ANEXA nr 1. la Decizia Directorului General Nr.29/06.07.2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE
POLIŢIA LOCALĂ

CODUL DE CONDUITĂ
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CAPITOLUL I
DOMENIUL DE APLICARE, OBIECTIVE ŞI PRINCIPII GENERALE
Domeniul de aplicare
Art. 1. Codul de conduită reglementează normele de conduită profesională ale salariaţilor din
cadrul Serviciului Public Poliţia Locală Satu Mare, funcţionari publici sau personal contractual şi
defineşte valorile şi principiile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile cu cetăţenii, partenerii
şi colegii.
Obiective
Art. 2. - Obiectivele prezentului cod de conduită 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 salariaţilor;
b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte
din partea salariaţilor în exercitarea funcţiei;
c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi salariaţii instituţiei, pe
de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte.
Principii generale
Art. 3. - Principiile generale care guvernează conduita profesională a personalului din cadrul
Poliţiei locale Satu Mare sunt următoarele:
a) supremaţia Constituţiei şi a legii – în îndeplinirea atribuţiilor profesionale, salariaţii
Poliţiei locale trebuie să respecte şi să protejeze drepturile şi libertăţile fundamentale ale
cetăţeanului, consacrate prin Constituţie şi prin alte legi.
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 şi independenţa, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite
categorii de funcţii sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes
altul decât interesul public, în exercitarea funcţiei deţinute;
f) integritatea morală - principiu conform căruia salariatului îi 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 şi a exprimării - principiu conform căruia salariatul 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 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 salariaţi
în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării
cetăţenilor.
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j) responsabilitatea şi răspunderea, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite
categorii de funcţii răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuţiile
de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător.

CAPITOLUL II
NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR
Asigurarea unui serviciu public de calitate
Art. 4. – (1) Salariaţii au 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 instituţiei.
(2) În exercitarea funcţiei publice, salariaţii 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 instituţiei.
Respectarea Constituţiei şi a legilor
Art. 5. (1) Salariaţii 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) Salariaţii, funcţionari publici trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind
restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute.
Loialitatea faţă de instituţie
Art. 6. - (1) Salariaţii au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul profesiei şi a
instituţiei 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) Salariaţilor 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 neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în
care autoritatea în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte;
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 atribuţiilor, dacă această
dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau
drepturile instituţiei ori ale unor salariaţi, 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 autorităţii în care îşi desfăşoară
activitatea.
(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru
o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
(4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care
conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice,
este permisă numai cu acordul şefului Poliţiei locale.
(5) Prevederile prezentului cod nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală
a salariaţilor de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.
Libertatea opiniilor
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Art. 7. - (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, salariaţii au obligaţia de a respecta
demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor
autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea.
(2) Salariaţii sunt obligaţi să răspundă la orice solicitare legitimă privind exercitarea
profesiei, să dovedească disponibilitatea şi angajamentul lor în rezolvarea cererilor legitime ale
cetăţenilor.
(3) În activitatea lor, salariaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se
lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate.
(4) În exprimarea opiniilor, salariaţii trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite
generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
Activitatea publică
Art. 8. - (1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către salariaţii
desemnaţi de şeful Poliţiei locale.
(2) Salariaţii desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate
oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de şeful Poliţiei
locale.
(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, salariaţii 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.
Activitatea politică
Art. 9. - În exercitarea funcţiei publice, salariaţilor 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, în afara relaţiilor de serviciu, 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. 10. – În considerarea funcţiei publice deţinute, salariaţilor le este interzis să permită
utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi
comerciale, precum şi în scopuri electorale.
Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei
Art. 11. - (1) În relaţiile cu personalul din cadrul instituţiei precum şi cu persoanele
fizice sau juridice, salariaţii sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bunăcredinţă, corectitudine şi amabilitate.
