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APROBAT: 

prin Ordinul Agenției Proprietății Publice 

 nr. 196 – p din 01.08.2020 

 

 

CODUL DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE 

al angajaților Agenției Proprietății Publice 

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

1.1 Codul de etică și deontologie al angajaților Agenției Proprietății Publice (în 

continuare - Codul) reprezintă un act normativ cu caracter intern, obligatoriu și 

definește normele fundamentale de etică și deontologie, precum și principiile de 

etică și deontologie care sunt aplicate în relațiile cu colegii și cetățenii. 

1.2 Prezentul Cod a fost elaborat ținînd cont de prevederile Legii nr. 158/2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legii nr. 25/2008 privind 

Codul de conduită al funcționarului public, Legii integrității nr. 82/2017; Legii nr. 

229/2010 privind controlul financiar public intern; Legii nr. 133/2016 privind 

declararea averii și a intereselor personale; precum şi alte acte normative care 

prevăd obligații, răspunderi, incompatibilități și interdicții aplicabile angajaților 

Agenției Proprietății Publice (în continuare – Agenție). 

1.3 Codul este elaborat în vederea asigurării prestării unor servicii de calitate de interes 

public, bazate pe etică, deontologie și integritate organizațională, în același timp 

servește drept ghid pentru creșterea responsabilității angajatului din cadrul Agenției 

în procesul exercitării atribuțiilor de serviciu. 

1.4 Prezentul Cod are drept scop reglementarea normelor de conduită profesională 

necesare realizării raporturilor profesionale și sociale în vederea creării și 

menținerii prestigiului Agenției (la nivel de autoritate cît și angajați), crearea unui 

climat de încredere și respect reciproc între mediul extern (cetățeni) și angajații 

Agenției, pe de o parte, și între mediu extern și autoritatea publică, pe de altă parte. 

1.5 Respectarea prevederilor prezentului Cod prezumă realizarea următoarelor 

obiective: 

a) creşterea gradului de credibilitate a Agenției; 

b) creşterea calităţii activităţilor specifice Agenției; 

c) sporirea încrederii societății civile în activitatea Agenției; 

d) o bună administrare în realizarea interesului public; 

e) prevenirea fraudelor și faptelor de corupție; 

f) atingerea unui nivel mai înalt de profesionalism al angajaților Agenției. 

 

1.6 Orice încălcare a normelor din prezentul Cod constituie abatere disciplinară, căreia 

i se aplică prevederile legislației privind funcția publică și statutul funcționarului 

public, precum și ale legislației muncii. 
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Capitolul II 

PRINCIPIILE FUNDAMENTALE DE  

ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE 

2.1 Principiile ce ghidează conduita angajatului Agenției sunt următoarele: 

a) Legalitatea - în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, angajații Agenției sunt obligați să 

respecte Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în vigoare şi tratatele 

internaţionale la care Republica Moldova este parte, să acționeze în conformitate cu 

legislația, indicațiile legitime ale superiorilor și potrivit normelor de conduită. 

Angajații care consideră că i se cer sau că sunt forţați să acţioneze ilegal sau în 

contradicţie cu normele de conduită vor comunica acest fapt conducătorilor, 

conform procedurilor stabilite; 

b) Prioritatea interesului public - principiu conform căruia angajații au obligația de a 

considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea 

atribuțiilor funcției; 

c) Integritatea – principiu conform căruia angajaților Agenției i se interzice să solicite 

sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altcineva, vreun avantaj ori 

beneficiu. Angajații își exercită funcţia în mod onest, corect şi conştiincios. 

Principiul integrității impune angajații Agenției să respecte următoarele reguli de 

conduită: 

 să fie incoruptibili, respectiv, să nu primească avantaje materiale sau de altă 

natură și beneficii în considerarea funcției pe care o dețin sau să abuzeze în 

vreun fel de aceasta; 

 să utilizeze timpul de serviciu și proprietatea publică a Agenției cu bună-

credință și responsabilitate; 

 să nu acorde asistență și consultanță persoanelor din exteriorul Agenției 

(persoane fizice și juridice) în scopul promovării unor acțiuni juridice sau de 

altă natură împotriva Agenției și în legătură cu activitatea acesteia. 

 

d) Egalitatea, imparţialitatea și nedescriminarea – principii conform cărora în 

exercitarea atribuțiilor profesionale angajații asigură egalitate de tratament a tuturor 

persoanelor prin aplicarea aceluiași regim juridic în situații identice sau similare. 

