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Anexă la dispozitia nr/~I .:1-/.03.2019 

conUL nE ETICĂ ŞI INTEGRITATE 

A PERSONALULUI PRIMĂRIEI ORAŞULUI VIDELE 

lnlroduurt! 

Ne des~urăm a<:li\'italea Înlr·o inslituţk cu atribuţii in domenii de inler~s local. iar m~n!inerea 
reputaţiei f>rimărici Videle este prioritarii pentru fiKan:: din~ noi. 
Asigurăm calitatea activitâ1ii noastre prin implicarea cu cinste şi integritate în toate acţiunile pe care 
le deslllşun'iIll_ 

C. elte Codul de elie4 fi Codul de eticii şi integritate. stabileşte principii şi reguli morale la 
integritate ,i cui " care aderu toţi demnitarii. funCţionarii publici şi personalul contractual 
adrestazli't din cadrul Primăriei omjului Vidde . • 

Codul "" " substituie ;, mClun ,~ actelor nomlative " reglementărilor aplicabi le În domeniul administraţici publice. ci vine 
în completarea acestora 

I 
Ohiectiml nostru Ne dorim crearea unei culturi organizaJionalc bazatc pe \'alori şi a I 

unui climat etic ade<;\ at activităţii profesionale. 
Unnărim prevenirea practicilor noconfonne cu noml~k de etică şi 

informarea publicului '" pnVlre [, standardele d, comportament 
moral care se aşteaptă din partea întregului personal. 

Cadru normativ c Carta Drepturilor I·undamentalc a Uniunii Europene. 
aConsti tuţia României. republicată. 
oCodul Munci i, aprobat prin Legea n,- 53/2003, republicată. " modificările şi complelări le ulterioare. 
o Legea nr. 7812000 pentru prevenirea, descoperirea şi sanctionarea 

faptelor d.: corupţie. cu modificările şi complelările ulterioare, 
oLeg:ea ill. 115/1996 privind dKlararca ,. controlul a\'em 

demnitarilor, magistraţi lor, functionarilor publici şi a unor persoane 
cu funeţi l de conducere, cu modificările şi compl<1ările ulterioart. 

a L.:gea " 16112003 privind unele măsuri ""~ asIgurarea 
transparenlei în exerei~area demnităli lor publice. a funqi ilor publice 
şi in mediul dc afaceri . prevenirea şi sanCJionarca coruPlici. cu 
modificărilc şi comp!c~ări1c ulterioare. 

a Legea llT. 1761201 O privind ;nteb'l""itatca În e.xercitarca funqiilor şi 

d.:mniUililor publice. pentru moditicarea şi completarea Legii nr. 
14412007 privind infiin\llTea organi7.area şi funqionarea Agenliei 
Nalionale d, Integritate, precum 

" 
pentru modificarea ,. 

completarea altor acte nonnati,"e, cu modificările ulterioare. 
aLegea ill . 188/1999 privind statutul fUllCJionarilor publici. 
rcpublicată. cu modificări le şi comp1elărik ulterioare. 

a Legea nr. 712004 pri\"Înd codul de conduită a funqionarilor publici. 
republicată, 

aLegea ill. 47712004 privind codul d, conduită , personaJului 
comr«etual din autoritălile şi instituţiile publice. 

oLeg:ea nr. 25 112004 privind unele măsuri referitoare la bunurile 
primite cu titlu il.ratui{ cu prileiul unor actiuni de protocol în - I , 



o exercitarea mandatului sau a funqici, 
oOrdinul Secretariatului General al Guvernului nrAOO12015 pentru 

aprobarea Codului controlului interni managerial " enlităţilor 

publice. 
o Hotărârca Guvernului "' 58312016 privind aprobarea Strategiei 
naţionale amicorupJie pe perioada 1016 - 2020. a scturi lor de 
indicatori . riscurilor asociate obicctivelor şi m,hurilor din stnu~gic 
şi a surselor de verificare. a in"cntarului moburilor de Iram;parenla 
insliru,ionalâ şi dr pl\'vrnirr a corup)iri, precum şi il ~lilml.mleJor de 
"."1:>\,<:: .. «<,, '''\''rn\~\;';'\<)' <!.~ ;'fI\<:'i~~ t."\:'\i,,,. 

Termenijrecl'enr utilizaţi in l utl"rt"S public - acel interes care implică garantarea şi respectarea 
Cmi drepturilor. a libenăjilor şi a intereselor legitime ,le cetălenilor, 

recunoscute d, ConstituJie. d, legislaJia internă .' d, tratatele 
mternaţionale la care România este p,rte. prco:um ş' indepl inirea 
atribujiilor d, serYlelU, '" respcctarl.'a principiilor di<;ien\Ci. " eficacitălii şi all"oonomiciLi\Jii cheltuirii re~=lor; 
Intcrc~ personal - orice avantaj material sau de altă natură. urmărit 
ori obţinut. În mod direct sau indirect. pentru "in~ ori pentru alţii, de 
angajat. prin folosirea reputaliei. a inf1u~nlci. a facilităliloT, a relaţiilor 
şi a informatiilor la care arc acces. ca unnare a exercitării alribUl iilor; 
Couf1it t de interese - acea si tuaţie sau imprejurare in care inlere,ul 
pcrsolllll. direct ori indi ree\. " angajatului cOlltrolv ;ne interesului 
publi", leMei Îndt afectează sau ar putea afecta indcpendenJa şi 

impal']ialitatea sa in luarea deciziilor ori în<kpHnirea la timp şi cu 
obiectivitate , indatoririlor "re , revin '" exercitarea funqiei 
deţinutc; 