(2) Salariaţii au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii
persoanelor din cadrul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care
intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
(3) Salariaţii rebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară
şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Salariaţii au obligaţia să respecte principiul egalităţii
cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin:
a) promovarea unor soluţii similare sau identice 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.
(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea
persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă
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respectarea normelor de conduită prevăzute la alin.(1)-(3) şi de către celelalte subiecte ale
acestor raporturi.
Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
Art. 12. - (1) Salariaţii care reprezintă instituţia în cadrul unor organizaţii
internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter
internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi instituţiei pe care o
reprezintă.
(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, salariaţilor le este interzis să exprime opinii
personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
(3) În deplasările externe, salariaţii sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare
regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă.
Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor
Art. 13. – Salariaţii 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 deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste
funcţii.
Participarea la procesul de luare a deciziilor
Art. 14. - (1) În procesul de luare a deciziilor, salariaţii au obligaţia să acţioneze
conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi
imparţial.
(2) Salariaţilor le este interzis să promită luarea unei decizii de către autoritate, de către
alţi salariaţi, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.
Obiectivitate în evaluare
Art. 15. - (1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere,
salariaţii numiţi în funcţii publice de conducere au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi
tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru salariaţii din subordine.
(2) Salariaţii numiţi în funcţii de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu
obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine,
atunci când propun 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) Se interzice salariaţilor numiţi în funcţii de conducere să favorizeze sau să
defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie,
afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3 din prezentul Cod.
Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute
Art. 16. – (1) Este interzisă folosirea de către salariaţi, în alte scopuri decât cele
prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei deţinute.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte
normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, salariaţilor le este
interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de
prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Salariaţilor le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile
pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa anchetele interne ori
externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.
(4) Salariaţilor le este interzis să impună altor colegi salariaţi să se înscrie în organizaţii
sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le
acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
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Utilizarea responsabilă a resurselor publice
Art. 17. - (1) Salariaţii sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a
statului şi a unităţii administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în
orice situaţie ca un bun proprietar.
(2) Aceştia au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând
instituţiei numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
(3) Salariaţii trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea
utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Salariaţii care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi
didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii pentru realizarea
acestora.
Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri
Art. 18. - (1) Orice salariat 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) Salariaţilor le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate
publică sau privată a statului ori a unităţii administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de
vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

CAPITOLUL III
REGULI DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE A POLIŢISTULUI LOCAL
Domeniul de aplicare şi principii generale
Responsabilitate şi demnitate
Respectarea principiilor şi a regulilor din prezentul cod reprezintă o datorie de onoare a
poliţistului.
Domeniul de aplicare
Art. 19. (1) Prezentul cod stabileşte regulile de conduită ale poliţistului local, numit în
continuare poliţist în exercitarea atribuţiilor profesionale care decurg din legislaţia aplicabilă
personalului Poliţiei locale. 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.
(3) Prevederile prezentului cod sunt elaborate în considerarea principiilor enunţate în
Recomandarea REC (2001)10 privind Codul european de etică al poliţiei.
Principii generale
Art. 20. Principiile care guvernează conduita profesională a poliţistului sunt următoarele:
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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 de încălcare a normelor protejate de lege, fără 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 poliţieneşti;
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 poliţienesc cu privire la
acestea;
e) disponibilitatea - presupune intervenţia poliţistului în orice situaţie în care ia cunoştinţă
despre atingerea adusă vreuneia dintre valorile apărate de lege, indiferent de momentul
constatării acesteia, 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 poliţiei, 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.
Exercitarea atribuţiilor
Art. 21. (1) Acţiunile poliţiştilor trebuie să fie conforme cu dreptul intern, convenţiile şi
acordurile internaţionale la care România este parte.
(2) În activitatea de aplicare a legii, poliţistul trebuie să respecte principiul prezumţiei de
nevinovăţie, asigurând fiecărei persoane care face obiectul cercetării exercitarea deplină şi
efectivă a drepturilor sale, în condiţiile prevăzute de lege.
