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DISPOZIŢII   GENERALE 
 

Instituţia prefectului este o instituţie publică cu personalitate juridică, cu 
patrimoniu şi buget propriu, iar prefectul este ordonator terţiar de credite. 

Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita a luat fiinţă în baza prevederilor Legii nr. 
69/1991, Legea administraţiei publice locale la data de 1 iulie 1992, modul de 
organizare şi funcţionare fiind prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 118/1992, 
privind structura şi atribuţiile aparatului tehnic de specialitate al prefecturilor, precum 
şi finanţarea acestora. 

Sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita, este în municipiul reşedinţă de 
judeţ, respectiv în municipiul Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, judeţul Harghita, 
într-un imobil proprietate publică a Consiliului Judeţean Harghita.  

Activitatea prefectului se întemeiază pe principiile: legalităţii, imparţialităţii şi 
obiectivităţii, transparenţei şi liberului acces la informaţiile de interes public, 
eficienţei, responsabilităţii, profesionalizării, orientării către cetăţean. 

Capacitatea juridică de drept public a Instituţiei prefectului se exercită în 
exclusivitate de către prefect. 

 Exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor civile ale Instituţiei prefectului se 
realizează de către prefect sau de către o persoană anume desemnată prin Ordin al 
acestuia. 

Activitatea Instituţiei prefectului este finanţată de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Afacerilor Interne şi din alte surse legal constituite. 

Instituţia prefectului poate beneficia de programe cu finanţare internaţională. 
Prefectul şi subprefectul fac parte din categoria înalţilor funcţionari publici. 
Personalul din cadrul Instituţiei prefectului este format din: funcţionari publici de 

conducere, funcţionari publici de execuţie, funcţionari publici cu statut special şi 
personal contractual. 

 Numirea, respectiv încadrarea, precum şi modificarea, suspendarea şi încetarea 
raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de muncă ale personalului din cadrul 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Harghita, se efectuează prin ordin al prefectului, în 
condiţiile legii. 

Numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale 
subprefecţilor se efectuează în condiţiile legii. 

Numărul maxim de posturi şi structura posturilor aferente Instituţiei Prefectului, 
se stabilesc anual prin Ordin al Ministrului Afacerilor Interne. 

Structura organizatorică a Instituţiei Prefectului se evidenţiază, în mod grafic, în 
organigrama instituţiei. 

Codul de conduită etică şi profesională a personalului din cadrul Instituţiei 
Prefectului-Judeţul Harghita defineşte valorile şi principiile de conduită care trebuie 
aplicate în relaţiile cu cetăţenii, partenerii sociali, colegii etc. În acelaşi timp, codul 
serveşte drept ghid pentru asumarea răspunderii şi a responsabilităţii de către 
personalul salariat al Instituţiei Prefectului. 

Principiile detaliate în cadrul prezentului Cod sunt asociate cu simţul răspunderii 
faţă de solicitările legitime ale instituţiilor, cetăţenilor şi partenerilor, acestea stabilind 
reguli esenţiale de comportament şi de etică aplicabile întregului personal al 
Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita în relaţia cu instituţiile, cetăţenii şi partenerii 
sociali ai instituţiei. 

Aceste reguli nu se substituie în niciun caz legilor şi reglementărilor aplicabile în 
domeniul administraţiei publice. 

Acest cod etic se aprobă prin Ordin al Prefectului Judeţului Harghita şi se 
comunică fiecăruia dintre salariaţii instituţiei. 

Fiecare salariat - personal de conducere şi de execuţie - al Instituţiei Prefectului 
–Judeţul Harghita are obligaţia să respecte prevederile prezentului Cod de conduită 
etică şi profesională,  în strictă conformitate cu prevederile legale în vigoare. 



Prezentul Cod are drept scop eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din 
instituţie, precum şi informarea publicului cu privire la conduita profesională la care 
este îndreptăţit să se aştepte din partea funcţionarilor publici în exercitarea funcţiilor 
publice şi din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei. 

Conduita etică şi profesională urmăreşte să asigure creşterea calităţii activităţii 
profesionale, o bună administrare în realizarea sarcinilor de serviciu şi presupune 
îndeplinirea unor obiective, precum: credibilitatea informaţiilor şi a direcţiei - ca 
instituţie, profesionalismul în activitatea desfăşurată, calitatea muncii depuse. 

Conducerea şi salariaţii instituţiei trebuie să cunoască şi să susţină valorile etice 
şi valorile instituţiei, să respecte şi să aplice reglementările cu privire la etică, 
integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, 
actelor de corupţie şi semnalarea neregulilor. 

Conducerea instituţiei sprijină şi promovează, prin deciziile sale şi prin puterea 
exemplului personal, valorile etice, integritatea personală şi profesională a 
salariaţilor. 

Conducerea instituţiei adoptă codul de conduită, dezvoltă şi implementează 
politici şi proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, 
prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi semnalarea neregulilor 

Conducerea instituţiei înlesneşte comunicarea deschisă de către salariaţi a 
preocupărilor acestora în materie de etică şi integritate, prin desemnarea unui 
consilier de etică care să monitorizeze respectarea normelor de conduită la nivelul 
entităţii. 

Acţiunea de semnalare de către salariaţi a neregulilor trebuie să aibă un 
caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delaţiune şi trebuie privită ca 
exercitarea unei îndatoriri profesionale. 

Salariaţii care semnalează nereguli de care direct sau indirect, au cunoştinţă 
sunt protejaţi împotriva oricăror discriminări, iar conducătorii au obligaţia de a 
întreprinde cercetările adecvate în scopul elucidării celor semnalate şi de a lua, dacă 
este cazul, măsurile ce se impun. 

Declararea averilor, intereselor şi bunurilor primite cu titlu gratuit se realizează 
de către toţi factorii vizaţi. în conformitate cu prevederile legale. 

Codul de etică poate fi modificat ori de câte ori reglementările legale care au 
stat la baza elaborării lui se vor modifica. 

 
Legislaţie 
 Prezentul cod de conduită a fost întocmit în baza următoarelor referinţe 

normative: 
- prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Ordinul preşedintelui A.N.F.P. nr.1442/2018 pentru aprobarea Procedurii 

privind completarea şi transmiterea informaţiilor privind respectarea normelor de 
conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare în 
cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice; 

- prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului 
contractual;  

- Legea nr.53/2003 - Codul muncii - republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de 
etică şi deontologie al poliţistului; 

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

- H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor 
de disciplină; 



- O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial 
al entităţilor publice; 

- Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 
corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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; 

- 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; 

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

- 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; 

- 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; 
 

  
ORGANIZAREA  INSTITUŢIEI  PREFECTULUI - JUDEŢUL  HARGHITA 

 
1.1. Structura organizatorică 
 
 Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita este organizată și funcționează sub 

conducerea prefectului, în temeiul Constituției României, a Ordonanței de Urgență nr. 
57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și a 
Hotărârii Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 
340/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Structura organizatorică a Instituţiei prefectului, este cea prevăzută în 
organigramă şi se prezintă după cum urmează: 

 Conducerea instituţiei prefectului 
 Cancelaria prefectului 
 Compartimentul de audit intern 
 Serviciul financiar contabil, resurse umane şi administrativ 

 Compartimentul financiar contabil; 
 Compartimentul resurse umane; 
 Compartimentul  administrativ; 
 Compartimentul pentru achiziţii publice interne şi informatic; 

 Serviciul pentru conducerea serviciilor publice deconcentrate, 
dezvoltare economică şi afaceri europene 

 Compartimentul pentru monitorizarea serviciilor de utilităţi publice  
 Compartimentul pentru conducerea serviciilor publice 
deconcentrate, situaţii de urgenţă şi conflicte; 
 Compartimentul de dezvoltare economică şi monitorizarea 
programelor guvernamentale; 
 Compartimentul  pentru  afaceri europene  şi reforma în 
administraţie;  
 Biroul Judeţean pentru Romi; 
 



 Serviciul pentru verificarea legalităţii actelor administrative, a 
aplicării actelor normative şi contencios administrativ; 

 Compartimentul juridic, de verificare a legalităţii actelor 
administrative şi contencios administrativ; 
 Compartimentul pentru administraţia publică locală şi organizarea 
alegerilor; 
 Compartimentul fond funciar şi urmărirea  aplicării actelor cu 
caracter reparatoriu; 
 Compartimentul de informare, relaţii publice, secretariat şi aplicare 
a apostilei; 
 

 Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor; 

 
 Serviciul public comunitar de paşapoarte. 
 
