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PREAMBUL 

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 7 alin 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

14/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 389/2001 şi a Ordinului M.94/2004 pentru aprobarea Codului de conduită etică a 

personalului militar şi civil contractual din M.Ap.N., Şcoala Militară de Maiştri Militari şi 

Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică, denumită în 

continuare Şcoala Militară, emite prezentul Cod de conduită etică al personalului militar şi civil 

din Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia 

Informaţiei şi Apărare Cibernetică. 

Codul de conduită etică al personalul militar şi civil din Şcoala Militară, denumit în 

continuare Cod,  reglementează conduita etică în raporturile de serviciu ale acestuia şi stabileşte 

principiile fundamentale care orientează activitatea din Şcoala Militară. 

Principiile detaliate în cadrul acestuia nu sunt exhaustive însă, asociate cu simţul 

răspunderii faţă de colegi şi colaboratori, stabilesc reguli esenţiale de comportament şi etică pentru 

tot personalul militar şi civil din Şcoala Militară. 

Prin implementarea Codului de conduită etică al personalul militar şi civil în cadrul Şcolii 

Militare se urmăreşte: 

a) desfăşurarea la cele mai înalte standarde de profesionalism a activităţii în cadrul Şcolii 

Militare de către personalul militar şi civil; 

b) sprijinirea şi promovarea valorilor etice, integrităţii personale şi profesionale a 

salariaţilor; 

c) adoptarea unui cod etic/cod de conduită, care dezvoltă şi implementează politici şi 

proceduri privind integritatea, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, 

actelor de corupţie şi semnalarea neregularităţilor; 

d) înlesnesnirea comunicării deschise, de către salariaţi, a preocupărilor acestora în materie 

de etică şi integritate, prin crearea unui mediu adecvat; 

e) investirea cu un grad sporit de transparenţă a activităţilor aflate în sarcina personalului 

militar şi civil din cadrul Şcolii Militare. 
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OBIECTIVE 

 

Art. 1. Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii 

serviciului civil şi militar, o bună administrare în realizarea interesului civil şi militar, precum şi 

eliminarea faptelor de corupţie prin: 

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi 

sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei şi 

al personalului militar şi civil; 

b) informarea  personalului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se 

aştepte din partea personalului militar şi civil în exercitarea funcţiei; 

c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între personalul militar şi civil din  

Şcoala Militară. 

 

PRINCIPII GENERALE 

 

Art. 2. Pentru buna desfăşurare a atribuţiilor de serviciu şi în scopul atingerii obiectivului 

stabilit, personalul care exercită funcţii în Armata României este obligat să respecte următoarele 

principii: 

a) integritatea – personalul îşi exercită funcţia cu onestitate, bună-credinţă, 

responsabilitate şi incoruptibilitate; 

b) legalitatea – orice acţiune întreprinsă în conformitate cu cerinţele funcţiei trebuie 

efectuată în spiritul şi în litera legii; 

c) obiectivitatea – adoptarea unei atitudini imparţiale în rezolvarea sarcinilor de serviciu; 

d) egalitatea de tratament – niciun criteriu de discriminare bazat pe naţionalitate, sex, 

religie, vârstă sau de orice altă natură nu va influenţa activitatea personalului din Armata României; 

e) competenţa – atribuţiile de serviciu trebuie îndeplinite cu responsabilitate şi 

profesionalism prin aplicarea tururor cunoştinţelor, aptitudinilor, precum şi a experienţei dobândite; 

f) transparenţa – punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a proiectelor de acte 

normative, în vederea amendării acestora în sens constructiv, sau a informaţiilor de interes public; 

g) loialitatea – apărarea prestigiului instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea şi ocrotirea 

interesului public prin orice mijoace, inclusiv judiciare; 

h) prioritatea interesului public – în îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, personalul are 

îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal. 
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REGULI DE CONDUITĂ 

 

Art. 3. În vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, personalul militar şi civil este 

obligat: 

a) să se conformeze dispoziţiilor legale specifice potrivit standardului profesional şi 

funcţiei îndeplinite; 

b) să fie loial faţă de instituţia angajatoare şi să apere, în faţa terţilor, prestigiul acesteia; 

c) să nu solicite sau accepte cadouri, favoruri, servicii sau alte avantaje care pot influenţa 

imparţialitatea şi corectitudinea în luarea unei decizii sau efectuarea unei operaţiuni în favoarea 

ofertantului şi să nu accepte recompense suplimentare necuvenite pentru activitatea prestată; 

d) să nu se prevaleze de informaţii şi date la care are acces datorită serviciului pentru a 

desfăşura el însuşi sau prin alte persoane cărora acestea le sunt aduse la cunoştiinţă, activităţi de 

natură a genera obţinerea unor foloase necuvenite; 

e)  să nu realizeze acte şi fapte producătoare de efecte juridice sau generatoare de orice alte 