Angajații Agenției sunt obligați, în exercitarea atribuțiilor funcției, să aibă o 

atitudine obiectivă, nediscriminatorie şi echitabilă, fără a acorda prioritate unor 

persoane sau grupuri de persoane în funcţie de rasă, naţionalitate, origine etnică, 

limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială, postul 

deţinut. 

e) Onestitate și corectitudine – principiul conform căruia, în exercitarea atribuțiilor de 

serviciu și îndeplinirea sarcinilor, angajații trebuie să aibă un comportament bazat 

pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate în relațiile cu cetățenii, 

conducătorii, colegii și subordonații. 

f) Transparența – activitățile desfășurate de angajații Agenției în exercitarea 

atribuțiilor de serviciu sunt publice, în limitele prevederilor legale. 

g) Independenţa – angajații își îndeplinesc atribuţiile şi împuternicirile potrivit 

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

fără imixtiunea ilegală a altor angajați ai Agenției, persoane sau autorităţi.  

h) Imparțialitate politică – principiul conform căruia angajații sunt obligați să aibă o 
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atitudine neutră față de orice interes politic în exercitarea sarcinilor și atribuțiilor 

funcției. Apartenența politică a angajatului nu trebuie să influențeze 

comportamentul și deciziile acestuia în activitatea sa. 

i) Profesionalismul – principiu conform căruia angajații sunt obligați să 

îndeplinească atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, 

corectitudine și conștiinciozitate prin aplicarea cunoștințelor teoretice și 

aptitudinilor dobîndite, inclusiv pe perioada activității în cadrul Agenției. 

j) Loialitatea – principiul conform căruia angajații Agenției au obligația: 

 să servească cu bună-credinţă autoritatea publică în care activează, precum şi 

interesele legitime ale cetăţenilor; 

 să se abţină de la orice act sau faptă care poate prejudicia imaginea, prestigiul 

sau interesele legale ale Agenției. 

k) Confidenţialitate – principiul conform căruia angajații Agenției au obligația: 

 să asigure securitatea datelor și informațiilor la care au acces în exercitarea 

sarcinilor și atribuțiilor de serviciu; 

 să nu dezvăluie informații care nu au caracter public; 

 să asigure protecția datelor cu caracter personal sau a informației confidențiale 

la care au acces; se interzice modificarea sau distrugerea lor; 

 să nu comunice personalelor terțe sau să divulge în public informația de uz 

intern, informația care constituie secret comercial sau informația oficială de uz 

limitat, datele personale ale persoanelor terțe, parole sau alte date de 

identificare, utilizate pentru accesul la resursele informaționale. 

 

Capitolul III 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI 

3.1 Angajatorul are următoarele drepturi și obligații: 

1) să instituie şi să implementeze norme de etică şi deontologie ţinînd cont de 

specificul activităţii, standardele naţionale şi internaţionale în domeniu și să elaboreze 

şi să propună spre adoptare proiectul acestor norme de etică şi deontologie; 

2) să asigure instruirea angajaților Agenției cu privire la normele de etică şi 

deontologie; 

3) să ofere angajaților exemplul propriu de respectare a normelor de etică şi 

deontologie în activitatea pe care o desfăşoară; 

4) să publice pe pagina web a Agenției normele de conduită etică și 

deontologie; 

5) să asigure monitorizarea respectării de către angajați a normelor de etică şi 

deontologie; 

6) să tragă la răspundere disciplinară angajații care încalcă normele de etică şi 

deontologie, iar în cazul în care încălcările admise întrunesc elementele unor 

contravenţii sau infracţiuni, să sesizeze autoritatea anticorupţie responsabilă. 

7) să stabilească sarcinile și atribuțiile de serviciu, responsabilitățile și 

împuternicire necesare pentru fiecare post, să definească și să specifice cunoștințele și 

aptitudinile necesare pentru fiecare post, stabilind în mod corect și echitabil volumul de 

muncă pentru fiecare; 

8) să promoveze un management eficient al controlului asupra modului de 

exercitare a sarcinilor și atribuțiilor de serviciu (stipulate în fișa postului și contractul 
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individual de muncă); 

9) să asigure un management eficient de prevenire a riscurilor; 

10) să prevină și să constate săvîrșirea abaterilor disciplinare, după caz, să aplice 

sancțiuni corespunzătoare în conformitate cu legislația în vigoare; 

11) să creeze un sistem eficient și eficace de comunicare internă și externă; 

12) să asigure condițiile necesare desfășurării activității angajaților (spațiu în 

birouri, mobilier, tehnică, rechizite de birou, diverse materiale) în scopul utilizării 

eficientă a timpului de muncă; 

13) să asigure dreptul fiecărui angajat la condiții echitabile de muncă 

corespunzătoare cerințelor de securitate și sănătate în muncă, în scopul integrității 

fizice și psihice a angajaților; 

14) să asigure posibilitatea participării la activitățile de dezvoltare profesională, 

conform cadrului legal, în scopul dezvoltării și menținerii standardelor înalt 

profesionale ale conduitei și performanței angajaților, inclusiv în domeniul securității și 

sănătății în muncă; 