 

1.2. Relaţiile dintre componentele structurale 
 
1.2.1. Relaţiile de autoritate 

În cadrul Instituţiei prefectului, există relaţii de autoritate ierarhice: 
 între conducătorii instituţiei prefectului, respectiv, între prefect şi 

subprefect; 
 între conducătorii instituţiei prefectului, respectiv prefect şi, după caz,  
subprefecţi şi  funcţionarii publici de conducere; 
 între funcţionarii publici de conducere şi personalul din subordine. 

 
1.2.2. Relaţiile de cooperare 

În cadrul Instituţiei prefectului, există relaţii de cooperare: 
 între conducătorii instituţiei prefectului, respectiv, între prefect şi 

subprefect; 
 între funcţionarii publici de conducere, în procesul de îndeplinire a 

atribuţiilor acestora; 
 între funcţionarii publici de conducere şi personalul din subordine; 
 între personalul de execuţie din cadrul compartimentelor. 

 
1.2.3. Relaţii de coordonare 

În cadrul Instituţiei prefectului, există relaţii de coordonare: 
 între subprefect şi angajaţii instituţiei, acesta asigurând conducerea 

operativă;  
 între şefii de servicii şi subordonaţii lor.  

   1.3. Relaţiile de control 
 
Relaţiile de control în cadrul instituţiei sunt asigurate între: 

 Compartimentul de audit intern şi celelalte compartimente de specialitate din 
cadrul instituţiei prefectului, în procesul de auditare al activităţii acestora; 
 Corpul de control al prefectului şi autorităţile sau instituţiile din sfera de 
competenţă a prefectului, prin activitatea de verificare, sprijin şi îndrumare a 
acestora; 
 Structura cu atribuţii de coordonare, monitorizare şi îndrumare metodologică a 
sistemului de control intern/managerial şi compartimentele de specialitate din cadrul 
instituţiei prefectului, în procesul de implementare a standardelor de control 
intern/managerial. 
 



 
A. Secţiunea I - Reglementări generale privind funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Harghita 

 

CAPITOLUL I - DOMENIUL DE APLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE 
 
 

Domeniul de aplicare 

Art. 1. - (1) Codul de conduită etică şi profesională a personalului salariat din 

cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, denumit în continuare Cod de etică, 

reglementează normele de conduită profesională a personalului propriu. 

(2) Normele de etică profesională prevăzute de prezentul cod sunt 

obligatorii pentru funcţionarii publici încadraţi potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru 

personalul contractual încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

cu modificările ulterioare. 
 

Obiective 

Art. 2. - Obiectivele prezentului cod de conduită etică şi profesională urmăresc 

să asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea 

interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor 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 şi al personalului contractual; 

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

să se aştepte din partea personalului în exercitarea atribuţiilor specifice postului; 

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

contractual din administraţia publică, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile 

administraţiei publice, pe de altă parte; 

d) protejarea personalului salariat al Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita 

împotriva oricăror forme de abuz sau discriminare ce se pot exercita împotriva 

acestuia,astfel încât activităţile profesionale desfăşurate pentru exercitarea atribuţiilor 

ce revin, conform legii, prefectului să fie efectuate în strictă conformitate cu legea şi 

să asigure eficienţă şi eficacitate actului administrativ. 

 

Principii comune aplicabile tuturor categoriilor de personal 

a) Principiul legalităţii - autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, precum şi 
personalul acestora au obligaţia de a acţiona cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare şi a tratatelor şi a convenţiilor internaţionale la care România este parte. 

b) Principiul egalităţii - beneficiarii activităţii autorităţilor şi instituţiilor 
administraţiei publice au dreptul de a fi trataţi în mod egal, într-o manieră 
nediscriminatorie, corelativ cu obligaţia autorităţilor şi instituţiilor administraţiei 
publice de a trata în mod egal pe toţi beneficiarii, fără discriminare pe criteriile 
prevăzute de lege; 

c) Principiul transparenţei în procesul de elaborare a actelor normative, 
autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a informa şi de a supune consultării şi 
dezbaterii publice proiectele de acte normative şi de a permite accesul cetăţenilor la 



procesul de luare a deciziilor administrative, precum şi la datele şi informaţiile de 
interes public, în limitele legii; 

 Beneficiarii activităţilor administraţiei publice au dreptul de a obţine informaţii 
de la autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, iar acestea au obligaţia corelativă 
a acestora de a pune la dispoziţia beneficiarilor informaţii din oficiu sau la cerere, în 
limitele legii 

d) Principiul proporţionalităţii - formele de activitate ale autorităţilor 
administraţiei publice trebuie să fie corespunzătoare satisfacerii unui interes public, 
precum şi echilibrate din punctul de vedere al efectelor asupra persoanelor. 
Reglementările sau măsurile autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice sunt 
iniţiate, adoptate, emise, după caz, numai în urma evaluării nevoilor de interes public 
sau a problemelor, după caz, a riscurilor şi a impactului soluţiilor propuse. 

e) Principiul satisfacerii interesului public - autorităţile şi instituţiile 
administraţiei publice, precum şi personalul din cadrul acestora au obligaţia de a 
urmări satisfacerea interesului public înaintea celui individual sau de grup. Interesul 
public naţional este prioritar faţă de interesul public local. 

f) Principiul imparţialităţii - personalul din administraţia publică are obligaţia de 
a-şi exercita atribuţiile legale, fără subiectivism, indiferent de propriile convingeri sau 
interese. 

g) Principiul continuităţii - activitatea administraţiei publice se exercită fără 
întreruperi, cu respectarea prevederilor legale 

e)  Principiul adaptabilităţii - autorităţile şi instituţiile administraţiei publice au 
obligaţia de a satisface nevoile societăţii. 

 

Principii generale: 

Art. 3. - Principiile care guvernează conduita profesională a personalului Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Harghita sunt următoarele: 

a) supremaţia Constituţiei si a legii - principiu conform căruia personalul instituţiei are 

îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării; 

b) prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul are îndatorirea 

de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea 

atribuţiilor funcţiei; 

c) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor 

publice - principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a aplica acelaşi regim 

juridic în situaţii identice sau similare; 

d) profesionalismul - principiu conform căruia personalul are obligaţia de a îndeplini 

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

conştiinciozitate; 

e) imparţialitatea si nediscriminarea - 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 atribuţiilor funcţiei; 

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

sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori 

beneficiu moral sau material; 

g) libertatea gândirii si a exprimării - principiu conform căruia personalul poate să-şi 

exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor 

moravuri; 

h) cinstea si corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în 

îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul trebuie să fie de bună-credinţă şi să 

acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu; 



i) deschiderea si transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de 

angajaţi în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse 

monitorizării cetăţenilor. 

 

Termeni 

Art. 4. - în înţelesul prezentului cod, expresiile şi termenii de mai jos au 

semnificaţii potrivit legii, astfel: 

a) funcţionar public - persoană numită într-o funcţie publică în condiţiile prevederilor 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

b) personal contractual ori angajat contractual - persoana numită într-o funcţie în 

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

ulterioare; 

c) poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de 

regulă, uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Româna prin lege, ca 

instituţie specializată a statului; 

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

instituţia publică, în temeiul legii, în fişa postului; 

e) 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; 

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

mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual 

prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are 

acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei: 

g) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, 

direct ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât 

afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor 

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

funcţiei deţinute; 

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

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

suportul ei; 

i) informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană 

identificată sau identificabilă 

 

 CAPITOLUL II - NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A 
PERSONALULUI  INSTITUŢIEI  PREFECTULUI – JUDEŢUL  HARGHITA 

 
 

Asigurarea unui serviciu public de calitate 

Art. 5. - (1) Personalul 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 autorităţilor şi ale instituţiilor publice, 

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 autorităţilor şi instituţiilor publice. 

