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PRINCIPIILE ȘI NORMELE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ  

POTRIVIT ART. 368, 447, 448 și  551(3) DIN O.U.G. NR. 57/2019 

PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV 

 

 

 I. PRINCIPII 
 

a) supremația Constituției și a legii, principiu conform căruia persoanele care 

ocupă diferite categorii de funcții au îndatorirea de a respecta Constituția și legile 

țării; 

b) prioritatea interesului public, în exercitarea funcției deținute; 

c) asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și 

instituțiilor publice, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite 

categorii de funcții au îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice 

sau similare; 

d) profesionalismul, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite 

categorii de funcții au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu 

responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate; 

e) imparțialitatea și independența, principiu conform căruia persoanele care ocupă 

diferite categorii de funcții sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de 

orice interes altul decât interesul public, în exercitarea funcției deținute; 

f) integritatea morală, principiu conform căruia persoanelor care ocupă diferite 

categorii de funcții le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru 

ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției pe care o dețin 

sau să abuzeze în vreun fel de această funcție; 

g) libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia persoanele care 

ocupă diferite categorii de funcții pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu 

respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri; 

h) cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea diferitelor 

categorii de funcții ocupanții acestora trebuie să fie de bună-credință; 

i) deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate în 

exercitarea diferitelor categorii de funcții sunt publice și pot fi supuse monitorizării 

cetățenilor; 

j) responsabilitatea și răspunderea, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă 

diferite categorii de funcții răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când 

atribuțiile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător. 
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II. NORMELE DE CONDUITĂ: 
 Articolul 447- Conduita în relațiile cu cetățenii:  

(1) În relațiile cu persoanele fizice și cu reprezentanții persoanelor juridice care se 

adresează autorității sau instituției publice, funcționarii publici și personalul 

contractual sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, 

corectitudine, integritate morală și profesională. 

(2) Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a nu aduce atingere 

onoarei, reputației, demnității, integrității fizice și morale a persoanelor cu care intră 

în legătură în exercitarea funcției publice, prin: 

a) întrebuințarea unor expresii jignitoare; 

b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane. 

(3) Funcționarii publici și personalul contractual trebuie să adopte o atitudine 

imparțială și justificată pentru rezolvarea legală, clară și eficientă a problemelor 

cetățenilor. 

(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale și profesionale care să asigure demnitatea 

persoanelor, eficiența activității, precum și creșterea calității serviciului public, se 

recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (1)-(3) și de către 

celelalte subiecte ale acestor raporturi. 

(5) Funcționarii publici și personalul contractual trebuie să adopte o atitudine demnă 

și civilizată față de orice persoană cu care intră în legătură în exercitarea funcției 

publice, fiind îndrituiți, pe bază de reciprocitate, să solicite acesteia un comportament 

similar. 

(6) Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a asigura egalitatea 

de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, principiu 

conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a preveni și combate orice 

formă de discriminare în îndeplinirea atribuțiilor profesionale. 

 

Articolul 448   - Conduita în cadrul relațiilor internaționale:  

(1) Funcționarii publici și personalul contractual care reprezintă autoritatea sau 

instituția publică în cadrul unor organizații internaționale, instituții de învățământ, 

conferințe, seminare și alte activități cu caracter internațional au obligația să 

promoveze o imagine favorabilă țării și autorității sau instituției publice pe care o 

reprezintă. 

(2) În relațiile cu reprezentanții altor state, funcționarilor publici și personalului 

contractual le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naționale sau 

dispute internaționale. 

(3) În deplasările externe, funcționarii publici și personalul contractual sunt obligați 

să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol și le este interzisă încălcarea 

legilor și obiceiurilor țării gazdă. 