15) să susțină propunerile și inițiativele motivate ale personalului, în vederea 

îmbunătățirii activității Agenției, precum și, a imaginii acesteia; 

16) să asigure respectarea drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare 

tuturor angajaților, în raport cu funcția deținută și munca prestată; 

17) să respecte prevederile legale în legătură cu numirea sau demisia/eliberarea/ 

destituirea/concedierea, să fie obiectiv și să aplice aceleași criterii de evaluare a 

performanțelor profesionale ale angajaților, de stimulare și sancționare; 

18) să asigure condiții echitabile de muncă evitînd discriminarea de orice tip 

ținînd cont de îmbinarea obligațiilor de serviciu cu cele familiale; 

19) să asigure respectarea demnității în muncă a angajaților. 

20) să repare prejudiciul material și/sau cel moral cauzat angajaților în legătură 

cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu/obligațiilor de muncă, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 158/2008, Codului muncii și de alte acte normative. 

 

Capitolul IV 

NORME DEONTOLOGICE 

4.1 Angajații Agenției indiferent de locul de muncă unde își desfășoară activitatea, în 

concordanță cu prevederile legale în vigoare, au următoarele drepturi și obligații: 

1) să respecte legislația în vigoare şi să aplice principiile din prezentul Cod în  

activitate de zi cu zi în cadrul Agenției;  

2) să execute în termen, cu responsabilitate, conștiinciozitate, obiectiv și 

imparțial sarcinile și atribuțiile de serviciu stabilite în fișa postului; 

3) să se abțină de la orice faptă care ar leza drepturile persoanelor fizice și 

juridice sau care ar prejudicia prestigiul Agenției; 

4) să fie loial Agenției; 

5) în exerciţiul funcţiei să nu răspundă la provocările sau insultele adresate de 

orice persoană cu care discută, cu privire la persoana sa, a colegilor sau a Agenției; 

6) să aibă un comportament demn, bazat pe respect, exigenţă, corectitudine şi 

amabilitate în relaţiile cu toţi colegii, inclusiv, cu superiorii şi subalternii, cu 

respectarea principiilor moralității, eticii profesionale și culturii generale; 

7) să nu obțină foloase sau avantaje în interes personal și să nu cauzeze 
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prejudicii materiale sau morale altor persoane; 

8) să respingă orice tentative sau acte de corupţie și conexe corupţiei, fapte de 

comportament corupţional sau acţiuni ilegale şi să le comunice conducătorului ierarhic 

superior, conform legislației; 

9) să respecte regimul juridic al incompatibilităţilor, al restricţiilor în ierarhie şi 

al limitărilor de publicitate; 

10) să execute, respectînd legislația în vigoare, indicația primită de la un 

conducător ierarhic superior, informîndu-l despre aceasta pe conducătorul său 

nemijlocit; 

11) să nu examineze cereri ale căror soluţionare nu ţine de competenţa sa ori care 

nu i-au fost repartizate de conducătorii ierarhic superiori; 

12) să-și perfecționeze continuu nivelul de pregătire profesională, atît prin 

autoinstruire, cît și prin intermediul cursurilor de pregătire profesionale interne și 

externe; 

13) să respecte programul de muncă stabilit, folosind cu eficiență maximă timpul 

de muncă pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor de serviciu; 

14) să respecte principiul egalității colegilor și cetățenilor prin promovarea unor 

soluții similare sau identice, raportate la aceiași categorie de situații de fapt; prin 

eliminarea oricărei forme de  discriminare; prin neadmiterea prejudicierii reputației, 

onoarei, demnității și dezvăluirii unor aspecte ale vieții private ale angajaților Agenției 

și altor persoane cu care interacționează în exercitarea funcției;  

15) să se prezinte la serviciu într-o ținută vestimentară corectă și să manifeste 

comportament civilizat și demn în relațiile cu angajații Agenției și cu persoanele din 

exterior; 

16) să coordoneze cu conducerea Agenției –  informațiile furnizate și declarațiile 

de presă;  

17)  să facă cunoștință cu prezentul Cod, precum şi cu prevederile privind 

nerespectarea acestuia, prin semnarea confirmării de luare la cunoştinţă. 

 

4.2 Angajatul Agenției are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea 

dispozițiilor (indicaţiilor, ordinelor, poruncilor), scrise sau verbale, primite de la 

conducător dacă le consideră ilegale. 

4.2.1   Dispoziția se consideră ilegală dacă aceasta este în contradicţie cu actele 

legislative şi normative în vigoare, depăşeşte atribuţiile de serviciu sau necesită 

acţiuni pe care destinatarul dispoziției nu are dreptul să le îndeplinească. 