(3) Poliţistul trebuie să îndeplinească atribuţiile şi misiunile 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
poliţiei şi cu dispoziţiile tratatelor la care România este parte.
(4) Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor profesionale poliţistul acţionează în parteneriat cu
populaţia şi trebuie să acorde persoanelor protecţie, asistenţa de specialitate pe care aceştia sunt
îndreptăţiţi să o primească şi servicii, conform misiunilor şi atribuţiilor poliţiei.
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Protecţia poliţistului în exercitarea atribuţiilor
Art. 22. (1) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin poliţistul beneficiază, conform legii, de
protecţia instituţiei care îi furnizează sprijin adecvat.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale personalul poliţiei este sprijinit de autorităţile publice în
conformitate cu normele legale în vigoare.
Utilizarea forţei
Art. 23. (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 de poliţişti 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 violenţa 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.
Deontologia măsurilor poliţieneşti
Art. 24. (1) Măsurile care pot fi luate de poliţie în condiţiile legii şi care presupun privarea de
libertate a unei persoane se realizează numai în cazurile în care sunt cel puţin indicii cu privire la
existenţa sau iminenţa producerii unei infracţiuni, cu respectarea procedurii prevăzute de lege, şi
nu trebuie să depăşească perioada de timp strict necesară îndeplinirii scopului acestora.
(2) Persoanele care fac obiectul unor măsuri luate în condiţiile alin. (1) trebuie să fie informate
cu privire la motivele privării de libertate, la procedura aplicabilă situaţiei respective şi să li se
asigure posibilitatea exercitării drepturilor corespunzătoare calităţii pe care o au în funcţie de
situaţia creată.
(3) Pe timpul aplicării măsurilor luate în condiţiile alin. (1), poliţiştii evaluează şi întreprind
măsurile necesare pentru siguranţa persoanei, monitorizarea stării de sănătate, realizarea
condiţiilor de igienă şi de alimentaţie corespunzătoare.
(4) În contactele realizate cu persoanele asupra cărora s-au dispus măsuri privative de libertate,
precum şi pe timpul desfăşurării cercetărilor poliţistul trebuie să respecte cu stricteţe normele
procedurale prevăzute de lege.
Relaţia poliţistului cu diferite categorii de persoane
Art. 25. (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 acţiunilor poliţistul trebuie să acorde atenţie deosebită nevoilor specifice ale
unor categorii speciale sau vulnerabile de populaţie, cum ar fi: copiii, femeile, bătrânii,
persoanele cu handicap.
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CAPITOLUL IV
NORMELE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A POLIŢISTULUI LOCAL
Conduita generală
Art. 26. 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.
Comportamentul poliţistului
Art. 27. (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.
Declinarea calităţii
Art. 28. (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.
Raporturi în exercitarea profesiei
Art. 29. 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.
Parteneriatul cu comunitatea
Art. 30. 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.
Protecţia datelor şi informaţiilor
Art. 31. (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 poliţiei.
Respectarea demnităţii umane
Art. 32. (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.
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Atitudinea faţă de corupţie.Incompatibilități.Pantouflage.
Art. 33. (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.
(5) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se afla în una dintre următoarele
situaţii:
a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire
la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;
b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care
au calitatea de soţ sau rudă de gradul I;
c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile
pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.
(6) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de
la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de
îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se
impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen
de cel mult 3 zile de
la data luării la cunoştinţă.
(7) În cazurile prevăzute la alin. precedent, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la
propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză, va
desemna un alt funcţionar public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă.
(8) Încălcarea dispoziţiilor alin. (6) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară,
administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.
Art. 34. (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât
cea în care a fost numit acesta, precum şi cu funcţiile de demnitate publică.
(2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate
sau neremunerate, dupa cum urmează:
a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;
b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este
suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale;
c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ, din
sectorul public sau privat, în cadrul unei asociaţii familiale sau ca persoană fizică autorizată;
d) in calitate de membru al unui grup de interes economic.
