean, dispoziţiile preşedintelui, procedurile interne de lucru, fişa 

postului); 

b) de a păstra confidenţialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează pe toată 

durata executării raportului de serviciu/ raportului de muncă/ perioada mandatului, cât 

şi după încetarea acestuia, pe termen nelimitat; 

c) de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează altor persoane decât celor 

autorizate potrivit legislaţiei în vigoare şi reglementărilor interne. 

d) de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor de 

serviciu, potrivit legislaţiei în vigoare şi reglementărilor interne; 

e) de a solicita consimţământul persoanei vizate printr-o declaraţie sau printr-o acţiune 

fără echivoc, privind prelucrarea datelor sale personale; 

f) de a respecta măsurile tehnice şi organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu 

caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, 

dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă 

transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de 

prelucrare ilegală, respectiv: 

S pseudonimizarea şi criptarea datelor cu caracter personal; 

S capacitatea de a asigura confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea datelor 

din cadrul sistemelor şi serviciilor de prelucrare; 

S capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal şi accesul la 

acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau 

tehnică; 

S un proces pentru testarea, evaluarea şi aprecierea periodică a eficacităţii măsurilor 

tehnice şi organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării; 

g) de a aduce la cunoştinţa angajatorului, în cel mai scurt timp posibil, orice situaţie de 

acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează; 

Art.43. Evidenţa prelucrării datelor cu caracter personal: 

(1) Pentru a avea o evidenţă completă şi exactă a prelucrărilor de date cu caracter 

personal efectuate în cadrul autorităţii publice trebuie identificate, în prealabil, 

categoriile de date cu caracter personal prelucrate; scopurile urmărite prin operaţiunile 

de prelucrare a datelor; persoanele care prelucrează aceste date; fluxurile de date, 

indicând originea şi destinaţia acestora. Operatorul va păstra o evidenţă a activităţilor de 

prelucrare a datelor aflate sub responsabilitatea lor. 
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(2) Evidenţa menţinută de operator/reprezentanţii acestora trebuie să cuprindă 

următoarele informaţii: numele şi datele de contact ale operatorului cu protecţia datelor; 

scopurile prelucrării; o descriere a categoriilor de persoane vizate şi a categoriilor de date 

cu caracter personal; categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate 

datele cu caracter personal, transferurile de date cu caracter personal, termenele-limită 

preconizate pentru ştergerea diferitelor categorii de date; acolo unde este posibil, o 

descriere generală a măsurilor tehnice şi organizatorice de securitate a datelor. 

(3) Prelucrările efectuate, vor avea în vedere: colectarea şi prelucrarea doar a datelor 

strict necesare pentru realizarea scopurilor; identificarea temeiului legal în baza căruia se 

efectuează prelucrarea; revizuirea/completarea informaţiilor furnizate persoanelor 

vizate; stabilirea modalităţilor de exercitare a drepturilor persoanelor vizate (dreptul de 

acces, dreptul de rectificare, dreptul de completare, dreptul la portabilitate, retragerea 

consimţământului); verificarea măsurilor de securitate implementate. 

CAPITOLUL V I I 

APLICAREA, MONITORIZAREA ŞI CONTROLUL APLICĂRII 

CODULUI D E ETICĂ ŞI I N T E G R I T A T E 

Art.44. (1) în scopul aplicării eficiente a prevederilor prezentului Cod de etică şi 

integritate, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, va desemna un funcţionar 

public, pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită în 

cadrul autorităţii. 

(2) Consilierul etic va fi desemnat prin act administrativ al conducătorului instituţiei, iar 

fişa postului a acestuia se va completa în mod corespunzător cu noile atribuţii. 

Art.45. Consilierul de etică 

(1) Consilierul de etică din cadrul instituţiei îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul instituţiei cu privire la 

respectarea normelor de conduită; 

b) monitorizează aplicarea prevederilor prezentului Cod etic şi de integritate în cadrul 

instituţiei; 

c) întocmeşte şi transmite rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de 

conduită de către funcţionarii publici din cadrul instituţiei, aprobate de conducătorul 

instituţiei, pe care le comunică personalului din cadrul instituţiei şi le transmite Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici la termenele şi în formatul standard stabilit prin 

instrucţiuni de către preşedintele acesteia; 

Page 30 of 35 



C O N S I L I U L JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 
C O D U L E T I C ŞI D E I N T E G R I T A T E 

d) transmite către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici rapoartele semestriale 

înaintate de către preşedintele comisiei de disciplină cu sprijinul secretarului acestei 

comisii referitoare la implementarea procedurilor disciplinare din cadrul autorităţii, prin 

intermediul aplicaţiei informatice realizate la nivel naţional pe pagina de internet a 

acesteia la secţiunea "consilier de etică". 

Art.46. Aplicarea Codului de etică şi integritate 

Prezentul Cod de etică şi integritate va fi promovat şi difuzat întregului personal 

din cadrul instituţiei, iar structura de resurse umane şi consilierul de etică vor urmări 

luarea la cunoştinţă de către întreg personalul, atât cel existent, cât şi cel nou-angajat. 

Structura de resurse umane şi consilierul de etică vor organiza şi susţine sesiuni 

de informare a întregului personal din cadrul instituţiei, cu privire la principiile şi 

standardele de etică, conduită şi integritate prevăzute în Cod. 

Art.47. Evaluarea gradului de cunoaştere de către personalul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa a normelor de etică, conduită 

şi integritate 

în vederea evaluării gradului de cunoaştere de către angajaţi a Codului de etică şi 

integritate, structura de resurse umane şi consilierul etic vor elabora şi disemina un 

Chestionar de evaluare a nivelului de cunoştinţe ale personalului instituţiei cu privire la 

acesta. 