4.2.2   Dacă angajatul are dubii cu privire la legalitatea unei dispoziții, acesta este 

obligat să comunice în scris autorului dispoziției dubiile sale, precum şi să 

aducă la cunoștință conducătorului ierarhic superior al acestuia / directorului 

general al Agenției, imediat sau în ziua imediat următoare. 

4.2.3  Angajatul nu poate fi sancţionat sau prejudiciat pentru sesizarea cu bună-

credinţă cu privire la dispozițiile ilegale ale conducătorului. 

4.3  Conduita în cadrul relațiilor internaționale. 

Angajații care reprezintă Agenția în cadrul unor reuniuni, conferințe, seminare, 

organizații internaţionale, instituţii de învăţămînt şi alte activităţi la nivel internațional 
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sunt obligați: 

1) să aibă o conduită care să nu prejudicieze imaginea ţării şi a Agenției. 

2) să aibă un comportament corespunzător regulilor de protocol şi să respecte 

legile ţării gazdă; 

3) să se abțină de la expunerea unor opinii personale privind aspectele naţionale 

sau disputele internaţionale. 

 

4.4 Cadouri și alte avantaje 

4.4.1 Clasificarea cadourilor: 

1) cadouri admisibile – cadouri oferite din politeţe sau cu prilejul acţiunilor de 

protocol, inclusiv monede metalice jubiliare şi comemorative; 

2) cadouri inadmisibile – bunuri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj 

care le sunt destinate personal agenţilor publici sau familiei lor, dacă oferirea sau 

acordarea lor este legată direct sau indirect de desfăşurarea activităţii lor profesionale; 

3) cadouri oferite din politeţe – cadouri oferite în contextul unor 

sărbători/evenimente personale/profesionale/naţionale în semn de înaltă apreciere, care 

nu influenţează şi nu sunt susceptibile de a fi percepute ca influenţând îndeplinirea 

imparţială a atribuţiilor de serviciu; 

4) cadouri oferite cu prilejul acţiunilor de protocol – bunuri, inclusiv produse 

perisabile, oferite, de obicei, în cadrul delegaţiilor oficiale sau oferite reprezentanţilor 

unei alte entităţi publice, comunităţi sau guvern străin. 

 

4.4.2   Angajatului Agenției îi este interzisă solicitarea, primirea sau acceptarea de 

cadouri, bunuri, servicii, favoruri, invitaţii, împrumuturi sau orice alt avantaj 

pentru sine personal sau pentru terţe persoane, dacă oferirea sau acordarea lor 

este legată, în mod direct sau indirect, de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. 

4.4.3   Cadourile oferite cu prilejul acţiunilor de protocol trebuie să fie acceptate de 

angajați în numele Agenției. Primirea cadourilor oferite cu prilejul acţiunilor de 

protocol se înregistrează în Registrul de evidenţă a cadourilor admisibile. 

4.4.4   Cadoul oferit cu prilejul acţiunilor de protocol se consideră proprietatea 

Agenției, indiferent de valoare. 

4.4.5   Cadourile admisibile care includ privilegii, invitaţii/bilete la evenimente 

sportive, culturale sau sociale, acoperirea cheltuielilor de transport, cazare şi 

diurnă, reduceri, gratuităţi şi programe de loialitate, ori orice alte favoruri sau 

avantaje oferite unui angajat sunt pasibile de a fi declarate, evaluate şi luate în 

evidenţă conform procedurii stabilite de Regulamentul cu privire la regimul 

juridic al cadourilor (HG nr. 116/ 2020 privind regimul juridic al cadourilor). 

4.4.6   Banii aflaţi în circulaţie, în monedă naţională sau străină, mijloacele şi 

instrumentele financiare de plată nu sunt considerate cadouri admisibile. 

4.4.7   Sunt exceptate de la prevederile Regulamentului cu privire la regimul juridic al 

cadourilor: 
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1) medaliile, decoraţiile, insignele, ordinele, eşarfele, colanele şi altele 

asemenea primite în exercitarea funcţiei; 

2) obiectele de birotică şi papetărie (produse de stocare a datelor, genţi din 

pânză, agende, blocnotesuri, carnete şi caiete sub diferite forme, mape, creioane, pixuri, 

markere şi alte obiecte similare) recepţionate de angajați cu ocazia participării acestora 

la seminare de instruire, conferinţe, mese rotunde şi alte evenimente similare; 

3) produsele perisabile; 

4) cadourile primite de agenţii publici sub formă de beneficii sau reduceri la 

achiziţionarea unor bunuri şi servicii acordate unei categorii largi de persoane, 

publicului în general sau unei întregi clientele; 

5) cheltuielile plătite de către o organizaţie necomercială autohtonă sau străină, 

o entitate publică străină sau autohtonă pentru participarea la o conferinţă, vizită de 

studiu, misiune de cercetare sau orice altă întâlnire în interes de serviciu. 

