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INTRODUCERE 

  

 Codul etic și de integritate al Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie, 

denumit în continuare C.P.P.I., definește valorile și principiile de conduită care trebuie 

aplicate în relațiile cu clienții, partenerii, colegii etc. 

 Principiile detaliate în cadrul acestuia nu sunt exhaustive, însă, asociate cu simțul 

răspunderii față de clienți și parteneri, acestea stabilesc reguli esențiale de comportament 

și de etică aplicabile întregului personal angajat în cadrul C.P.P.I., precum și clienților și 

partenerilor instituției. 

 Aceste reguli nu se substituie în niciun caz legilor și reglementărilor aplicabile 

instituției publice. 

 Codul etic și de integritate adoptat la nivelul C.P.P.I. este în conformitate cu Codul 

de conduită a personalului contractual aprobat prin Legea nr. 477/2004 privind Codul de 

conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice. 

 Fiecare angajat cu funcție de conducere sau de execuție din cadrul C.P.P.I. trebuie 

să respecte prezentul Cod etic și de integritate. 
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CAPITOLUL I 

Domeniul de aplicare și obiectivele generale 

 

 Art. 1 

(1) Codul etic și de integritate al C.P.P.I. reglementează normele de conduită 

profesională și de integritate ale angajaților din cadrul instituției și este definit în 

continuare Cod etic și de integritate.  

 

(2) Normele de conduită profesională prevăzute de Codul etic și de integritate sunt 

obligatorii pentru angajații din cadrul C.P.P.I.  

 

(3) Codul etic și de integritate se aplică personalului din cadrul C.P.P.I. 

 

(4) Obiectivele prezentului Cod etic și de integritate urmăresc asigurarea calităţii 

actului administrativ, realizarea interesului public, prevenirea și eliminarea faptelor de 

corupţie în cadrul C.P.P.I. prin:  

 

a) stabilirea normelor de conduită etică și de integritate necesare realizării unor 

raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii unui 

nivel înalt al prestigiului instituției şi al personalului acesteia;  

 

b) informarea publică cu privire la conduita profesională a personalului din 

cadrul C.P.P.I., prin publicarea pe site-ul instituției a acestui cod; 

 

c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc în cadrul instituției, pe de 

o parte și între angajații instituției, alte instituții și clienți, pe de altă parte; 
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CAPITOLUL II 

Principii generale 

 Art. 2 

(1) Principiile care guvernează conduita profesională a personalului din cadrul 

C.P.P.I. sunt cele prevăzute la art. 3 din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a 

personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, după cum urmează: 

a) supremația Constituției și a legii, principiu conform căruia toate categoriile 

de personal au datoria de a respecta Constituția și legile țării; 

b) prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul  din 

cadrul C.P.P.I. 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 din cadrul 

C.P.P.I.  are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice 

sau similare;  

d) profesionalismul - principiu conform căruia personalul din cadrul C.P.P.I. 

are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, 

competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;  

e) imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii din 

cadrul C.P.P.I. 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 personalului C.P.P.I. îi este 

interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru 

altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material în considerarea 

funcției pe care o deține sau să abuzeze în vreun fel de această funcție;  

g) libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul din 

cadrul C.P.P.I. poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu 

respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;  

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

şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul din cadrul C.P.P.I. 
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trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă 

a atribuţiilor de serviciu;  

i) deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile 

desfăşurate de angajaţii din cadrul C.P.P.I. în exercitarea atribuţiilor 

funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor. 

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

prevăzute la art. 4 din Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autorități 

publice, instituții publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, după cum 

urmează: 

a) principiul legalităţii, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice 

din cadrul administraţiei publice centrale, administraţiei publice locale, 

aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al Administraţiei Prezidenţiale, 

aparatului de lucru al Guvernului, autorităţilor administrative autonome, 

instituţiilor publice de cultură, educaţie, sănătate şi asistenţă socială, 

companiilor naţionale, regiilor autonome de interes naţional şi local, precum 

şi societăţilor naţionale cu capital de stat persoanelor numite în consilii 

ştiinţifice şi consultative, comisii de specialitate şi în alte organe colegiale 

organizate în structura ori pe lângă autorităţile sau instituţiile publice au 

obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele 

procedurale, libera concurenţă şi tratamentul egal acordat beneficiarilor 

serviciilor publice, potrivit legii;  

b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, în înţelesul legii, 

ordinea de drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienţa autorităţilor publice 

şi instituţiilor publice sunt ocrotite şi promovate de lege;  

c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează 

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

privind fapta săvârşită;  

d) 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.  