Informatie dl" int~re~ public - orice infonnaţie noclasificată care 
priveşle acli vi\ă\i1c sau care rezultă dill activitatea instituJiei, 
indiferent de suponul ci: 
Informatit cu privire la date personale - orice infonnaţie privind o I persoană identificată sau identificabilă_ 

Valori şi principii 

Valnri j undalflelllale la care IntegritAte în ~nrcit .. ",a funetiei publice dedarart"a oricăror 

(lJerăm inwres.c personale "re p<" vent i, contradiqie '" exereitarea 

obiectivă a atribuJiilor de serviciu şi e"itarea situat iilor de conflict de 
imerese şi ineompatibilităli. 
Prioritaru interesului public - datoria repre~ntanlilor m,ti tujiilof 

" autorităjilor d~ la nivdul adminisllaliei pub lice de a cOllSidera 
interesul public ~ presus d, oTlee ,1< imeres i, îndeplinirea 
atribujiilof de serviciu. 
P rofes ionalism - obl igalia angajatului de a-şi Îndeplini atributiile şi 

sareinile do <>erV1C1U '" re-sponsabi I i tate. competenlIi. eficienţ ă. 
cOTC\:titudine şi cO!LŞtiinciozitate . 

Impartia lita te ~i indcjll'ndenlă - obligaţ ia angajalilor de a a_eu o 
atitudine obiectivă. neutr,; fală de orice int""e, polilk, economic, 
religios sau de altă natură, in exercitarea funC\iei publice. 
Deschidere , i tran sparentă - asib'Urarea actesului neingrădit ill 
infonnaJiile de imeres public, trall5parenta procesului dedzional i, 

. gestionarea fonduri lor publice, in proctsul de achizitii publice, '" , 



Principii cort! tnbuie sll ne 
GMI'erne:t rompqrtunltlllui 

gestionarea resursei umane şi alte domenii. 
Obiccti\iullCa - asigurarea imparJ ialita1ii şi nedberiminării în 
intreaga actÎ\ iUlie dc:~ fhşurata la nivelul administnI[iei pub1i«". 
Bunl-eredin[' - dnst~ şi corectitudine in e.'(erci~a func]iei 
publice. 
Confidenlialitate obliga1ia angajlllUlui de a re"peo;:ta 

eoniiden!ialitatea informa\iilor dobândite ca urmare a und rda1ii 
profesionale şi nu trebuic sa divulge astfel de informalii unei tel1c 
păJ1i Bră o aUlori7a]ie specifică. cu excepţia cazului in care exi~tă un 
drepl sau o obligalie legala sau profesionala de a dezvalui aceste 
informa1ii, lnfonnajiile coniidenliale oblinutc iri cadru l unei relaţii 

profcsionale nu trebuie utililat~;n avantajul personal sau al unei ICf\e 
păr]i. 

priMipiul supremaţiei Constitutiei şi • ltgii. conform căruia 
angajatii IILI îndatorirea de a respecta ConS\itu[ia şi legile lllri i: 
principiul eomport.merltului Nif. care presupune ca personalul. în 
exercitarea func\iei publice. să dea do\ada de cinste. corectitudine şi 
eonştiintÎ!nÎtate integritate morală. imparJialitate in4::pemknjă şi . 
obicctÎ\'itate: 
principiul pror<'lIi"nal~mului. conform căruia WlW'jalii au obl igalia 
de a indeplini atribu\i ile dc scniciu cu responsabili tate. eompctcn\ă. 

eficienţă şi el1cllCitate: 
principiul prioritAtii interesului publi~ , conform căruia personalul 
arc îndatorirea d~ , considera interesul publi~ mw preSI,lS dCl:ât 
interesul jXrsGnal. in exerci tarea atrib uli ilor dc serviciu: 
pdnclplul liberti,ii dc gindire ~i ""primart. in conformitate " care angajajii pot sa·şi exprim.: şi .>a·şi fundamCrlteze opinii le. '" respectarea ordin ii de drept şi a bunelor moravuri: 
principiu l lnialilAfli rlll de institulie - penonalul apâri prestigiul 
Primăriei Videlc şi se abline de la orice \lCt ori fapt care poate 
produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale inSlitulici: 
princip iul dt$chidHii ~i IranSplrtn\ei confonn căruia \lCtÎ\ităli!e 

dcsfhşlUllte do WlW'iali '" exercitaJn func[iei ,,, ,~, publice. 
orientate către cf:tA!erli ~i pot fi SUPu.;;c monitoriZării acestol'll; 
principiul egali tă] ii de ~ şi de trauunt'nt.principiul promovării 
egalitli1ii intre blirba1i şi fcmei şi principiul nedişcriminării, eonfonn 
căroru angajarii au îndatorirea dc a asigura egalitatea de tratament a 
cetăţenilor in rllla autoritajilor şi institu!i ilor publice ~i dc a aplica 
acelaşi regim j uridic În situaţii ident icc sau similare. 

