
 
 
 

IMPLEMENTARE INDICATOR SNA 2016-2020 PRIVIND CODUL DE ETICĂ / DEONTOLOGIC / DE CONDUITĂ A PERSONALULUI  
PRIMĂRIEI / CONSILIULUI LOCAL / CONSILIULUI JUDEȚEAN  

 
CODUL DE ETICĂ/ 

DEONTOLOGIC/ DE CONDUITĂ 
A PERSONALULUI PRIMĂRIEI/ 

CONSILIULUI LOCAL/ 
CONSILIULUI JUDEȚEAN 

Desemnarea unei persoane/ grup de lucru/ o structură care să elaboreze codul de etică și integritate și care 
să fie responsabil/ă cu urmărirea aplicării lui.  
(desemnarea prin dispoziție) 

 

Stabilirea modalității de adoptare a codului de etică și integritate.  
(trebuie să se aibă în vedere inclusiv procedurile de consultare internă dedicate sau orice alte forme de 
consultare a categoriilor profesionale. De asemenea, trebuie enumerate în cod categoriile de personal 
cărora li se adresează.) 

Elaborarea, aprobarea și publicarea Codului de etică și integritate atât pe site-ul instituției, într-o secțiune 
ușor accesibilă, cât și la avizier (sau pe intranet, unde există). 

- Un model de cod poate fi găsit atât pe site-ul MLPDA la secțiunea „Integritate și Bună Guvernare” - 
https://mlpda.ro/pages/sna20162020). 

Diseminarea tuturor structurilor/ angajaților din cadrul instituției a unui chestionar de evaluare a nivelului 
de cunoaștere de către angajați a normelor de etică și integritate, în vederea identificării gradului de 
cunoaştere de către angajaţii instituției a normelor de etică și integritate.  

Elaborarea și aprobarea Raportului de analiză a rezultatelor chestionarului diseminat întregului personal al 
primăriei/ consiliului local/ consiliului județean. 

Diseminarea Raportului de analiză a rezultatelor chestionarului întregului personal al instituției (prin e-
mail). 

Organizarea și susținerea sesiunilor de informare a tuturor angajaților din cadrul instituției, cu privire la 
principiile și standardele de conduită. 

Anual, participă la completarea Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a 
corupției prin transmiterea indicatorilor aferenți măsurii preventive nr. 1 „Cod etic/ deontologic/ de 
conduită” responsabilului SNA de la nivelul instituției, ce va accesa în acest sens portalul SNA 
(https://sna.just.ro). 

Colaborare cu Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice (DIBGPP) la elaborarea documentelor 
aferente indicatorului și transmiterea către MLPDA – DIBGPP a raportărilor anuale. 
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