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

sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;  
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e) principiul bunei administrări, conform căruia autorităţile publice, instituţiile 

publice şi celelalte unităţi prevăzute la art. 2 sunt datoare să îşi desfăşoare 

activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de 

profesionalism, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a 

folosirii resurselor;  

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

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

bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă şi 

prestigiul autorităţilor publice și al instituţiilor publice;  

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

prevederile legale pentru a diminua sancţiunea administrativă sau 

disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;  

h) principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată  

într-o autoritate publică, instituţie publică sau în altă unitate bugetară, care a 

făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta 

constituie o încălcare a legii. 

 

 Art. 3 

 Termeni 

 În înțelesul prezentului cod etic și de integritate, expresiile și termenii prevăzuți la 

art. 4 din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autoritățile și instituțiile publice și la art. 3 din Legea nr. 571/2004 privind protecția 

personalului din autorități publice, instituții publice și din alte unități care semnalează 

încălcări ale legii, au aceleași semnificații. 

 Alte prevederi legale aplicabile prezentului cod sunt 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, precum și Legea nr. 176/2010 privind integritatea 

în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de 

Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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CAPITOLUL III 

Valori fundamentale 

 

 Art. 4 

(1) C.P.P.I. asigură condițiile necesare cunoașterii de către personal a 

reglementărilor care guvernează comportamentul acestora prevenirea și raportarea 

fraudelor și neregulilor. 

(2) Personalul care își desfășoară activitatea în cadrul C.P.P.I. are obligația să aibă 

un nivel corespunzător de integritate profesională și personală și să fie conștient de 

importanța activității pe care o desfășoară. 

(3) Personalul de conducere, prin deciziile sale și exemplul personal, sprijină și 

promovează valorile etice și integritatea profesională și personală a celorlalți angajați. 

Deciziile și exemplul personal trebuie să reflecte: 

a) valorificarea transparenței și probității în activitate; 

b) valorificarea competenței profesionale; 

c) inițiativa prin exemplu; 

d) conformitatea cu legile, regulamentele, regulile și politicile specifice; 

e) respectarea confidențialității informațiilor; 

f) tratamentul echitabil și respectarea indivizilor; 

g) relațiile loiale cu colaboratorii; 

h) caracterul complet și exact al operațiilor și documentațiilor; 

i) modul profesional de abordare a informațiilor financiare. 

(4) Pentru a putea acționa în conformitate cu valorile instituției, personalul are 

nevoie de sprijin și de o comunicare deschisă, în special atunci când este vorba despre 

ajutorul acordat pentru rezolvarea dilemelor și a incertitudinilor în materie de conduită 

adecvată. 

(5) Personalul este liber să comunice preocupările în materie de etică. Personalul de 

conducere al instituției trebuie să creeze un mediu adecvat acestui tip de comunicare. 

(6) Personalul de conducere are obligația să supravegheze comportamentul efectiv 

al angajaților, referitor la standardul de etică și integritate, și să trateze în mod adecvat 

orice abatere de la codul de conduită. 
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CAPITOLUL IV 

Norme generale de conduită profesională și civică a personalului din cadrul C.P.P.I. 

 

 Art. 5 

 Asigurarea calității actului administrativ 

(1) Personalul din cadrul C.P.P.I. are obligaţia de a asigura  și menține calitatea 

actului administrativ din domeniul de competență, prin participarea activă la luarea 

deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor C.P.P.I., în 

limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.  

(2) În exercitarea funcţiei și a atribuțiilor de serviciu, angajații au 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 instituției. 

  

 Art. 6 

 Respectarea Constituţiei şi a legilor țării 

 (1) Personalul din cadrul C.P.P.I. are 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 din cadrul C.P.P.I. trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale 

privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, cauzată de natura funcţiilor deţinute. 

  

 Art. 7 

 Prestigiul instituțional 

(1) Personalul din cadrul C.P.P.I. are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul 

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

imaginii sau intereselor legale ale acestuia.  

(2) Personalului din cadrul C.P.P.I. îi este interzis 

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

activitatea instituţiei, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de 

acte cu caracter normativ sau individual;  
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b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care 

C.P.P.I. 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 angajaţi, 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. 

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

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

(4) Prevederile prezentului cod etic și de integritate nu pot fi interpretate ca o 

derogare de la obligaţia legală a personalului C.P.P.I. de a furniza informaţii de interes 

public celor interesaţi, în condiţiile legii. 