Norme etire pe CDrt! le rr:fp«tiim in cadrul Prim4ril'i Videl" 

I,ConjQmritaft'a cu ~e de>.fii~ur:lm actÎ\'itatca ~ conformitate " normelc legale '" 't'f:isloţ/o,; nglemenliiril" \lgoare. lISigurând loiali tatea fată de Constituli", " lege. fajll de 
în ~igQQre autoritatile şi institulii le publice 

Respectăm normele de dicl1 cuprinse În prezentul Cod. precum şi 

norm~lc dcontolo):ice specifice pro fesici. d~J>ă caz, 
2.R"lnrille cu colegii şi cu Indiferent de functia ,.k ]i nu\ă. fiecare angajat al Primăriei oraşul ui 

I parttnl!rii dil. alll! inslituţii Videle adoptă ~ comportament bazat pe respec t. bunli-cmlinlă. 

, 



~~;c,:~::;;;;;;;;;;;;;;"" -~:;;::::~::~~ cât şi cu partenmÎ de lucro şi dialog ai alt~r 
institulii şi organiza1i i. 

, ' 
organ i:llţiofl ll/e 

4.A.figurllrea 
public de calitate 

in cadrul rc[aliilor intcmalionale. respectAm limitele mandatului 
încredin]at, promovăm o unagme fa\'orabi!ă ţării şi inslirujiei. 
adoptăm o conduită regulilor de protocol ŞL 

1 
, 

stilurile de mo.mea şi valorificăm aceste diferenţe pentru a crea 

in considerare 

j"compU'''~'bdil;i;''"';'';;;;;;''---Sjtuajie care ar putea genera conflict de in:':':";~:'~':i~~~~~I~n 
aşa cwn sun! definite acestea in Iegishtjia actuală. 
in cazul În care intervine o situa1ie de conflict de interese sau 
incompatibilitatI', personalul Primăriei Viddc trebuie să sesizeze in 
scris superiorii ierarhici. 
In astfel de situaliL conducerea Primăriei oraşului Videle are obligaţia 
de a asigura, prin măsuri instilUlionale. evitarea oonflktului de 
intert'sc sau incompatibilitatea declarată, tara a aduce atingere 
dcmnitălii persoane i şi drepturilor profesionale şi contractuale ale 
c("lui care face obicetul conflictului dc intcrese. respectiv 

. nu nu uecepltim care pot 
impar\ialitatea în exercitarea funcţiilor d<:ţinul(" şi pot constitui o 
recompensă in raport cu aceste funqii. 
În cu'1I11lnor acţiuni de protocol În care. În exercitarea mandatului sau 
a funqiei, primim cadouri, invitalii sau dovezi de curtoazie. le 
declarăm ~i le preanltim conducerii instituliei, În tcrmen de 30 de zile 
d(" la primire, conform pre,,'derilor legale În vigoare. 

8. Ntdisaiminu"u p.:rsoane cu care 

integritate 

funcţiei o atitudine imparţială respectând interesele şi 

opiniile tuNror. indiferent de rasă, emie. v.w.;lă, di~.abililăli. religie. 
cultură. gen, orientare sexualA. Slarea materială. sănătate. convingeri 

t!>'(J/I/Q fI! d- ,'";--;;;;:;:o;;;;;;;:;1 
procedurile şi prwederile legalc privind personalului din 
subordine. precum şi atunci când propun promo\'>lr:Î şi modificări in 
funqii, nomina1i7..area 10 echip.: de proie('\. com,sLt, acordarea de 

public. .re 

'. 1 ) l , 
sau documentele dc carc luăm 

'1 1 

'" m 
li 

transparent 
comulUcare cu celă)enii, cu partenerii 

ce este 

• 
-1, li 

către un 
'1 



sau 

pentru cunoaşterea şi r~spectarea 
normelor etică şi integritate. 
Încălcarea normelor codului poate atrage răspunderea persoanei 
,'inovatc. in eondiliilc prcvâzute in Regulamentul Intern al Primăriei f---___ ~~I 

DispoUfiifinale 

'" Diseminarea Codului publicarea acestuia pc pagina de internet a Primăriei oraşului Videle. 

~;.:.~~~::--i:~~~~~~~~:.~':::: Pentru a 
monitorizarea respectării . ŞI pentru rczoh'area ineertirudinilor 
norme/or de etică domeniu, fiecare dintre nOI s.:: poate adresa consilierului 

Primar, Dircdor executi,", 

8lidhoiu Nicolaf Rădulescu Florin 

; 

i, 
de etică 