(3) Functionarii publici care, in exercitarea functiei publice, au desfasurat activitati de
monitorizare si control cu privire la societati comerciale sau alte unitati cu scop lucrativ de
natura celor prevazute la alin. (2) lit. c) nu pot sa-si desfasoare activitatea si nu pot acorda
consultanta de specialitate la aceste societati timp de 3 ani dupa iesirea din corpul functionarilor
publici.
(4) Functionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane in ceea ce priveste efectuarea unor
acte in legatura cu functia publica pe care o exercita.
(5) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. b), la incheierea mandatului demnitarului, functionarul
public este reincadrat in functia publica detinuta sau intr-o functie similara.
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Art. 35. (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe in cazul in care functionarii publici
respectivi
sunt
soti
sau
rude
de
gradul
I.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care seful ierarhic direct are calitatea de demnitar.
(3) Persoanele care se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2) vor opta, in termen
de 60 de zile, pentru incetarea raporturilor ierarhice directe sau renuntarea la calitatea de
demnitar.
(4)Orice persoana poate sesiza existenta situatiilor prevazute la alin. (1) sau (2).
(5) Situatiile prevazute la alin. (1) si neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (3) se constata de
catre seful ierarhic superior al functionarilor publici respectivi, care dispune incetarea
raporturilor ierarhice directe dintre functionarii publici soti sau rude de gradul I.
(6) Situatiile prevazute la alin. (2) si neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (3) se constata,
dupa caz, de catre primul-ministru, ministru sau prefect, care dispune incetarea raporturilor
ierarhice directe dintre demnitar si functionarul public sot sau ruda de gradul I.
Art. 36. (1) Functionarii publici pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al
cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice.
(2) In situatia functionarilor publici care desfasoara activitatile prevazute la alin. (1),
documentele care alcatuiesc dosarul profesional sunt gestionate de catre autoritatea sau institutia
publica la care acestia sunt numiti.
Art. 37. (1) Functionarul public poate candida pentru o functie eligibila sau poate fi numit intr-o
functie de demnitate publica.
(2) Raportul de serviciu al functionarului public se suspenda:
a) pe durata campaniei electorale, pana in ziua ulterioara alegerilor, daca nu este ales;
b) pana la incetarea functiei eligibile sau a functiei de demnitate publica, in cazul in care
functionarul public a fost ales sau numit.
Art.38.(1) Functionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.
(2) Functionarilor publici le este interzis sa fie membri ai organelor de conducere ale partidelor
politice si sa exprime sau sa apere in mod public pozitiile unui partid politic.
(3) Functionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria inaltilor functionari publici nu
pot fi membri ai unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functia publica.
Art. 39. (1) Persoanele care exercita demnitatile publice si functiile publice prevazute in
prezentul titlu vor depune o declaratie de interese, pe propria raspundere, cu privire la functiile si
activitatile pe care le desfasoara, cu exceptia celor legate de mandatul sau functia publica pe care
o exercita.
(2) Functiile si activitatile care se includ in declaratia de interese sunt:
a)functiile detinute in cadrul unor asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale ori
partide politice;
b) activitatile profesionale remunerate;
c) calitatea de actionar sau asociat la societati comerciale, inclusiv banci sau alte institutii de
credit, societati de asigurare si financiare.
(3) Persoanele prevazute la alin. (1), care nu indeplinesc alte functii sau nu desfasoara alte
activitati decat cele legate de mandatul sau functia pe care o exercita, depun o declaratie in acest sens.
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Legalitatea acţiunilor
Art. 40. 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.
CAPITOLUL V
Art. 41. Reguli de comportament şi conduită în relaţia coleg – coleg
1. Între colegi trebuie să existe cooperare şi susţinere reciprocă motivate de faptul că toţi
salariaţii sunt mobilizaţi pentru realizarea unor obiective comune conform Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare, comunicarea prin transferul de informaţii între colegi fiind esenţială
în soluţionarea cu eficienţă a problemelor.
2. Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie; dreptul la opinie, eventualele
divergenţe, nemulţumirii, apărute între aceştia se soluţionează fără a afecta relaţia de
colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvate.
3. Între colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să
corespundă realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie exprimate direct, netendenţios.
6. În relaţia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, în măsura în
care este posibil deciziile să fie luate în consens, manifestându-se deschidere la sugestiile
colegilor, admiţând critica în mod constructiv şi responsabil dacă este cazul.
Art. 42.Constituie încălcări ale principiului colegialităţii:
a) discriminarea, hărţuirea de gen, etnică sau sub orice altă formă, folosirea violenţei
fizice sau psihice, limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui coleg;
b) discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercetărilor unui coleg;
c) formularea în faţa cetăţenilor, colegilor, terţelor persoane 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;
Art.43. Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către salariaţi, prevăzute de lege ca fiind
abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, constituie avertizare de interes public şi priveşte:
a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în
legatură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu
sau în legatură cu serviciul;
b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii aplicate în adrul autorităţii;
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;
k) retrogradare, eliberare din funcţie;
l) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
nerespectarea legii;
m) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau
clientelare;
n) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al unităţii
administrativ teritoriale ;
o) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi
cel al ocrotirii interesului public.
Art. 44.( 1) Sesizarea poate fi făcută alternativ sau cumulativ:
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a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
b) şefului Poliţiei locale;
c) comisiei de disciplină, paritare, altor comisii constituie la nivel de autoritate cu competenţe
specifice;
d) primarului;
e) organelor judiciare;
f) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a
incompatibilităţilor;
g) sindicatului.
(2) Persoana, comisiile sesizate au obligaţia de a verifica veridicitatea sesizării, de a lua
măsuri pentru soluţionare, şi de a comunica persoanei care a făcut sesizarea, modul de rezolvare
a acestuia.
(3) Persoana care a făcut reclamaţia beneficiază de protecţie conform Legii 571/2004
privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care
semnalează încălcări ale legii.
CAPITOLUL VI
ART. 45. Încălcarea de către salariat a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară,
contravenţională, civilă sau penală, după caz.
Încălcarea cu vinovăţie de către salariat a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei pe care o deţine
şi a normelor profesionale şi civice prevăzute de lege si Regulamentul intern constituie abatere
disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestuia.
ART. 46. Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
c) absenţa nemotivată de la serviciu;
d) nerespectarea programului de lucru;
e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;
g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care
funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea;
h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
i) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
j) refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii şi expertizelor medicale ca
urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, conform prevederilor
legale;
k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri şi interdicţii stabilite prin lege pentru
funcţionarii publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese şi incompatibilităţi;
l) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi dacă funcţionarul public nu acţionează
pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii
cazului de incompatibilitate;
m) încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese;
n) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice
şi funcţionarilor publici sau aplicabile acestora.
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ART.47.Abaterile de la prezentul regulament săvârşite de salariaţi atrag răspunderea
corespunzătoare din partea acestora. În cadrul Poliţiei Locale Satu Mare funcţionează comisia de
disciplină constituită conform deciziei directorului general care cercetează faptele sesizate ca
abateri disciplinare şi propune sancţiunile disciplinare aplicabile salariaţilor care le-au săvârşit.