consecinţe, care afectează interesul instituţiei, fără a dispune de un mandat special; 

f)  să nu se folosească de funcţia deţinută pentru a obţine avantaje sau alte beneficii 

personale; 

g)  să nu permită utilizarea numelui sau imaginii proprii pentru promovarea unei acţiuni 

comerciale; 

h)  să promoveze o imagine favorabilă ţării şi instituţiei pe care o reprezintă în cadrul 

organizaţiilor internaţionale, instituţiilor de învăţământ, conferinţelor, seminariilor şi al altor 

activităţi cu caracter internaţional; 

i) să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol, să nu încalce legile şi 

obiceiurile ţării gazdă şi să nu exprime opinii personale privind aspectele naţionale sau dispute 

internaţionale în cazul deplasărilor în străinătate; 

j) să nu desfăşoare activităţi ce generează conflict de interese sau care intră în contradicţie 

cu responsabilităţile oficiale; 

k)  să respecte onoarea, reputaţia, demnitatea şi celelalte drepturi şi libertăţi fundamentale 

în raporturile cu terţii; 

l) să fie imparţiali şi să respecte principiul egalităţii şanselor, indiferent de naţionalitate, 

sex, religie sau de alte criterii discriminatorii; 

m) să  raporteze autorităţilor în drept orice aspect negativ de care au luat cunoştiinţă în 

timpul sau în legătură cu serviciul; 
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n)  să nu primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor, să nu discute 

direct cu petenţii, cu excepţia celui căruia îi sunt stabilite asemenea atribuţii şi să nu intervină 

pentru soluţionarea acestor cereri prin încălcarea normelor profesionale specifice; 

o)  să susţină cu demnitate şi competenţă drepturile şi interesele legitime ale instituţiei, cu 

respectarea secretului şi confidenţialităţii, în întreaga lor activitate; 

p)  să asigure folosirea bunurilor publice în scopul exclusiv al desfăşurarii activităţilor 

aferente funcţiei, să ocrotească bunul public şi să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în 

orice situaţie ca un bun proprietar. 

Art. 4. Asigurarea unui serviciu civil şi militar de calitate 

a) Personalul militar şi civil are obligaţia de a asigura un serviciu civil şi militar  de 

calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în 

practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor civile şi militare, în 

limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului. 

b) În exercitarea funcţiei, personalul militar şi civil are obligaţia de a avea un 

comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, 

pentru a câştiga şi a menţine încrederea civilă şi militară în integritatea, imparţialitatea şi 

eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor civile şi militare. 

Art. 5. Respectarea Constituţiei şi a legilor 

a) Personalul militar şi civil are obligaţia ca, prin actele şi faptele sale, să respecte 

Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în 

conformitate cu atribuţiile sale, cu respectarea eticii profesionale. 

b) Personalul militar şi civil trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind 

restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute. 

Art. 6. Loialitatea faţă de instituţie 

a) Personalul militar şi civil are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul 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. 

b) Personalului militar şi civil îi este interzis: 

— să exprime 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; 

— să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în 

care instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte; 

— să dezvăluie informaţii care nu au caracter civil şi militar, în alte condiţii decât cele 

prevăzute de lege; 
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— să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea 

promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau a instituţiei în care îşi 

desfăşoară activitatea. 

c) Prevederile lit. b) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 

ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 

d) Furnizarea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care 

conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii civile şi 

militare, este permisă numai cu acordul comandantului Şcolii Militare. 

e) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la 

obligaţia legală a personalului militar şi civil de a furniza informaţii de interes civil şi militar  celor 

interesaţi, în condiţiile legii. 

Art. 7. Libertatea opiniilor 

a) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul militar şi civil are obligaţia de a 

respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor 

instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea. 

b) În activitatea lor, personalul militar şi civil are obligaţia de a respecta libertatea opiniilor 

şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. 

c) În exprimarea opiniilor, personalul militar şi civil trebuie să aibă o atitudine conciliantă 

şi să evite generarea conflictelor cauzate de schimbul de păreri. 

Art. 8. Activitatea publică  

a) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în 

acest sens de către comandantul Şcolii Militare, în condiţiile legii. 

b) Personalul militar şi civil desemnat să participe la activităţi sau dezbateri civile şi 

militare, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de 

comandantul Şcolii Militare. 

c) În cazul în care nu este desemnat în acest sens, personalul militar şi civil poate participa 

la activităţi sau dezbateri civile şi militare, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia 

exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Şcolii Militare. 

Art. 9. Activitatea politică 

În exercitarea funcţiei, personalului militar şi civil îi 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. 
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Art. 10.   Folosirea imaginii proprii 

În exercitarea funcţiei deţinute, personalului militar şi civil îi este interzis să permită 

utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni civile şi militare pentru promovarea unei activităţi 

comerciale, precum şi în scopuri electorale. 

