
 

  
Primăria Muncipiului 

Roșiori de Vede Etica 

Supremația Constituției și a 
legii 

Persoanele care ocupă diferite funcții publice 

au îndatorirea de a respecta Constituția și legile 

țării. 

Prioritatea interesului public 

Funcționarii publici au îndatorirea de a 

considera interesul public mai presus decât 

interesul personal, în exercitarea funcției 

publice deținute. 

Asigurarea explicită de 
tratament a cetățenilor în fața 

autorităților și instituțiilor 
publice 

Persoanele care ocupă funcții publice au 

îndatorirea de a aplica același regim juridic în 

situații identice sau similare. 

Profesionalismul 

Persoanele care ocupă funcții publice au 

obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu 

responsabilitate, competență, eficiență, 

corectitudine și conștiinciozitate. 

Imparțialitatea și independență  

Persoanele care ocupă funcții publice sunt 

obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră 

față de orice interes altul decât interesul public, 

în exercitarea funcției deținute. 
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Integritate morală  

Persoanelor care ocupă funcții 

publice 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 

abuzeze în vreun fel de această 

funcție. 

Libertatea gândirii și a 

exprimării  

Persoanelor care ocupă funcții 

publice pot să-și exprime și să-

și fundamenteze opiniile, cu 

respectarea ordinii de drept și a 

bunelor moravuri. 

Responsabilitatea și 
răspunderea  

Persoanele care ocupă funcții 

publice răspund în 

conformitate cu prevederile 

legale atunci când atribuțiile de 

serviciu nu au fost îndeplinite 

corespunzător. 

Cinstea și 
corectitudinea 

În exercitarea funcțiilor 

publice, funcționarii trebuie să 

fie de bună credință. 

Deschiderea și 
transparența  

Activitățile desfășurate în 

exercitarea funcției sunt 

publice și pot fi supuse 

monitorizării cetățenilor. 
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Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 

privind CODUL 

ADMINITRATIV 

Articolul 443 

Folosirea imaginii 
publice 

Funcţionarilor publici le este 

interzis să permită utilizarea 

funcţiei publice în acţiuni 

publicitare pentru promovarea 

unei activităţi comerciale, 

precum şi în scopuri electorale. 
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