 

Art. 8 

Libertatea opiniilor 

(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii din cadrul C.P.P.I. au obligaţia de 

a respecta demnitatea funcţiei deţinute și prestigiul instituței, corelând libertatea dialogului 

cu promovarea intereselor C.P.P.I.  

(2) În activitatea lor, angajaţii C.P.P.I. au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor 

şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.  

(3) În exprimarea opiniilor, personalul C.P.P.I. trebuie să aibă o atitudine conciliantă 

şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. 

 

Art. 9 

Activitatea publică  

(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către angajații 

C.P.P.I., desemnați în acest sens de către directorul general al C.P.P.I.  
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(2) Angajaţii desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate 

oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de către 

direcotrul general al C.P.P.I. 

(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii C.P.P.I. 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 în cadrul căreia îşi 

desfăşoară activitatea. 

 

Art. 10 

 Activitatea politică 

 În exercitarea funcţiei deţinute, personalului C.P.P.I. îi este interzis:  

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

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

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

persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;  

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

denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora. 

 

 Art. 11 

 Folosirea imaginii proprii 

 În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul C.P.P.I. are obligaţia de a nu 

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

unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale. 

 

 Art. 12 

 Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei  

 (1) În exercitarea funcției deținute, personalul din cadrul C.P.P.I. trebuie să aibă un 

comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate, atât în relațiile 

cu colegii cât și în cele cu persoanele fizice sau juridice cu care intră în contact.  
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 (2) Personalul din cadrul C.P.P.I. are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, 

reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei, precum şi ale persoanelor cu care 

intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:  

 a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;  

 b) dezvăluirea aspectelor vieţii private;  

 c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.  

(3) Personalul din cadrul C.P.P.I. trebuie să adopte o atitudine imparţială şi 

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

cadrul C.P.P.I. trebuie 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. 

 

 Art. 13 

 Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale 

  (1) Personalul care reprezintă instituţia 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, angajaţii au obligaţia de a nu exprima 

opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.  

(3) În deplasările în afara ţării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită 

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

  

 Art. 14 

 Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor 

 Angajaţii C.P.P.I. 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 
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imparţialitatea în exercitarea funcţiilor deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu 

aceste funcţii. 

 

 Art. 15 

(1) Persoanele cu funcții de conducere, precum şi celelalte persoane care au 

obligaţia să-şi declare averea, potrivit legii, au obligaţia de a declara şi prezenta la 

directorul general al C.P.P.I. , în termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au 

primit cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea funcţiei. 

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

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

asemenea, primite în exercitarea funcţiei;  

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

 

Art. 16 

(1) Directorul general al C.P.P.I. dispune constituirea unei comisii alcătuite din 3 

persoane de specialitate din instituţie, care va evalua şi va inventaria bunurile prevăzute la 

art. 15 alin. (1).  

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) ţine evidenţa bunurilor primite de fiecare persoană 

şi, înainte de finele anului, propune directorului general rezolvarea situaţiei bunului.  

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

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

diferenţa de valoare. Dacă valoarea bunurilor stabilită de comisie este sub echivalentul a 

200 euro, acestea se păstrează de către primitor.  

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

propunerea comisiei prevăzute la alin. (1), bunurile rămân în patrimoniul instituţiei sau pot 

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

condiţiile legii.  

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

instituţiei. 
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 Art. 17 

Participarea la procesul de luare a deciziilor  

(1) În procesul de luare a deciziilor, angajaţii C.P.P.I. au obligaţia să acţioneze 

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

şi imparţial.  

(2) Angajații C.P.P.I. au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către 

conducerea instituţiei, de către alte persoane, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod 

privilegiat. 

 

 Art. 18 

Obiectivitate în evaluare  

(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, personalul C.P.P.I. 

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

pentru personalul din subordine.  

(2) Personalul de conducere din cadrul C.P.P.I. are 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) Personalul de conducere din cadrul C.P.P.I. are 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. 2 alin. (1) din 

prezentul cod etic și de integritate. 

 

Art. 19 

Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute  

(1) Personalul C.P.P.I. are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte 

scopuri decât cele prevăzute de lege.  

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

la anchete ori acţiuni de control, personalul C.P.P.I. nu poate urmări obţinerea de foloase 

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

persoane.  
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(3) Angajaţii C.P.P.I. au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de 

orice natură, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o 

deţin.  