Respectarea Constituţiei şi a legilor 

Art. 6. - (1) Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin 

actele şi faptele lor, 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 trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind 

restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute. 

Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice 

Art. 7. - (1) Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali au obligaţia de a 

apăra cu loialitate prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară 

activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce 

prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 

                        (2) Angajaţilor Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita le este 
interzis: 

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

instituţiei 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 

instituţia în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi 

în acest sens; 

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

prevăzute de lege; 

d) să 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 instituţiei în 

care îşi desfăşoară activitatea. 

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

serviciu / de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu 

prevăd alte termene. 

   (4) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o 

derogare de la obligaţia legală a funcţionarilor publici şi personalului contractual de a 

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

Libertatea opiniilor 

Art. 8. - (1) în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici şi 

angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, 

corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituţiei în care îşi 

desfăşoară activitatea. 



        (2) în activitatea lor,  funcţionarii publici şi angajaţii contractuali au 

obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de 

considerente personale. 

        (3) în exprimarea opiniilor, funcţionarii publici şi personalul 

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

datorate schimbului de păreri. 

Activitatea publică 

Art. 9. - (1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către 

persoanele desemnate în acest sens de către Prefectul Judeţului Harghita, în 

condiţiile legii. 

             (2) Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali desemnaţi să participe 

la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele 

mandatului de reprezentare încredinţat de către prefect  

             (3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii 

publici şi angajaţii contractuali pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având 

obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de 

vedere oficial al Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita în cadrul căreia îşi desfăşoară 

activitatea. 

 

Activitatea politică 

Art. 10. - În exercitarea funcţiei deţinute, funcţionarilor publici şi personalului 

contractual le 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 instituţiei,  însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau 
denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora. 

 

Folosirea imaginii proprii 

Art. 11. - În considerarea funcţiei pe care o deţin, funcţionarii publici şi 

personalul contractual au obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii 

proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi 

în scopuri electorale. 

 

Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei 

Art. 12. - (1) în relaţiile cu personalul salariat al Instituţiei Prefectului-Judeţul 

Harghita, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici şi angajaţii 

contractuali sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, 

corectitudine şi amabilitate. 

           2) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a nu 

aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei 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) Funcţionarii publici şi personalul contractual trebuie să adopte o 

atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor 

cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii 

cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin: 

a) promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului 

nediferenţiat, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt; 

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 relaţiilor internaţionale 

Art. 13. - (1) Funcţionarii publici şi personalul contractual care reprezintă 

Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita 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 instituţiei pe care o 

reprezintă. 

       (2) în relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarii publici şi 

angajaţii contractuali au obligaţia de a nu exprima opinii personale privind aspecte 

naţionale sau dispute internaţionale. 

             (3) în deplasările în afara ţării, funcţionarii publici şi personalul 

contractual sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi 

să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă. 

 

Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor 

Art. 14. - Funcţionarii publici şi personalul contractual 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 natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în 

exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu 

aceste funcţii. 

 

Folosirea imaginii proprii 

 Art. 15 - În considerarea funcţiei pe care o deţin, funcţionarilor publici şi 

personalului contractual le este interzis să  permite utilizarea funcţiei, numelui sau a 

imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, 

precum şi în scopuri electorale. 

 

 

 



Participarea la procesul de luare a deciziilor 

Art. 16. - (1) în procesul de luare a deciziilor funcţionarii publici şi personalul 

contractual au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite 

capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial. 

(2) Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali au obligaţia de a nu 

promite luarea unei decizii de către conducerea instituţiei, de către alţi funcţionari 

publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat. 

 

Obiectivitate în evaluare 

Art. 17. - (1) în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, 

funcţionarii publici şi angajaţii contractuali au obligaţia să asigure egalitatea de şanse 

şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul din subordine. 

         (2) Funcţionarii publici şi personalul contractual de conducere au 

obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate,  criteriile de evaluare a 

competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori 

aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea 

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

discriminare. 

        (3) Funcţionarii publici şi personalul contractual de conducere au 

obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţiile 

contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii 

neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.  

 

Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute 

Art. 18. - (1) Funcţionarii publici şi personalul contractual au 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, funcţionarii publici şi personalul 

contractual nu pot urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori 

producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane. 

         (3) Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali 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) Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali au obligaţia de a nu 

impune altor angajaţi contractuali sau funcţionari publici 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. 19. (1) Funcţionarii publici şi personalul contractual sunt obligaţi să 

asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-

teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un 

bun proprietar. 



              (2) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia să 

folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând instituţiei, numai pentru 

desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute. 

             (3) Funcţionarii publici şi personalul contractual trebuie să propună şi 

să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor 

publici, în conformitate cu prevederile legale. 

    (4) Funcţionarilor publici şi personalului contractual care desfăşoară 

activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice,  le este interzis să 

folosească timpul de lucru ori logistica instituţiei pentru realizarea acestora. 

 

Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri 

Art. 20. (1) Orice funcţionar public sau angajat contractual poate achiziţiona 

un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor 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 unităţilor administrativ-teritoriale. 

                  (3) Funcţionarilor publici şi angajaţilor contractuali le este interzisă 

furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a 

statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, 

concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege. 

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

realizării tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese. 

 

  

CAPITOLUL III - VALORILE FUNDAMENTALE 

 

Angajamentul 

Art. 21. Angajamentul presupune dorinţa fiecărui salariat şi a conducerii 

Instituţiei Prefectului-Judeţului Harghita de a progresa în exercitarea funcţiei deţinute 

şi de a-şi îmbunătăţi performanţele, conform planurilor de acţiune decise de comun 

acord pentru a asigura cetăţenilor un serviciu de calitate. 

Lucrul în echipă 

Art. 22. Toţi salariaţii, personal contractual sau funcţionari publici, fac parte 

dintr-o echipă al cărei spirit trebuie simţit şi exprimat în relaţiile cu ceilalţi 

colaboratori sau cetăţeni, indiferent de originea lor culturală sau profesională". 

 



Transparenţa internă şi externă 

Art. 23. Pe plan intern, transparenţa însemnă împărţirea succesului, dar şi a 

dificultăţilor. Aceasta permite rezolvarea rapidă a acestora, înainte să se agraveze şi 

să provoace prejudicii altor instituţii, cetăţeanului, echipei, partenerilor sociali ai 

Instituţiei Prefectului. 

Art. 24. Pe plan extern, transparenţa înseamnă dezvoltarea relaţiilor cu 

instituţiile publice, cetăţenii, partenerii sociali ai Instituţiei Prefectului. 

Art. 25. Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita trebuie să se comporte şi să fie 

percepută ca o instituţie responsabilă şi etică. 

Confidenţialitatea 

Art. 26. În prestarea serviciului public se urmăreşte luarea de măsurii legale, 

posibile şi rezonabile, cu respectarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal. 

Demnitatea umană 

Art. 27. (1) Fiecare persoană este unică şi trebuie să i se respecte 
demnitatea. 

                (2) Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină 
a personalităţii. Toţi oamenii sunt trataţi cu demnitate cu privire la modul lor de 
viaţă, cultură, credinţă şi valori personale. 

 

CAPITOLUL IV – REGULILE  DE  COMPORTAMENT  ŞI  CONDUITĂ  ÎN 

ACORDAREA SERVICIILOR PUBLICE 

 

 Art. 28. Complexitatea şi diversitatea sistemelor de relaţii în baza cărora se 

acordă servicii publice impune respectarea unor norme de comportament şi conduită 

în scopul: 

a) de a ghida persoana implicată în acordarea serviciilor, în momentul în care aceasta 

se confruntă cu dileme practice care implică o problematică etică; 

b) de a asigura beneficiarii, dar şi potenţialii beneficiari ai serviciilor publice de 

competenţa şi profesionalismul salariaţilor Instituţiei Prefectului; 

c) de a reglementa comportamentul persoanelor implicate în acordarea serviciilor 

publice precum şi relaţiile acestora cu cetăţenii, cu colegii, cu reprezentanţii altor 

instituţii sau ai societăţii civile. 

d) de a asigura supervizare şi consultanţă personalului implicat în acordarea 

serviciilor publice în vederea evaluării activităţii acestora. 