Structura de resurse umane şi consilierul etic va culege şi va analiza conţinutul 

datelor cuprinse în chestionare, pe o anumită scală prestabilită a gradului de cunoaştere. 

în urma analizei informaţiilor curpinse în chestionarele completate de personalul 

instituţiei, va fi elaborat un Raport de analiză. Acesta va conţine concluziile colectării 

informaţiilor ca urmare a aplicării chestionarului de evaluare, precum şi acele aspecte 

pentru care sunt necesare măsuri de îmbunătăţire. în finalul raportului se vor menţiona 

toate recomandările de îmbunătăţire a aspectelor semnalate ca fiind vulnerabile, ca 

soluţii de creştere a gradului de implementare a prevederilor prezentului Cod la nivelul 

aparatului de specialitate al instituţiei, dacă rezultatul analizei o impune. 
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CAPITOLUL V I I I 
RĂSPUNDEREA, MODUL D E SOLUŢIONARE A 

RECLAMAŢIILOR ŞI SESIZĂRILOR 

Art.48. (1) încălcarea dispoziţiilor prezentului Cod de etica şi integritate, poate atrage 

răspunderea disciplinară a angajaţilor, în condiţiile legii. 

(2) Comisia de disciplină constituită la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Dâmboviţa are competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului 

Cod şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii. 

Astfel de abateri, pentru care au fost aplicate sancţiuni disciplinare, vor fi 

înregistrate într-un registru special constituit, în care se vor menţiona şi descrie pe scurt 

toate abaterile care privesc încălcarea acestui Cod. Registrul va fi păstrat de către 

consilierul de etică, care va efectua menţiunile, însă, fără nominalizarea acelor persoane 

care au înfăptuit astfel de abateri, în scopul identificării măsurilor de prevenţie 

corespunzătoare. 

(3) Personalul care face o sesizare cu bună-credinţă cu privire la cazuri de încălcare a 

normelor de conduită nu poate fi fi sancţionat sau prejudiciat în niciun fel. 

(4) în cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor 

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

(5) Angajaţii răspund potrivit legii, în cazul în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea 

normelor de etică, conduită profesională şi integritate, creează prejudicii persoanelor 

fizice sau juridice prin activitatea profesională desfăşurată. 

Art.49. încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi, conflicte de 

interese sau interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici sau pentru 

personalul contractual pot fi sancţionate disciplinar, potrivit reglementărilor legale 

aplicabile în acest domeniu. 

Art.50. Toate reclamaţiile şi sesizările referitoare la încălcarea regulilor de 

comportament şi de conduită de către unii angajaţi ai instituţiei în ceea ce priveşte 

relaţiile acestora cu reprezentanţi ai altor instituţii publice, alte autorităţi publice sau ai 

societăţii civile se vor înregistra şi soluţiona cu respectarea procedurii specifice stabilită 

la nivel instituţional şi în conformitate cu normele legale în vigoare. 

Page 32 of 35 



C O N S I L I U L JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 
C O D U L E T I C ŞI D E I N T E G R I T A T E 

CAPITOLUL I X 

DISPOZIŢII F I N A L E 

Art.51. Prevederile prezentului Cod de etică şi integritate completează Regulamentul de 

ordine interioară al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, acesta 

urmând să fie completat/modificat/ îmbunătăţit ori de câte ori este necesar, în funcţie de 

modificările survenite în legislaţia specifică acestui domeniu sau de 

îmbunătăţirile/modificările aduse regulamentelor interne. 

Art.52. (1) Prezentul Cod de etică şi integritate va intra în vigoare de la data emiterii 

actului administrativ de aprobare a acestuia de către preşedintele Consiliului Judeţean 

Dâmboviţa. 

(2) După aprobare, acesta va fi comunicat, pentru luare la cunoştinţă, întregului personal 

al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, publicat pe pagina de 

internet www.cjd.ro, în vederea asigurării informării cetăţenilor, precum şi pe reţeaua 

intranet constituită la nivelul instituţiei. 

(3) La numirea în funcţia publică sau la încheierea contractului individual de muncă, fie 

pe durată nedeterminată sau determinată, ori în cazul transferului în cadrul instituţiei 

sau alte situaţii legale de preluare de personal nou în cadrul instituţiei, prin grija 

structurii de resurse umane, se va aduce la cunoştinţă prevederile prezentului Cod. 

Art.53. Prevederile prezentului Cod nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia 

legală a angajaţilor de a furniza informaţii de interes public, în condiţiile legii sau ca o 

derogare de la dreptul angajaţilor de a face sesizări în baza Legii nr. 571/2004 privind 

protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care 

semnelează încălcări ale legii. 

Art.54. Dispoziţiile prezentului Cod se completează cu prevederile legislaţiei specifice 

funcţiei publice, legislaţiei muncii şi cu alte reglementări în acest domeniu. 
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DOCUMENTE D E REFERINŢĂ 

1. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 

pentru modificarea Legii 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 

normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 

3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice; 

4. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 

corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile 

publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

9. Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit 

cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei; 

10. Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a 

unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

11. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

12. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

13. Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de 

interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

14. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

15. Ordonanţa de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 

bunuri proprietate publică; 
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16. Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale 

anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a 

riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a 

inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a 

indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes 

public; 

17. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; 

18. Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a 

comisiilor de disciplina, cu modificările şi completările ulterioare; 

19. Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a 

comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective; 

20. Hotărârea Guvernului nr. 525/2016 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea 

funcţiei publice 2016 - 2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

21. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 

financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

22. Ordinul nr. 3753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de 

către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

23. Standardul 1 - Etica, integritatea din Ordinul Secretarului General al Guvernului 

nr.600/2018 privind apobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice. 
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