 

4.4.8   Beneficiarul are obligaţia să declare cadourile admisibile şi cele inadmisibile în 

cazul oferirii acestora fără ştirea sa (lăsat în birou, anticameră etc.). 

4.4.9  Solicitarea sau acceptarea cadourilor inadmisibile constituie acte de corupţie în 

sensul Codului penal al Republicii Moldova nr.985/2002 şi Legii integrităţii 

nr.82/2017. 

4.4.10 În cazul în care cadourile admisibile declarate de către beneficiar nu au atins 

valoarea stabilită de legislație, prevăzută pentru un an calendaristic, 

beneficiarul are posibilitatea răscumpărării cadoului admisibil oferit ulterior. 

4.4.11 În cazul în care valoarea cadourilor admisibile declarate de către beneficiar a 

atins valoarea stabilită de legislație, prevăzută pentru un an calendaristic, 

beneficiarul are posibilitatea: 

1) răscumpărării cadoului admisibil oferit ulterior, achitând contravaloarea 

acestuia; 

2) posibilitatea refuzului de a răscumpăra cadoul admisibil oferit, cu 

transmiterea acestuia în proprietatea Agenției.  

 

4.4.12  Dacă angajatului i se oferă cadouri, bunuri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice 

alt avantaj pentru a influența îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, angajatul este 

obligat: 

1) să refuze cadoul, bunul, serviciul, favorul, invitaţia sau orice alt avantaj 

necuvenit, asigurându-se cu cel puţin un martor, inclusiv dintre colegii de serviciu, 

după posibilitate;  

2) să anunţe imediat conducătorul său ierarhic superior despre acest fapt; 

3) să raporteze imediat această tentativă autorităţilor competente; 

4) să îşi desfăşoare activitatea corespunzător, în special activitatea pentru care i 

s-a oferit cadoul, bunul, serviciul, favorul, invitaţia sau orice alt avantaj necuvenit. 

 

4.4.13 Cadourile inadmisibile sunt transmise imediat de către beneficiar 

conducătorului Agenției printr-un demers (conform prevederilor HG nr. 116/ 

2020). În cazul oferirii cadoului inadmisibil fără ştirea beneficiarului (a fost 

lex:LPLP20020418985
lex:LPLP2017052582
lex:LPLP2017052582
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lăsat în birou, anticameră, etc) acesta este transmis imediat ce beneficiarul a 

cunoscut despre oferirea lui. 

 

4.5 Influenţe necorespunzătoare 

În exercitarea atribuţiilor de serviciu, funcţionarul public este obligat: 

1) să nu admită influenţe necorespunzătoare, în sensul Legii nr. 325/2013 

privind evaluarea integrităţii instituţionale; 

2) să desfăşoare în mod legal activitatea pentru care a intervenit influenţa 

necorespunzătoare; 

3) să facă neîntîrziat un denunţ în formă scrisă despre exercitarea influenţei 

necorespunzătoare conducătorului Agenției sau, după caz, instituţiei care evaluează 

integritatea instituţională, potrivit Legii nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii 

instituţionale, în condiţiile stabilite de legislație; 

4) să nu se lase influenţat în luarea deciziilor de către persoane sau structuri din 

interiorul sau din afara Agenției, în special, în situaţia în care acest fapt ar conduce la 

crearea anumitor favoruri unei persoane terţe sau unei entităţi oarecare, iar 

comportamentul său atît public, cît şi privat, nu trebuie să-l facă vulnerabil sau, să pară 

că-l face vulnerabil de o influenţă datorată altei persoane; 

5) să nu se lase influenţat de interesele personale şi nici de presiunile politice, 

în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. 

 

4.6 Conflictul de interese. 

4.6.1 Angajatul Agenției este obligat: 

a) să evite orice conflict de interese; să respecte regimul legal al conflictului de 

interese, să nu se implice în activităţi sau înţelegeri, direct sau prin intermediul 

persoanelor apropiate, care ar provoca conflicte de interese; 

b) să informeze şeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai 

tîrziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese real în care se află; 

c) să nu emită acte administrative, să nu încheie acte juridice, să nu ia sau să nu 

participe la luarea unor decizii în exercitarea funcţiei pînă la soluţionarea conflictului 

de interese real; 

d) să depună, în condiţiile legii, declaraţiile de avere și interese personale 

(persoanele pasibile de declarare). 

 

4.6.2   Orice conflict de interese declarat de către un candidat la o funcţie din cadrul 

Agenției trebuie să fie aplanat pînă la numirea sa în funcţie.  