 

 Art. 29. Reguli de comportament şi conduită în relaţia beneficiar - 
profesionist: 

1.1. În identificarea beneficiarului, evidenţierea, diagnosticarea şi 

evaluarea nevoii acestuia, în vederea realizării de acţiuni şi măsuri cu caracter 

preventiv, monitorizare: 

a) profesionistul trebuie să manifeste disponibilitate faţă de beneficiarul - cetăţean, 

partener, organisme civile, alte instituţii, autorităţi publice - să fie dispus să-l asculte 

şi să-l orienteze către compartimentele de specialitate; 



b) profesionistul stabileşte împreună cu beneficiarul care este problema asupra căreia 

urmează să se acţioneze, să asculte şi să nu intervină decât în momentele propice, să 

inspire încredere beneficiarului; 

c) să ştie să-i suscite şi să-i menţină interesul pentru subiectul interviului; 

d) să manifeste empatie, respectiv să înţeleagă ceea ce îi spune interlocutorul, să fie 

capabil să se pună în situaţia acestuia; 

e) să reducă, pe cât posibil, distanţa dintre el şi beneficiar (distanţa datorată 

diferenţelor de statut social, de cultură, de sex, etc.); 

f) profesionistul trebuie să fie capabil de a înlătura barierele psihologice ale 

comunicării şi să-şi dea seama de mecanismele de apărare ale eului pe care 

beneficiarul le utilizează pentru a ocoli răspunsurile mai sensibile şi problemele care-l 

privesc îndeaproape; 

 
1.2. În furnizarea serviciilor de informare 

Informare competentă, corectă, completă, adecvată, transparentă, operativă: 

- profesioniştii trebuie să ofere cel mai competent ajutor posibil ceea ce presupune o 
bună pregătire profesională, teoretică şi practică, limbajul profesional trebuie să fie 
clar, concis la nivelul capacităţii de înţelegere a beneficiarului. Beneficiarului i se vor 
prezenta date, avantajele şi dezavantajele opţiunilor posibile, informarea trebuie să 
răspundă nevoilor şi problemelor beneficiarului, informarea să se facă în cel mai scurt 
timp de la solicitarea beneficiarului. 

 

1.3. În furnizarea serviciilor publice 

Furnizarea se realizează în baza atribuţiilor funcţiei între instituţie şi beneficiar cu 

precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor precum şi a sancţiunilor în cazul 

nerespectării prevederilor legale; 

- profesionistul face o analiză corectă şi obiectivă a nevoilor şi problemelor obiectului 

alegând strategia şi metodele adecvate în rezolvarea problemelor; 

- profesionistul nu face discriminări în funcţie de gen, vârstă, capacitate fizică sau 

mintală, culoare, categorie socială, rasă, religie, limbă, convingere politică; 

- profesionistul nu intră în relaţii de consiliere cu prieteni, colegi, cunoscuţi sau rude, 

în timpul prestării serviciului public; 

- profesionistul nu se va implica în relaţii sentimentale cu beneficiarul; 

- profesionistul pune interesul beneficiarului mai presus de interesul său; 

- profesionistul nu poate impune o decizie luată de el beneficiarului său, 

profesionistul trebuie să ţină seama de opţiunea beneficiarului, cu respectarea strictă 

a legii. 

 

 Art. 30. Reguli de comportament şi conduită în relaţia coleg - coleg. 

1. Între colegi trebuie să existe cooperare şi susţinerea reciprocă, motivat de faptul 

că toţi angajaţii sunt mobilizaţi pentru realizarea unor obiective comune, conform 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al instituţiei. Comunicarea prin 

transferul de informaţii între colegi este esenţială în soluţionarea cu eficienţă a 

problemelor. 



2. Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie, eventualele 

divergenţe sau nemulţumiri apărute între aceştia se soluţionează fără să afecteze 

relaţia de colegialitate. Este interzisă utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi a gesturilor 

inadecvate, jignitoare sau ofensatoare; salariaţii trebuie să manifeste o atitudine 

reconciliantă. 

3. Între colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să 

corespundă realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie exprimate direct, 

netendenţios. 

4. Relaţia dintre colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoaşterea 

intra-profesională, pe colegialitate, pe performanţă în practică şi contribuţie la teorie. 

5. Între colegi, în desfăşurarea activităţii profesionale, trebuie să fie prezent spiritul 

competiţional care asigură progresul profesional, acordarea unor servicii publice de 

calitate, evitându-se comportamentele concurenţiale neadecvate, de promovare ilicită 

a propriei imagini, de atragere a beneficiarilor, de denigrare a colegilor; 

comportamentul trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calităţilor şi a 

meritelor profesionale nicidecum pe evidenţierea defectelor celorlalţi. 

6. În relaţia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile 

fiind luate prin consens, manifestându-se deschidere la sugestiile colegilor, admiţând 

critica în mod constructiv şi responsabil dacă este cazul, împărtăşind din cunoştinţele 

şi experienţa acumulată în scopul promovării reciproce a progresului profesional. 

 

Art. 31. Constituie încălcări ale principiului colegialităţii: 

a) discriminarea, hărţuirea de gen, etnică sau sub orice altă formă, folosirea violenţei 

fizice sau psihice, a violenţei verbale, limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la 

adresa unui coleg; 

b) promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele descrise în acest articol 

de către conducerea Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, în cadrul serviciilor, şi 

compartimentelor instituţiei; 

c) discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercetărilor unui 

coleg; 

d) formularea în faţa beneficiarilor 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 beneficiarilor de a depune o cerere, petiţie, plângeri sau sesizări la 

adresa unui coleg; 

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

titlu confidenţial de un alt coleg . 

  

 Art. 32. În relaţia angajat - reprezentanţi ai altor instituţii si ai 
societăţii civile. 

1. Relaţiile fiecărui angajat cu reprezentanţii altor instituţii şi ai societăţii civile vor 

avea în vedere interesul beneficiarului, manifestând respect şi atitudine conciliantă în 

identificarea şi soluţionarea tuturor problemelor evitând situaţiile conflictuale, după 

caz, şi procedând la soluţionarea acestora pe cale amiabilă. 



2. În reprezentarea instituţiei în faţa oricăror persoane fizice sau juridice angajatul 

trebuie să fie de bună credinţă, contribuind la realizarea scopurilor şi obiectivelor 

serviciului. 

3. Angajatul este obligat la apărarea prestigiului instituţiei, în desfăşurarea activităţii 

profesionale, în luarea deciziilor şi respectarea întocmai a normelor legale în vigoare, 

precum şi aducerea lor la cunoştinţa celor interesaţi pentru promovarea unei imagini 

pozitive a instituţiei, pentru asigurarea transparenţei activităţii instituţiei şi creşterea 

credibilităţii acesteia. 

4. Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita este obligată să asigure protecţia 

funcţionarului public împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj cărora le-

ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei publice sau în legătură cu aceasta. Pentru 

garantarea acestui drept, instituţia va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit 

legii. 

5. Angajatul colaborează cu alte instituţii în interesul beneficiarului în scopul realizării 

optime a programelor şi strategiilor instituţiei evitând dezvăluirea informaţiilor 

confidenţiale. 

6. Angajatul nu poate folosi imaginea instituţiei în scopuri personale, comerciale sau 

electorale. 

 

   CAPITOLUL V - SANCŢIUNI,  MODUL DE SOLUŢIONARE A 
RECLAMAŢIILOR 

 
 

Art. 33. Nerespectarea prevederilor prezentului cod de conduită etică şi 

profesională  atrage răspunderea persoanei vinovate. 

 

Art. 34. Stabilirea vinovăţiei se face cu respectarea procedurilor legale în 

vigoare, în conformitate cu normele Codului de Conduită etică şi profesională a 

funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul instituţiei, precum şi ale 

Regulamentului Intern al Instituţiei Prefectului – Judeţul Harghita. 

 

Art. 35. Reclamaţiile şi sesizările referitoare la acordarea serviciilor publice se 

înregistrează şi soluţionează cu respectarea procedurii stabilită la nivelul instituţiei, în 

conformitate cu normele legale în vigoare. 