Activitatea comisiilor de disciplină are la bază următoarele principii:
a) prezumţia de nevinovăţie, conform căruia funcţionarul public este considerat nevinovat
pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară comisiei de disciplină atât timp cât vinovăţia
sa nu a fost dovedită;
b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia funcţionarul public are dreptul de a
avea acces la toate actele existente în dosarul cauzei, de a fi audiat, de a prezenta dovezi
în apărarea sa şi de a fi asistat sau reprezentat pe parcursul procedurii de cercetare
administrativă;
c) contradictorialitatea, conform căruia comisia de disciplină are obligaţia de a asigura
persoanelor aflate pe poziţii divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice
act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată comisia
de disciplină;
d) proporţionalitatea, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea
abaterii disciplinare, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă
să fie aplicată în condiţiile prevăzute la art. 492 alin. (4)-(8) din L 57/2019 Codul
administrativ;
e) legalitatea angajării răspunderii administrativ-disciplinare, conform căruia
răspunderea administrativ-disciplinară nu poate opera decât în condiţiile sau în cazurile
prevăzute de lege, în limitele stabilite de aceasta;
f) legalitatea sancţiunii, conform căruia pentru săvârşirea de către funcţionarul public a
unei/unor abateri disciplinare prevăzute de art. 492 alin. (2) din prezentul cod comisia de
disciplină nu poate propune decât sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 492 alin. (3) din
prezentul cod;
g) unicitatea sancţiunii, conform căruia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica
decât o singură sancţiune disciplinară;
h) celeritatea procedurii, conform căruia comisia de disciplină are obligaţia de a proceda
fără întârziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a
procedurilor prevăzute de lege şi de prezenta anexă;
i) obligativitatea opiniei, conform căruia fiecare membru al comisiei de disciplină are
obligaţia de a se pronunţa prin vot, la întocmirea raportului privind soluţionarea fiecărei
sesizări aflate pe rolul comisiei de disciplină;
j) securitatea prelucrării şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal, potrivit căruia
activitatea comisiei de disciplină trebuie realizată cu implementarea de măsuri tehnice şi
organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător al
datelor cu caracter personal, respectând prevederile legislaţiei privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date.
ART. 48. Încălcarea cu vinovăţie de către un salariat, indiferent de funcţia pe care o ocupă, a
îndatoririlor de serviciu, inclusiv a normelor de comportament, constituie abatere disciplinară, iar
sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate sunt:
I.
pentru funcţionarii publici
a) mustrare scrisă
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de până la 3 luni;
c) diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pe o perioada de până la 1 an de zile;
d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioada de 1 – 3 ani;
e) retrogradarea într-o funcţie publică de nivel inferior pe o perioadă de până la un an,
cu diminuarea corespunzătoare a salariului;
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f) destituirea din funcţia publică.
II.
pentru personalul contractual
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a
dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o
perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt
regim sancţionator, va fi aplicat acesta.
Sancţiunea disciplinară aplicată personalului contractual se radiază de drept în termen de
12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest
termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului, emisă în
formă scrisă.
ART. 49.(1) Prezentarea cu întârziere la program, plecarea nejustificată de la serviciu în timpul
programului sau înainte de expirarea acestuia, absenţa nemotivată de la serviciu, comportamentul
necorespunzător în relaţiile cu salariaţii din instituţie şi petiţionari, precum şi orice altă
manifestare prin care se aduce atingere folosirii complete a timpului de lucru, constituie abateri
disciplinare şi atrag sancţionarea persoanei vinovate cu una din sancţiunile prevăzute la art.48
ART. 50.(1) La individualizarea sancţiunii se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii
disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele
abaterii, comportarea generală în serviciu a salariatului, precum şi de existenţa în antecedentele
acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate.
(2) Sancţiunea disciplinară de la art.48 alin.I litera a) „mustrare scrisă” poate fi aplicată
direct de către conducătorul instituției după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după
audierea salariatului. Audierea salariatului trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii.
Refuzul salariatului de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile
imputate se consemnează într-un proces-verbal și nu împiedică aplicarea sancțiunii.
(3) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 48 alin. I. lit. b – f se aplică de conducătorul
instituţiei la propunerea comisiei de disciplină iar cea de la alin I. lit. a se aplică de
conducătorul instituţiei. Sancţiunile disciplinare de la art. 48 alin. II se aplică de conducătorul
instituţiei la propunerea comisiei de disciplină.