4.6.3   Procedura privind declararea şi soluţionarea conflictelor de interese este 

reglementată de Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi intereselor 

personale. 

 

4.7 Utilizarea resurselor publice 

În legătură cu funcţia deţinută, angajatul Agenției este obligat: 
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1) să asigure protecţia proprietăţii publice şi să evite orice prejudiciere a 

acesteia; 

2) să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aflate în proprietatea și/sau 

posesia Agenției, inclusiv sistemele informaţionale, numai în  scopul desfăşurării 

activităţilor aferente funcţiei publice deţinute; 

3) să respecte modul de transmitere, utilizare şi păstrare a ştampilelor și 

sigiliilor instituției, documentelor de strictă evidenţă şi a altor bunuri, inclusiv a celor 

cu regim special de utilizare; 

4) să respecte politicele și procedurile din domeniul tehnologiilor 

informaţionale, cele legate de poșta electronică și de internet, concepute să menţină 

securitatea sistemului informaţional; 

5) să asigure, potrivit atribuţiilor ce îi revin, folosirea eficientă şi conform 

destinaţiei a mijloacelor financiare alocate Agenției; 

6) să nu utilizeze bunurile autorităţii publice pentru desfăşurarea activităţii 

publicistice, didactice, de cercetare sau alte activităţi în interes personal. 

 

4.8 Confidenţialitatea și utilizarea informaţiei de serviciu 

4.8.1   Informaţie de serviciu – se consideră orice informaţie obţinută de către 

angajatul Agenției în legătura cu funcţia deţinută, despre a cărei accesibilitate 

limitată cunoștea sau trebuia să cunoască. 

4.8.2   În legătură cu funcţia deţinută, angajatul Agenției este obligat: 

1) să nu divulge informaţiile cu accesibilitate limitată, obţinute în exercitarea 

obligaţiunilor de serviciu, cu excepţia permisiunii oficiale și a scopului legal; 

2) să fie prudent în folosirea informaţiilor acumulate şi să asigure protecţia 

acestora; 

3) să asigurare protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a dreptului la 

inviolabilitatea vieţii intime, familiale şi private. 

 

4.8.3   Angajatul Agenției nu trebuie să obţină acces la informaţiile pe care nu are 

dreptul să le deţină. 

4.8.4   Comunicarea informaţiilor prin intermediul mijloacelor de informare în masă în 

numele Agenției este realizată numai de către subdiviziunea specializată sau de 

către persoana abilitată cu acest drept. 

4.9 Obligaţiile persoanelor cu funcţii de conducere  

4.9.1   În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarul 

public are obligaţia:  

1) să respecte normele de conduită, precum și, să promoveze, să asigure 

respectarea normelor de conduită de angajații subordonați; 

2) să asigure egalitatea de şanse şi tratament în ceea ce priveşte cariera 

angajaților din subordine;  



10 

 

3) să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei 

profesionale pentru personalul din subordine, în cazul în care propune sau aprobă 

promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordă stimulente materiale 

sau morale, excluzînd orice formă de favoritism sau discriminare;  

4) să respecte prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea 

integrităţii instituţionale; 

5) să evite criteriile discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii 

neconforme cu normele de conduită prevăzute de Cod în promovarea în funcţie;  

6) să întreprindă acţiunile necesare pentru prevenirea corupţiei în rîndul 

angajaților din subordine, precum şi să poarte răspundere pentru eşecurile survenite ca 

urmare a îndeplinirii necorespunzătoare a acţiunilor în cauză; 

7) să asigure aplicarea măsurilor de protecţie stabilite de lege pentru angajatul 

care informează cu bună-credinţă despre comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe 

corupţiei, a faptelor de comportament corupţional, despre nerespectarea regulilor 

privind declararea veniturilor şi a proprietăţii şi despre încălcarea obligaţiilor legale 

privind conflictul de interese. 

 

4.9.2   Un conducător de subdiviziune trebuie să posede: 

1) calități ce caracterizează orientarea valorică și morală a personalității, 

capacitatea de a influența asupra angajaților din subordine, de a crea în colectiv, o 

ambianță de responsabilitate, exigență, respect reciproc, perseverență și creativitate în 

realizarea obiectivelor și scopului Agenției. 

2) capacități organizatorice; 

3) competență și cunoștințe ample în domeniul aferent funcției; 

4) calități moral psihologice: empatie, tact, stimă, amabilitate, modestie, 

perseverență, reținere, corectitudine, bunăvoință. 

 

4.10   Vestimentația 

4.10.1 Ținuta vestimentară a angajaților Agenției, ca un component al culturii 

corporative, trebuie sa corespundă imaginii unei autorități publice care să 

reflecte seriozitate, decență și respect  față  de  cetățeni  și  să  nu  conțină  

elemente   care  ar  putea  discredita  imaginea Agenției. 