 

Art. 36. Reclamaţiile şi sesizările se pot face verbal, în cadrul programului de 

audienţe al Prefectului Judeţului Harghita, sau în scris, adresate Instituţiei Prefectului 

–Judeţul Harghita. 

 

Art. 37. înregistrarea sesizării se realizează prin: 

- înscrierea în registrul de audienţe; 

- înregistrarea la registratura instituţiei. 

 

 

 



 

B. Secţiunea II-  Reglementări cu caracter general privind poliţiştii 

încadraţi la  Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor Harghita şi la Serviciul Public Comunitar de 

Paşapoarte Harghita 
 

 

CAPITOLUL I - DOMENIUL DE APLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE 
 

Art. 1. Responsabilitate şi demnitate 

 Respectarea principiilor şi a regulilor de conduită reprezintă o datorie de 

onoare a poliţistului încadrat la serviciile publice comunitare aflate în structura 

Instituţiei Prefectului –Judeţul Harghita. 

Art. 2. Domeniul de aplicare 

(1) Prezentul cod stabileşte regulile de conduită a poliţistului în exercitarea 

atribuţiilor profesionale care decurg din legislaţia aplicabilă personalului Ministerului 

Afacerilor Interne. Orice persoană poate pretinde poliţistului respectarea acestor 

reguli de conduită în raporturile sale cu acesta. 

(2) Scopul prezentului cod îl constituie asigurarea conduitei etice a poliţistului 

prin formarea şi promovarea unei culturi profesionale adecvate, formarea şi educarea 

personalului în spiritul acesteia, prevenirea abaterilor comportamentale, 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor, protecţia persoanelor şi a poliţiştilor şi realizarea pe 

această cale, a echilibrului între drepturile cetăţenilor, interesele autorităţilor publice, 

drepturile şi obligaţiile personalului Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita. 

(3) Prevederile sunt elaborate în considerarea principiilor enunţate în 

Recomandarea REC (2001)10 privind Codul european de etică al poliţiei, Legea nr. 

360/2002 privind Statutului poliţistului, Hotărârii Guvernului nr. 991/2005 privind 

Codul de etică şi deontologie al poliţistului. 

 Art.3. Funcţiile principale ale serviciile publice comunitare aflate în 
structura Instituţiei Prefectului – Judeţul Harghita 

(1) În societatea românească, guvernată de principiile statului de drept, 

principalele atribuţii sunt: apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, a proprietăţii 

private şi publice. Prin îndeplinirea acestora se promovează încrederea reciprocă, 

respectul şi dezvoltarea democratică a societăţii. 

(2) Activitatea constituie un serviciu public specializat care se realizează în 

interesul persoanei şi comunităţii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, în 

conformitate cu legislaţia internă şi internaţională aplicabilă în domeniu. 

Art. 4. Despre serviciile publice comunitare aflate în structura 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Harghita şi cooperarea cu alte instituţii ale 

statului 

(1) Serviciile comunitare îşi îndeplinesc misiunile sub autoritatea şi 

răspunderea instituţiilor abilitate de lege. 

(2) Serviciile comunitare cooperează cu Ministerul Public în limitele 

competenţelor ce îi revin în conformitate cu procedurile prevăzute de lege. 



(3) În cadrul serviciilor se asigură dezvoltarea unui mediu organizaţional 

bazat pe conştiinţă, integritate profesională, nediscriminare, comunicare, 

transparenţă, prevenirea şi combaterea corupţiei la toate nivelurile ierarhice. 

(4) În îndeplinirea misiunilor ce le revin serviciile cooperează şi cu alte 

structuri însărcinate cu aplicarea legii. 

         Art.5 Controlul serviciilor publice comunitare aflate în structura 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Harghita  

 Actele întocmite pot face obiectul unui control extern exercitat de către 

instituţiile abilitate, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Art. 6 Principii generale 

Principiile care guvernează conduita profesională a poliţistului din cadrul 

serviciilor publice comunitare aflate în structura Instituţiei Prefectului-Judeţul 

Harghita, sunt următoarele: 

a) legalitatea - în exercitarea atribuţiilor sale poliţistul este obligat să respecte legea, 

precum şi drepturile şi libertăţile constituţionale ale persoanelor; 

b) egalitatea, imparţialitatea şi nediscriminarea - în îndeplinirea atribuţiilor 

profesionale poliţistul aplică tratamente egale tuturor persoanelor, luând aceleaşi 

măsuri pentru situaţii similare, fară a fi influenţat de considerente etnice, de 

naţionalitate, rasă, religie, opinie politică sau de orice altă opinie, vârstă, sex, 

orientare sexuală, avere, origine naţională, socială sau decurgând din orice altă 

situaţie; 

c) transparenţa - constă în deschiderea pe care poliţistul trebuie să o manifeste faţă 

de societate în limitele stabilite de reglementările; 

d) capacitatea şi datoria de exprimare - reprezintă posibilitatea poliţistului de a 

analiza situaţiile profesionale pe care le întâlneşte şi de a-şi exprima punctul de 

vedere, potrivit pregătirii şi experienţei sale, pentru a îmbunătăţi calitatea şi 

eficacitatea serviciului cu privire la acestea; 

e) disponibilitatea - capacitatea de a asculta şi de a rezolva problemele celor aflaţi în 

dificultate ori de a îndruma către alte autorităţi cazurile care se situează în afara 

competenţei ori atribuţiilor sale; 

f) prioritatea interesului public - se manifestă prin aceea că pentru îndeplinirea 

atribuţiilor funcţionale poliţistul acordă prioritate realizării serviciului în folosul 

comunităţii; 

g) profesionalismul - presupune aplicarea corectă şi responsabilă a cunoştinţelor 

teoretice şi a deprinderilor practice pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

h) confidenţialitatea - determină obligaţia poliţistului de a garanta securitatea 

datelor şi informaţiilor obţinute în exercitarea autorităţii conferite de lege; 

i) respectul - se manifestă prin consideraţia pe care poliţistul o acordă 

persoanelor, colegilor, superiorilor, subordonaţilor, drepturilor şi libertăţilor acestora, 

instituţiilor, legilor, valorilor sociale, normelor etice şi deontologice; 

j) integritatea morală - presupune adoptarea unui comportament conform normelor 

etice acceptate şi practicate în societate; 

k) independenţa operaţională - constă în îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor potrivit 

competenţelor stabilite pentru nivelul ierarhic pe care îl ocupă în cadrul serviciului, 

fără imixtiunea ilegală a altor poliţişti, persoane sau autorităţi; 

l) loialitatea - se exprimă prin ataşamentul faţă de instituţie şi valorile promovate de 

aceasta, adeziunea conştientă manifestată de către poliţist, din proprie iniţiativă, faţă 



de obiectivele instituţiei, respectul faţă de ierarhia instituţiei, onestitate în relaţiile 

interpersonale, respectul faţă de adevăr şi dreptate, conştiinciozitate în îndeplinirea 

atribuţiilor, respectarea angajamentelor asumate, asigurarea confidenţialităţii 

informaţiilor obţinute în procesul muncii. 

Art. 7 Exercitarea atribuţiilor 

(1) Acţiunile poliţiştilor trebuie să fie conforme cu dreptul intern, convenţiile 

şi acordurile internaţionale la care România este parte. 

(2) În activitatea sa, poliţistul trebuie să respecte principiul prezumţiei de 

legalitate, asigurând fiecărei persoane exercitarea deplină şi efectivă a drepturilor 

sale, în condiţiile prevăzute de lege. 

(3) Poliţistul trebuie să îndeplinească atribuţiile ce îi revin într-o manieră 

echitabilă şi obiectivă, cu respectarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale persoanei consacrate prin Constituţie şi prin alte legi, în 

conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia europeană a 

drepturilor omului, Codul european de etică al poliţistului şi cu dispoziţiile tratatelor la 

care România este parte. 

Art. 8 Protecţia poliţistului în exercitarea atribuţiilor 

(1) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin poliţistul beneficiază, conform legii, 

de protecţia instituţiei care îi furnizează sprijin adecvat. 

(2) În exercitarea atribuţiilor sale poliţistul este sprijinit de autorităţile publice 

în conformitate cu normele legale în vigoare. 