(4)Actul administrativ de sancţionare disciplinară este emis de conducătorul instituţiei în
termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de la Comisia de
disciplină.Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data sesizării
comisiei de disciplină, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare, cu
excepţia abaterii disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. l) cu privire la incompatibilităţi, pentru
care sancţiunea disciplinară se aplică în condiţiile prevăzute la art. 520 lit. b).(OUG 57/2019
Codul Administrativ).
ART. 51.Sancţiunile disciplinare aplicate salariatilor (funcţionari publici) se radiază de drept,
după cum urmează:
a) în termen de 6 luni de la aplicare – mustrare scrisă;
b) la expirarea termenului pentru care a fost aplicată, în cazul sancţiunilor de la art. 48
alin. I, lit b – e;
c) în termen de 3 ani de la aplicare, sancţiunea diciplinară “ destituirea din funcţia
publică “;
d) de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a anulat actul
administrativ de sancţionare disciplinară a funcţionarului public.
Radierea sanţiunilor disciplinare se constată prin actul administrativ al conducătorului
instituţiei.
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ART. 52.(1) Răspunderea contravenţională a salariaţilor se angajează în cazul în care aceştia au
săvârşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu.
(2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii
contravenţionale, salariaţii pot face plângere la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul
instituţia publică în care este numit salariatul sancţionat.
ART. 53.Răspunderea civilă a salariatului se angajează:
a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului instituţiei publice în care funcţionează;
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele plătite de instituţia publică, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în
temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive.
ART. 54.(1) Repararea pagubelor aduse instituţiei publice se dispune prin emiterea de către
conducătorul instituţiei publice a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la
constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar în situaţia
prevăzută la lit. c) a aceluiaşi articol, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.
(2) Împotriva dispoziţiei de imputare salariatul în cauză se poate adresa instanţei de
contencios administrativ.
(3) Dispoziţia de imputare rămasă definitivă ca urmare a neintroducerii ori respingerii
acţiunii la instanţa de contencios administrativ constituie titlu executoriu.
(4) Dreptul conducătorului instituţiei publice de a emite dispoziţia de imputare se
prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.
(5) Suma stabilită prin dispoziţia de imputare se poate reţine în rate lunare din drepturile
salariale care se cuvin salariatului.
( 6) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi
împreună cu celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumatate din salariul respectiv.
( 7) În cazul în care raportul de serviciu sau raportul de muncă încetează, suma se
recuperează de la noul angajator al salariatului, pe baza titlului executoriu transmis de către
angajatorul păgubit.
( 8 ) Dacă persoana în cauză nu s-a reîncadrat în muncă sau prejudiciul nu a fost
recuperat în termen de 3 ani de la prima rată de retinere, recuperarea sumei datorate se face
conform prevederilor Codului de procedură civilă.
ART. 55.(1) Răspunderea salariatului pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în
legătură cu atribuţiile funcţiei publice/contractuale pe care o ocupă se angajează potrivit legii
penale.
(2) În cazul în care în urma sesizării parchetului sau a organului de cercetare penală
s-a dispus începerea urmăririi penale, conducătorul instituţiei publice va lua măsura de
suspendare a salariatului din funcţia publică pe care o deţine.
(3) Suspendarea din funcţie operează şi în cazul în care s-a dispus începerea urmăririi
penale împotriva salariatului care a săvârşit o infracţiune de natură să îl facă incompatibil cu
funcţia publică pe care o ocupă.
(4) Dacă parchetul dispune scoaterea de sub urmărire penală ori încetarea urmăririi
penale în cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi în cazul în care instanţa judecătorească
dispune achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea din funcţie încetează iar salariatul
va fi reîncadrat în funcţia detinută şi îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de
suspendare.
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CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE
Art.56. Codul de conduită al salariaţilor din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală Satu
Mare se aduce la cunoştinţa salariaţilor sub semnătură şi se afişează la avizierul instituţiei.

Director general,
Chișluca Vasile
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