4.10.2  Recomandări față de ținuta vestimentară a angajaților Agenției: 

 pentru bărbați se recomandă costume asortate cu cămăși, cravată (obligatoriu 

în cazul activităților oficiale, ședințe, recepții etc.) care dau un aspect îngrijit, pantofii 

bine lustruiți. Bijuteriile se exclud, accesoriile admise pentru bărbați  trebuie să fie 

ceasul elegant și un inel/verigheta. Bărbații trebuie să aibă o tunsoare adecvată. 

 pentru doamne se recomandă costume clasice, rochii sau fuste asortate cu 

cămăși/bluze, care dau un aspect îngrijit. Fustele și rochiile trebuie să fie de o lungime 

decentă, iar bijuteriile și accesoriile de dimensiuni reduse.  

 doamnelor (domnișoarelor) le este interzisă purtarea fustelor excesiv de 

scurte, a bluzelor decoltate sau prea scurte, precum și, utilizarea excesivă a produselor 

de machiaj. 

 machiajul să fie discret, unghiile îngrijite și dacă e cazul, colorate în tonuri 
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deschise. 

 încălțămintea să fie comodă și nu extravagantă. 

 părul se va purta curat și aranjat cu acuratețe. 

 

4.10.3 Accesul în incinta Agenției în îmbrăcăminte și încălțăminte sportivă, în 

vestimentație ruptă, neîngrijită sau care să conțină cuvinte cu conținut rasist, 

sexual, imoral sau sugestiv, slogane, descrieri sau desene care includ creaturi 

ciudate sau în zdrențe este interzis. 

4.10.4 Se permite accesul în incinta Agenției: 

1) în ținută casual, în zilele de vineri și în ajun de sărbători; 

2) în vestimentație stil sportiv, în zilele de sâmbătă, când sânt prevăzute 

manifestații culturale în masă sau competiții sportive (olimpiade), precum și acțiuni 

prevăzute de Guvern. 

 

4.11  Comunicarea cu utilizarea mijloacelor electronice 

4.11.1  La  telefonul de serviciu se va răspunde nu mai târziu decât după al treilea 

apel, inclusiv la telefonul colegului care lipsește motivat din birou (în cazul în 

care în birou nu sunt vizitatori sau angajatul nu se află în ședință, inclusiv, on-

line). Fraza de salut trebuie să fie formulată în așa fel, încât să permită 

identificarea angajatului sau a subdiviziunii din care face parte. În cazurile când 

colegul de birou lipsește, angajatul este obligat să răspundă la apel manifestând 

amabilitate. 

4.11.2  În cazul convorbirilor telefonice angajații trebuie să țină seama de următoarele 

criterii: 

 va începe convorbirea prin a se prezenta; 

 nu se va telefona fără un motiv clar; 

 în cazul formării unui număr greșit sau producerii unei conectări eronate, se 

vor aduce, negreșit, scuzele înainte de a închide telefonul; 

 se va acorda atenția cuvenită vocii în timpul convorbirii telefonice /timbrul  

vocii și tonul folosit sunt decisive pentru desfășurarea unei convorbiri eficiente și 

civilizate; 

 se va discuta la subiect, concis, cu voce moderată, la o distanță  mică de 

receptor și de pe poziție de partener egal; 

 dacă în birou sunt vizitatori, la telefon se va răspunde doar dacă este cu 

adevărat urgent și nu înainte de a se cere scuze vizitatorului; 

 dacă angajatul Agenției se află ca vizitator în biroul șefului și acesta este 

solicitat  la telefon, încăperea se va părăsi pentru a nu-l deranja, iar în cazul cînd șeful  

acceptă prezența, se va aștepta în mod tacit sfârșitul convorbirii telefonice. 
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4.11.3  Comunicarea electronică devine un mijloc tot mai eficient de comunicare, doar 

în cazul respectării următoarelor reguli de bază: 

 nu se admite expedierea mesajelor fără subiecte, în subiectul mesajului se 

prezintă tematica lui în forma succintă în 3-4 cuvinte; 

 textul mesajului trebuie să fie formulat coerent și laconic, în cazul unor 

anexe, angajatul are obligația de a le menționa în textul mesajului; 

 semnarea mesajelor este obligatorie, conținând în acest sens toate datele de 

contact pentru a facilita comunicarea ulterioară cu corespondentul. 