Art. 9 Utilizarea forţei 

(1) Poliţistul execută acţiuni în forţă ca măsură excepţională, în strictă 

conformitate cu prevederile legale, şi numai în situaţii de absolută necesitate, pentru 

îndeplinirea unui obiectiv legitim. 

(2) Acţiunile în forţă desfăşurate trebuie subordonate principiilor necesităţii, 

gradualităţii şi proporţionalităţii. 

(3) Mijloacele din dotare ce pot fi utilizate în timpul acţiunilor în forţă, inclusiv 

armele de foc, vor fi folosite numai în caz de necesitate absolută, cu respectarea 

strictă a prevederilor legale. 

(4) În momentul realizării obiectivului legitim încetează şi exercitarea acţiunii 
în forţă. 

(5) În executarea acţiunilor în forţă poliţistul va avea în permanenţă în 

vedere respectarea demnităţii umane. 

(6) Când este confruntat cu violenţă fizică ori cu ameninţări reale de folosire 

a forţei fizice împotriva sa ori împotriva altor persoane, poliţistul are obligaţia de a 

interveni cu fermitate, în limitele legale, pentru restabilirea ordinii. 

Art.10 Relaţia poliţistului cu diferite categorii de persoane 

(1) Poliţistul trebuie să acorde sprijin, conform competenţelor legale, 

victimelor infracţiunilor atunci când intră în contact cu acestea pe timpul şi în afara 

îndeplinirii atribuţiilor de serviciu. În acest sens, victima este îndrumată către 

serviciile specializate ale poliţiei sau ale altor instituţii cu responsabilităţi în domeniu 

şi este informată, după caz, cu privire la modalităţile de soluţionare a situaţiei sale. 



(2) Relaţia poliţistului cu martorii trebuie să se desfăşoare în limitele 

competenţelor şi prevederilor legale, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor 

constituţionale ale acestora şi ale membrilor lor de familie, cu precădere a celor care 

vizează viaţa, integritatea corporală sau libertatea. 

(3) Pe timpul activităţilor poliţistul trebuie sa acorde atenţie deosebită 

nevoilor specifice ale unor categorii speciale sau vulnerabile de populaţie, cum ar fi: 

copiii, femeile, bătrânii, persoanele cu handicap. 

 

CAPITOLUL II - NORMELE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A POLIŢISTULUI 
 

Art. 11. Conduita generală 

 Poliţistul răspunde la orice solicitare privind exercitarea profesiei, evită 

comportamentul care ar putea afecta încrederea populaţiei, este disciplinat şi apără 

prestigiul instituţiei şi profesiei, exercitând toate prerogativele şi îndatoririle specifice 

funcţiei publice pe care o deţine. 

Art. 12 Comportamentul poliţistului 

(1) Poliţistul trebuie să se comporte civilizat şi să dea dovadă de amabilitate 

şi solicitudine, adoptând o atitudine politicoasă şi fermă. 

(2) Poliţistul trebuie să dovedească stăpânire de sine, capacitate de 

comunicare, abilităţi de gestionare a situaţiilor conflictuale, dezvoltându-şi prin 

sistemul de formare continuă puterea de înţelegere a problemelor sociale, culturale şi 

educaţionale specifice colectivităţii în care îşi exercită profesia, precum şi, după caz, 

capacităţile manageriale. 

Art. 13 Declinarea calităţii 

(1) Poliţistul în uniformă trebuie să poarte însemnele distinctive şi 

echipamentul prevăzute de lege, pentru a fi protejat şi recunoscut cu uşurinţă pe 

timpul misiunilor. 

(2) Poliţistul are obligaţia de a-şi face cunoscută identitatea în legătură cu 

îndatoririle profesionale ce îi revin, contribuind astfel la realizarea interesului public, 

asigurarea protecţiei proprii şi crearea premiselor necesare angajării răspunderii 

personale pentru acţiunile sau inacţiunile sale. 

Art. 14 Raporturi în exercitarea profesiei 

 Poliţistul trebuie să promoveze şi să dezvolte fără discriminare bunele 

raporturi între instituţia pe care o reprezintă şi comunitate, asigură cooperarea 

efectivă cu reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale, ai organizaţiilor 

neguvernamentale şi ai populaţiei, ai grupurilor minoritare, inclusiv ai celor etnice. 

Art. 15 Parteneriatul cu comunitatea 

(1) În temeiul relaţiilor de parteneriat dezvoltate în cadrul comunităţii, 

poliţistul furnizează membrilor acesteia informaţii privitoare la legislaţia în vigoare şi 

la activitatea sa profesională, în limita competenţelor ce îi revin şi fără a dezvălui 

date şi informaţii clasificate, potrivit legii. 

(2) În mod obişnuit, atributul furnizării de informaţii privind activitatea 

serviciilor publice comunitare aflate în structura Instituţiei Prefectului Judeţului 

Harghita, revine Biroului de presă din cadrul instituţiei. 



Art. 16 Protecţia datelor şi informaţiilor 

(1) Poliţistul are obligaţia să păstreze, în condiţiile legii, asigurând 

respectarea drepturilor persoanelor, secretul de stat şi secretul de serviciu, precum şi 

confidenţialitatea deplină a datelor şi informaţiilor pe care le deţine şi să nu le 

utilizeze abuziv sau în folos personal. 

(2) Culegerea, stocarea şi utilizarea datelor cu caracter personal de către 

poliţist se fac în condiţiile legii şi vor fi limitate strict la ceea ce este necesar pentru 

realizarea obiectivelor legale legitime şi specifice serviciilor publice comunitare aflate 

în structura Instituţiei Prefectului – Judeţului Harghita. 

Art. 17 Respectarea demnităţii umane 

(1) Poliţistului îi este interzis să aplice, să încurajeze şi să tolereze, în nici o 

împrejurare, acte de tortură, tratamente şi pedepse inumane sau degradante, 

constrângeri fizice ori psihice. 

(2) În cazul în care poliţistul ia cunoştinţă, prin orice mijloace, despre 

săvârşirea de către alt poliţist a faptelor prevăzute la alin. (1), ia măsurile care se 

impun, după caz, pentru determinarea încetării acestui comportament şi pentru 

informarea superiorilor cu privire la situaţia sesizată. 

Art. 18 Atitudinea faţă de corupţie 

(1) Poliţistului îi este interzis să tolereze actele de corupţie şi să utilizeze 

abuziv autoritatea publică pe care i-o conferă statutul său. 

(2) Poliţistului îi este interzis să pretindă sau să accepte bani, bunuri ori valori 

în scopul de a îndeplini sau de a nu îndeplini atribuţiile profesionale şi să primească 

sarcini, misiuni sau lucrări care excedează competenţelor stabilite prin fişa postului. 

(3) Poliţistul ia atitudine faţă de actele de corupţie manifestate în cadrul 

instituţiei, având obligaţia de a informa superiorii şi alte organe competente cu privire 

la cazurile de corupţie despre care a luat cunoştinţă. 

(4) Poliţistului îi este interzis să uzeze de calitatea sau de funcţia îndeplinită 

pentru rezolvarea unor interese de ordin personal. 

Art. 19 Sesizarea 

 Persoanele care se consideră lezate în drepturile şi libertăţile lor pot contesta 

acţiunile sau măsurile stabilite de serviciile publice comunitare aflate în structura 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Harghita, în condiţiile legii. 

Art. 20 Statutul şi drepturile poliţiştilor 

(1) Poliţistul este funcţionarul public civil cu statut special, care exercită 

atribuţiile stabilite de lege pentru structurile serviciilor publice comunitare din cadrul 

Instituţiei Prefectului. 

(2) În conformitate cu statutul lor profesional, poliţiştii au dreptul la protecţie 

socială adecvată, măsuri specifice de protecţie a sănătăţii şi securităţii individuale şi 

la retribuţie corespunzătoare potrivit importanţei, riscurilor şi gradului de pericol 

determinat de activitatea profesională. 

(3) Poliţiştii se pot asocia pe criterii profesionale, umanitare, tehnico-

ştiinţifice, culturale, religioase şi sportiv-recreative, potrivit prevederilor legale. 

(4) Pentru a-şi apăra drepturile şi a-şi promova interesele, poliţiştii pot deveni 

membri ai Corpului Naţional al Poliţiştilor. 