(4) Angajaţii C.P.P.I. au obligaţia de a nu impune altor angajaţi din cadrul instituției 

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. 

 

 Art. 20 

 Utilizarea resurselor publice  

 (1) Personalul din cadrul C.P.P.I. este obligat 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) Personalul din cadrul C.P.P.I. are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum 

şi bunurile aparţinând instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente 

funcţiei deţinute.  

 (3) Personalul din cadrul C.P.P.I. trebuie să propună şi să asigure, potrivit 

atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu 

prevederile legale.  

 (4) Personalului din cadrul C.P.P.I.  care desfăşoară activităţi publicistice în interes 

personal sau activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica 

autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora. 

 

 Art. 21 

 Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri  

(1) Orice angajat al instituției poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a 

statului sau a instituției, 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.  

mailto:officebusteni@cppi.ro
http://www.cppibusteni.weebly.com/
mailto:office@cppi.ro
http://www.cppibusteni.weebly.com/


Bușteni, str. Paltinului nr. 16, jud. Prahova 
Tel. 0244-321.034; fax 0244-320.867 0344-880.190; 
e-mail: officebusteni@cppi.ro  
website: www.cppibusteni.weebly.com      

București, Bd. Timișoara nr. 6, sector 6, 
Tel./fax 021-413.06.04; 021- 413.97.55; 
e-mail: office@cppi.ro  
website: www.cppibusteni.weebly.com  

16 

(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 instituției.  

(3) Angajaţilor C.P.P.I. le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la 

bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a instituției, supuse operaţiunilor de 

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

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

tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese. 

 

CAPITOLUL V 

Coordonarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională pentru 

personalul din cadrul C.P.P.I. 

 

 Art. 22 

(1) Pentru C.P.P.I., monitorizarea și controlul aplicării normelor prevăzute de 

prezentul Cod etic și de integritate se realizează de către consilierul de etică. 

(2) Persoana menționată la alin. (1) este desemnată prin decizie a directorului 

general al C.P.P.I., iar fișa postului se completează în mod corespunzător cu noile atribuții. 

 

Art. 23 

Consilierul etic 

(1) Persoana menționată la art. 22 îndeplinește următoarele atribuții: 

a) acordă consultanță și asistență salariaților din cadrul C.P.P.I. cu privire la 

respectarea normelor de conduită; 

b) monitorizează aplicarea prevederilor Codului etic și de integritate în cadrul 

C.P.P.I. 
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CAPITOLUL VI 

Răspunderea 

 Art. 24 

 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului Cod etic și de integritate atrage răspunderea 

disciplinară a personalului contractual, în condiţiile legii.  

(2) Potrivit art. 250 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, sancțiunile disciplinare se aplică în raport cu 

gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 

a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită; 

b) gradul de vinovăție a salariatului; 

c) consecințele abaterii disciplinare; 

d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 

e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

(3) Sancțiunile disciplinare care e aplică personalului potrivit art. 248 alin. (1) din 

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

sunt: 

a) avertismentul scris; 

b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în 

care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile; 

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere 

pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

(3) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabilește 

un alt regim sancționator, va fi aplicat acesta. 
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CAPITOLUL VII 

Dispoziții finale și referințe principale 

  

 Art. 25 

(1) Comisiile de disciplină au competența de a cerceta încălcarea prezentului Cod 

etic și de integritate și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare, în condițiile Legii 

nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Personalul nu poate fi sancționat sau prejudiciat în niciun fel pentru sesizarea cu 

bună-credința a comisiilor de disciplină, în condițiile legii, cu privire la cazurile de 

încălcare a normelor de conduită. 

(3) În cazurile în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor 

infracțiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condițiile legii. 

(4) Personalul răspunde potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârșite cu 

încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau 

juridice prin activitatea desfășurată în cadrul C.P.P.I. 

 

Art. 26 

Referințe principale 

(1) Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale 

anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor 

asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului 

măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de 

evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public; 

(2) Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților 

publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru 

modificarea și completarea altor acte normative; 

(3) Legea nr. 116/2013 pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 

176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și 

completarea altor acte normative; 
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(4) Legea nr. 251 din 16 iunie 2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile 

primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a 

funcţiei; 

(5) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autoritățile și instituțiile publice; 

(6) Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autorități publice, instituții 

publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii; 

(7) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului 

privind conduita etică a auditorului intern; 

(8) Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

(9) 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; 

(10) Legea-cadru nr. 153/2017  

(11)  

(12) privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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