 

Capitolul V 

MĂSURILE de ASIGURARE a INTEGRITĂŢII INSTITUŢIONALE 

5.1  Climatul de integritate instituțională se cultivă prin realizarea următoarelor măsuri: 

 angajarea şi promovarea angajaților în bază de merit şi de integritate 

profesională; 

 respectarea regimului juridic al incompatibilităţilor, restricţiilor în ierarhie şi 

al limitărilor de publicitate; 

 respectarea regimului juridic al declarării averii şi intereselor personale; 

 respectarea regimului juridic al conflictelor de interese; 

 neadmiterea favoritismului; 

 respectarea regimului juridic al cadourilor; 

 neadmiterea, denunţarea şi tratarea influenţelor necorespunzătoare; 

 neadmiterea, denunţarea manifestărilor de corupţie şi protecţia avertizorilor 

de integritate; 

 intoleranţa faţă de incidentele de integritate; 

 asigurarea transparenţei în procesul decizional; 

 asigurarea accesului la informaţii de interes public; 

 gestionarea transparentă şi responsabilă a patrimoniului public, a finanţelor 

rambursabile şi nerambursabile; 

 respectarea normelor de etică şi deontologie; 

 respectarea regimului de restricţii şi limitări în legătură cu încetarea 

mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu şi cu migrarea angajaților în 

sectorul privat (pantuflajul). 

Capitolul VI 

RESTRICŢII ÎN ACTIVITATE 

6.1 Angajatului Agenției îi este interzis: 

a) să se prezinte la serviciu în stare de ebrietate; 

b) fumatul în incinta și birourile Agenției, cu excepția locurilor prevăzute pentru 

fumat; 

c) consumul de alcool în incinta Agenției și în timpul programului de muncă;  

d) consumul de droguri sau alte substanțe stupefiante; 

e) să impună altor angajați să se înscrie în organizații sau asociații, indiferent de 

natura acestora; 
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f) să utilizeze bunurile Agenției în scopuri personale, inclusiv, în desfășurarea 

activităților de publicistică, didactică, de cercetare sau alte activități în interes 

personal;  

g) să neglijeze repetat sau să tergiverseze sistematic îndeplinirea sarcinilor; 

h) să desfășoare în timpul programului de muncă unele activități cu caracter politic; 

i) să exprime sau să manifeste preferinţele politice şi să favorizeze vreun partid 

politic sau vreo organizaţie social-politică în timpul exercitării atribuţiilor de 

serviciu; 

j) să folosească în interes privat simbolurile oficiale care au legătură cu exercitarea 

funcţiei sale; 

k) să întîrzie nemotivat la serviciu; 

l) să absenteze nemotivat de la serviciu mai mult de 4 ore pe parcursul unei zile 

lucrătoare; 

m) să comunice sau să divulge pe orice cale, informațiile care i-au devenit 

cunoscute în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, precum și să facă în scop 

personal copii de pe acte, note și documente întocmite atît pe suport de hîrtie, 

precum și electronic, cu referință la activitatea Agenției Proprietății Publice; 

n) să folosească sau permită folosirea numelui, însoţit de funcţia deţinută, a 

imaginii, vocii sau semnăturii acestuia, în orice formă de publicitate pentru un 

agent economic, organizaţie obștească sau politică, precum și pentru un produs 

comercial, cu excepţia publicităţii gratuite în scopuri caritabile; 

o) să facă comentarii publice, nepotrivite, cu privire la politica sau programele sau 

strategiile Agenției. 

6.2 Angajatul care nu mai activează în cadrul Agenției, iar pe parcursul ultimului an de 

muncă avea atribuţii directe de supraveghere sau control ale unor întreprinderi, nu 

este în drept să se angajeze, timp de un an, în structurile de administrare, de revizie 

sau de control ale acestor întreprinderi. 

6.3 După încetarea activităţii în cadrul Agenției angajatul nu poate reprezenta, timp de 

un an, interesele Agenției, precum şi interesele persoanelor fizice şi juridice în 

probleme ce ţin de atribuţiile de serviciu îndeplinite anterior. (Prevederea în cauză 

nu se aplică avocaţilor, precum și petiţiilor.) 

 

Capitolul VII 

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

 

7.1 Prezentul Cod intră în vigoare din data aprobării de către Directorul general al 

Agenției și va fi adus la cunoștință, contra semnătură, fiecărui angajat, cu 

mențiunea: confirm prin prezenta că am luat cunoştinţă de prevederile Codului de 

etică și deontologie al angajaților Agenției Proprietății Publice. 

7.2 Prevederile prezentului Cod sunt obligatorii pentru angajații Agenției. Încălcarea 

prevederilor prezentului Cod, a principiilor și standardelor de conduită, angajatul 

Agenției poartă răspundere conform legislației. 

7.3 Conducătorii subdiviziunilor, de comun cu Serviciul resurse umane, coordonează și 

verifică respectarea normelor de conduită profesională a angajaților din subordine, 

după caz, sesizează Comisia de disciplină a Agenției, în scopul cercetării 

încălcărilor prevederilor prezentului Cod. 

 