Art. 21 Legalitatea acţiunilor 

 Poliţistul are obligaţia de a verifica sistematic şi de a asigura legalitatea 

acţiunilor sale, înaintea şi în timpul desfăşurării acestora, atât din perspectiva 

respectării legislaţiei naţionale, cât şi a documentelor internaţionale la care România 

este parte. 

Art. 22 Răspunderea poliţiştilor 

(1) Poliţistul răspunde personal pentru acţiunile, inacţiunile şi omisiunile sale, 

în condiţiile legii. El are datoria să se abţină de la executarea ordinelor şi misiunilor 

vădit ilegale, având obligaţia de a-şi informa de îndată şefii despre aceasta, pe cale 

ierarhică, atât verbal, cât şi prin raport scris. 

(2) Abţinerea de la executarea ordinelor şi misiunilor în condiţiile alin. (1) nu 

atrage răspunderea disciplinară a poliţistului. 

(3) Poliţistul care deţine o funcţie de conducere răspunde pentru dispoziţiile 

date subordonaţilor în temeiul autorităţii pe care o exercită potrivit prevederilor 

legale. 

(4) Prin modul de organizare a relaţiilor ierarhice, în cadrul serviciilor publice 

comunitare aflate în structura Instituţiei Prefectului – Judeţului Harghita, se asigură 

posibilitatea identificării superiorului responsabil de acţiunile sau inacţiunile 

poliţistului în exercitarea atribuţiilor profesionale. 

(5) Măsurile disciplinare se stabilesc şi se aplică numai după efectuarea 

cercetării prealabile. În cazurile în care prin aplicarea sancţiunilor disciplinare se 

dispune amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare ori se 

aduce atingere raporturilor de serviciu ale poliţistului, cercetarea prealabilă este 

urmată în mod obligatoriu de consultarea consiliilor de disciplină special constituite. 

 

C.   SECŢIUNEA III - REGLEMENTĂRI CU  CARACTER  GENERAL, VALORI 
ŞI  PRINCIPII   APLICABILE   ÎNTREGULUI   PERSONAL 

 

CAPITOLUL I - EGALITATEA DE ŞANSE  ŞI  DE  TRATAMENT 
 

Art. 1 - (1) Instituţia Prefectului – Judeţul Harghita promovează şi susţine 

participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la conducere şi la decizie şi adoptă 

măsurile necesare pentru respectarea acestui deziderat. 

               (2) Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se 

realizează în conformitate cu următoarele principii: 

a) principiul legalităţii, potrivit căruia sunt respectate prevederile 

Constituţiei şi legislaţiei naţionale în materie, precum şi prevederile acordurilor şi altor 

documente juridice internaţionale la care România este parte; 

b) principiul respectării demnităţii umane, potrivit căruia fiecărei persoane îi este 

garantată dezvoltarea libera şi deplină a personalităţii; 

c) principiul cooperării şi al parteneriatului, potrivit căruia autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale colaborează cu societatea civila şi organizaţiile 

neguvemamentale pentru elaborarea, implementarea, evaluarea şi monitorizarea 

politicilor publice şi a programelor privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 

pe criteriul de sex, precum şi pentru realizarea de facto a egalităţii de şanse şi de 

tratament între femei şi bărbaţi; 



d) principiul transparenţei potrivit căruia elaborarea, derularea, 

implementarea şi evaluarea politicilor şi programelor din domeniu sunt aduse la 

cunoştinţa publicului larg; 

e) principiul transversalităţii, potrivit căruia politicile şi programele publice care 

apără şi garantează egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi sunt 

realizate prin colaborarea instituţiilor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu la toate 

nivelurile vieţii publice. 

 

(3) Nu se tolerează în cadrul relaţiilor de serviciu manifestări de 

discriminare directă sau indirectă. 

(4) Prin egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se 

înţelege luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale 

persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin, şi tratamentul egal al acestora, 

astfel: 

a) prin discriminare directă se înţelege situaţia în care o persoană este tratată mai 

puţin favorabil, pe criterii de sex, decât este, a fost sau ar fi tratată o altă persoană 

într-o situaţie comparabilă; 

b) prin discriminare indirectă se înţelege situaţia în care o dispoziţie, un criteriu sau o 

practică, aparent neutră, ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex în 

raport cu persoanele de alt sex, cu excepţia cazului în care această dispoziţie, acest 

criteriu sau această practică este justificată obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele 

de atingere a acestui scop sunt corespunzătoare şi necesare; 

c) prin hărţuire se înţelege situaţia în care se manifestă un comportament nedorit, 

legat de sexul persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii persoanei în 

cauză şi crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor; 

d) prin hărţuire sexuală se înțelege situaţia în care se manifestă un comportament 

nedorit cu conotaţie sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect 

sau ca efect lezarea demnităţii unei persoane şi, în special, crearea unui mediu de 

intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor; 

e) prin hărţuire psihologică se înţelege orice comportament necorespunzător care are 

loc într-o perioadă, este repetitiv sau sistematic şi implică un comportament fizic, 

limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte intenţionate şi care ar putea afecta 

personalitatea, demnitatea sau integritatea fizică ori psihologică a unei persoane; 

f) bullying-ul reprezintă un comportament de intimidare, excludere sau persecutare a 

uneia sau mai multor persoane, caracterizat prin fapte de hărţuire verbală, de 

folosire a forţei, ameninţare, constrângere, abuzare, intimidare sau dominare 

agresivă, având ca scop formarea, impunerea sau menţinerea unei percepţii privind 

superioritatea agresorului, pe de o parte, şi inferioritatea victimelor, pe de altă parte, 

afectarea mintală, emoţională ori a imaginii profesionale şi a reputaţiei victimelor; 

g) mobbing-ul reprezintă o formă de hărţuire psihologică la locul de muncă, de 

durată, ce se caracterizează prin atacarea unui salariat prin zvonuri, intimidare, 

umilire, discreditare, izolare, critici, insulte, remarci defăimătoare, violenţă verbală şi 

fizică, cu scopul de a submina sau compromite performanţa/imaginea profesională a 

ţintei şi/sau de a o îndepărta; 

h) prin acţiuni pozitive se înţeleg acele acţiuni speciale care sunt întreprinse 

temporar pentru a accelera realizarea în fapt a egalităţii de şanse între femei şi 

bărbaţi şi care nu sunt considerate acţiuni de discriminare; 

i) prin muncă de valoare egală se înţeleg activitatea remunerată care, în urma 

comparării, pe baza aceloraşi indicatori şi a aceloraşi unităţi de măsură, cu o altă 



activitate, reflectă folosirea unor cunoştinţe şi deprinderi profesionale similare sau 

egale şi depunerea unei cantităţi egale ori similare de efort intelectual şi/sau fizic; 

j) prin discriminare bazată pe criteriul de sex se înţelege discriminarea directă şi 

discriminarea indirectă, hărţuirea şi hărţuirea sexuală/psihologică a unei persoane de 

către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care îşi desfăşoară 

activitatea; 

k) prin discriminare multiplă se înţelege orice faptă de discriminare bazată pe două 

sau mai multe criterii de discriminare. 

 

(5) Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în 

relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: 

a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi; 

b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate 

nivelurile ierarhiei profesionale; 

c) venituri egale pentru muncă de valoare egală; 

d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare; 

e) perfecţionare, specializare şi recalificare profesională; 

f) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional; 

g) condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, 

conform prevederilor legislaţiei în vigoare; 

h) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele 

publice şi private de securitate socială; 

i) organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la 

beneficiile acordate de acestea; 

j) prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

(6) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. Orice 

tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de 

maternitate constituie discriminare în sensul legii. Orice tratament mai puţin favorabil 

aplicat unei femei sau unui bărbat, privind concediul pentru creşterea copiilor sau 

concediul paternal, constituie discriminare în sensul legii. 

 Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să 

prezinte un test de graviditate şi/sau să semneze un angajament că nu va rămâne 

însărcinată sau că nu va naşte pe durata de valabilitate a contractului individual de 

muncă. Sunt exceptate de la aplicarea acestor prevederi acele locuri de muncă 

interzise femeilor gravide şi/sau care alăptează, datorită naturii ori condiţiilor 

particulare de prestare a muncii.  

 

 Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care: 

a) salariata este gravidă sau se află în concediu de maternitate; 

b) salariata/salariatul se află în concediul pentru creşterea copiilor în vârstă 

de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi; 

c) salariatul se află în concediu paternal. 

Este exceptată de la aplicarea acestor prevederi concedierea pentru motive ce 

intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării 

angajatorului, în condiţiile legii. 

 

(7) La încetarea concediului de maternitate, a concediului pentru 

creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu 



dizabilităţi sau a concediului paternal, salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce 

la ultimul loc de muncă ori la un loc de muncă echivalent, având condiţii de muncă 

echivalente, şi, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătăţire a condiţiilor de 

muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei. La revenirea la locul de muncă, 

salariata/salariatul are dreptul la un program de reintegrare profesională, întocmit de 

către şeful ierarhic, a cărui durată este de:  

- 5 zile lucrătoare - la revenirea din concediul paternal;  

- 10 zile lucrătoare – la revenirea din concediul de maternitate;  

- 15 zile lucrătoare - la revenirea din concediul pentru creşterea copiilor 

în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu dizabilităţi, precum şi 

pentru personalul detaşat în afara MAI sau suspendat din funcţie 

pentru un interval mai mare de un an, la încetarea detaşării/suspendării. 

 

 CAPITOLUL II - STRATEGIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE, 

AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC, AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ŞI 

CONSILIEREA ETICĂ 

 
 

Art. 2 - (1) Corupţia reprezintă o ameninţare majoră pentru democraţie şi 

dezvoltarea economică şi socială, conducând la agravarea sărăciei şi la slăbirea 

sistemului de servicii prestate cetăţenilor, erodând funcţionarea eficientă a 

administraţiei publice, şi punând în pericol stabilitatea şi credibilitatea instituţiilor 

statului şi a reprezentanţilor acestora, şi numai o administraţie publică alcătuită din 

funcţionari recrutaţi pe criteriul valoric poate rezista la diferite influenţe ale grupurilor 

de presiune şi implicit, la corupţie. 

              (2) În virtutea atribuţiilor ce revin Instituţiei Prefectului – Judeţul Harghita 

cu privire la asigurarea ordinii şi siguranţei publice, apărarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului şi reforma administraţiei publice, conducerea şi întreg 

personalul aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de 

monitorizare ale Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020 şi se 

angajează să întreprindă cu fermitate şi fără întârziere toate eforturile pentru 

îndeplinirea măsurilor aflate în responsabilitate. 

 

Art.3 - Obiectul avertizării în interes public îl constituie faptele de încălcare a 

legii, săvârşite de către persoane cu funcţii de conducere sau de execuţie din cadrul 

instituţiei.  

Avertizarea în interes public constă în sesizarea făcuta cu bună-credinţă cu 

privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale 

sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi 

transparenţei. 

Poate avea calitatea de avertizor orice salariat din cadrul Instituţiei 

Prefectului Judeţul Harghita care sesizează fapte de încălcare a legii sau a normelor 

deontologice şi profesionale. 

Avertizorul poate fi, de asemenea, şi o persoană numită în consilii ştiinţifice 

sau consultative, comisii de specialitate şi în alte organe colegiale organizate în 

structura sau pe lângă Instituţia Prefectului Judeţul Harghita. 

 

 

 



 

Art. 4 - Avertizarea în interes public poate viza următoarele abateri 

disciplinare, contravenţii sau infracţiuni: 

a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în 

legătură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de 

serviciu sau în legătură cu serviciul; 

b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene; 

c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor 

instituţiei; 

d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese; 

e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; 

f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor 

alese sau numite politic; 

g) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale; 

h) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările 

nerambursabile; 

i) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu; 

j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, 

promovare, retrogradare şi eliberare din funcţie; 

k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu 

nerespectarea legii; 

l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup 

sau clientelare; 

m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al 

instituţiei; 

n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei 

administrări şi cel al ocrotirii interesului public. 

 

 

Art. 5 - Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi 

profesionale, conform principiului bunei credinţe, poate fi făcută alternativ sau 

cumulativ: 

a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale; 

b) prefectului, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul; 

c) comisiilor de disciplină sau altor organisme similare organelor judiciare; 

d) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a 

incompatibilităţilor; 

e) comisiilor parlamentare;  

f) mass-media; 

g)organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale; 

h) organizaţiilor neguvemamentale; 

i) la linia verde anticorupţie 0800.806.806, linie telefonică gratuită, operată de 

Direcţia Generală Anticorupţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, având două 

componente: o linie telefonică directă, de luni până duminică, în intervalul orar 

06:00-24:00, şi o căsuţă vocală care preia solicitarea în cazul în care telefonul este 

ocupat sau programul de lucru al operatorului s-a încheiat. 

 

 



Art. 6 - Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt 

următoarele: 

- principiul legalităţii, conform căruia instituţia are obligaţia de a respecta 

drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenţă şi 

tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, conform legii; 

- principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, ordinea de drept, 

integritatea, imparţialitatea şi eficienţa instituţiei sunt ocrotite şi promovate de lege; 

- principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează 

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

săvârşită; 

- principiul nesancţionării 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. In 

cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau 

profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public; 

- principiul bunei administrări, conform căruia instituţia este 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; 

- principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de 

avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică şi buna 

administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă şi prestigiul instituţiei; 

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

prevederile prezentate până acum, pentru a diminua sancţiunea administrativă sau 

disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă; 

- principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată la 

Instituţia Prefectului – Judeţul Harghita care a făcut o sesizare, convinsă fiind de 

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

 

Art. 7 - (1) Funcţionarii din cadrul instituţiei care au devenit avertizori de 

integritate beneficiază de protecţie în faţa comisiei de disciplină sau a altor organe 

similare, după cum urmează: 

        (2) Avertizorii de interes public beneficiază de prezumţia de bună-

credinţă până la proba contrară; 

             (3) La cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act 

de avertizare, comisia de disciplină sau alte organe similare, au obligaţia de a invita 

presa şi un reprezentant al sindicatului sau asociaţiei profesionale. Anunţul se face pe 

pagina de internet a instituţiei cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub 

sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate; 

            (4) În situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public 

este şef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a 

avertizorului, comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecţia 

avertizorului ascunzându-i identitatea; 

            (5) În cazul avertizărilor în interes public se vor aplica din oficiu 

prevederile legale privind protecţia martorilor; 

            (6) Consilierea etică reprezintă acordarea de consultanţă şi asistenţă 

funcţionarilor publici din cadrul instituţiei cu privire la respectarea normelor de 

conduită, consilierul de etică lucrând cu persoanele din conducerea instituţiei pentru 

a asigura managementul integrităţii. Consilierul etic este un funcţionar public 

desemnat de prefect conform prevederilor legale, şi este persoana de contact în 



domeniul conduitei profesionale în relaţia cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici:' 

           (7) Apelarea la serviciile consilierului de etică întăreşte prezumţia de 

bună credinţă, dacă şedinţa de consiliere are loc înaintea avertizării în interes public. 

Consilierea etică este o opţiune, un drept, şi nu o obligaţie. Personalul instituţiei nu 

poate fi sancţionat disciplinar sau prejudiciat în vreun fel pentru că a apelat la 

consilierea etică. 

 

CAPITOLUL III - DISPOZIŢII FINALE 
 
 
Art. 8 Cadrul general al răspunderii  

 Încălcarea principiilor şi regulilor prevăzute de prezentul cod atrage 
răspunderea disciplinară, civilă sau penală a celui vinovat, în condiţiile legii. 
 
 

 D. DISPOZIŢII FINALE PRIVIND PERSONALUL SALARIAT AL 

INSTITUŢIEI  PREFECTULUI - JUDEŢUL HARGHITA 
 

 Art. 1. Prezentul cod va fi îmbunătăţit periodic în concordanţă cu 

complexitatea experienţei în domeniul administraţiei publice, precum şi potrivit 

reglementărilor legale în vigoare. 

 Art. 2. Prezentul cod de conduită etică şi profesională intră în vigoare la data 

semnării Ordinului Prefectului şi comunicării tuturor angajaţilor Instituţiei Prefectului-

Judeţului Harghita. 

 
 