Art. 11. Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei 

a) În relaţiile cu personalul din cadrul Şcolii Militare, precum şi cu persoane fizice sau 

juridice, personalul militar şi civil este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, bună-

credinţă, corectitudine şi amabilitate. 

b) Personalul militar şi civil are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi 

demnităţii persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei. 

c) Personalul militar şi civil trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru 

rezolvarea clară şi eficientă a problemelor de serviciu. 

Art. 12. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale 

a) Personalul militar şi civil care reprezintă Şcoala Militară în cadrul unor organizaţii 

internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter 

internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi instituţiei pe care o reprezintă. 

b) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, personalului militar şi civil îi este interzis să 

exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale. 

c) În deplasările externe, personalul militar şi civil este obligat să aibă o conduită 

corespunzătoare regulilor de protocol, fiindu-i interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă. 

Art. 13. Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor 

Personalul militar şi civil 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. 

Art. 14. Obiectivitate în evaluare 

a) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor civile şi militare de conducere, personalul 

militar şi civil are obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea 

carierei pentru funcţionarul civil şi militar din subordine. 

b) Personalul militar şi civil de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu 

obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, 

atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori 

acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare. 
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Art. 15. Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute 

a) Personalul militar şi civil are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte 

scopuri decât cele prevăzute de lege. 

b) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la 

anchete ori acţiuni de control, personalul militar şi civil nu poate urmări obţinerea de foloase sau 

avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane. 

c) Personalul militar şi civil are obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de 

orice natură, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin. 

d) Personalul militar şi civil are obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sau 

funcţionari civili şi militari să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori 

de a nu le sugera acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale. 

   Art. 16. Utilizarea resurselor instituţiei 

a) Personalul militar şi civil are obligaţia să asigure ocrotirea proprietăţii instituţiei, să 

evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar. 

b) Personalul militar şi civil are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile 

aparţinând instituţiei numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute. 

c) Personalul militar şi civil trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi 

revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale. 

d) Personalului militar şi civil care desfăşoară activităţi artistice sau didactice în interes 

personal îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica instituţiei pentru realizarea 

acestora. 

Art. 17. Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri 

a) Orice functionar civil şi militar poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a 

statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia 

următoarelor cazuri: 

— când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, 

despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; 

— când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului 

respectiv; 

— când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care 

persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces. 

b) Dispoziţiile lit. a) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii 

unui bun aflat în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. 

c) Personalului militar şi civil îi este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la 

bunurile proprietate civilă sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse 

operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege. 
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Art. 18.   Corupţia 

Corupţia, indiferent de formă, activă sau pasivă, implică utilizarea abuzivă a puterii civile 

şi militare în scopul obţinerii unui câştig necuvenit, pentru sine ori pentru altul, prin: 

a) abuz de putere în exercitarea atribuţiilor funcţiei; 

b) fraudă (înşelăciune şi prejudicierea unei alte persoane sau entităţi); 

c) favoritism; 

d) instituirea unui mecanism arbitrar de exercitare a puterii în domeniul achiziţiilor 

publice; 

e) nerespectarea dispoziţiilor privind conflictul de interese. 

Art. 19. Infracţiunile corelate cu fenomenul de corupţie sunt cele prevăzute la Titlul V- 

Infracţiuni de corupţie şi de serviciu, Capitolul I  Infracţiuni de corupţie din Legea nr. 286/2009 

privind Codul Penal, precum şi în legi speciale, ca modalităţi specifice ale infracţiunilor prevăzute 

la articolele menţionate. 

Art. 20. Măsurile avute în vedere pentru prevenirea şi eliminarea corupţiei sunt, în 

principal, următoarele: 

a) instituirea unui sistem de selecţie, promovare şi evaluare a angajaţilor precum şi a unui 

sistem de control, bazate exclusive pe recunoaşterea obiectivă a meritelor şi performanţelor 

profesionale; 

b) implementarea Codului în toate compartimentele din cadrul Şcolii Militare. 

Art. 21. Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea 

funcţiei: anterior numirii, la numirea în funcţie sau pe timpul exercitării acesteia, angajaţii au 

obligaţia să îşi administreze interesele private în aşa fel încât să prevină apariţia unui conflict de 

interese. 

Art. 22. Angajamentul presupune dorinţa personalului militar şi civil din Şcoala Militară 

de a progresa zi de zi în stăpânirea funcţiei deţinute şi de a-şi îmbunătăţi performanţele, conform 

planurilor de acţiune decise de comun acord pentru a asigura un serviciu de calitate. 

Art. 23.   Transparenţa internă şi externă 

a) Pe plan intern, transparenţa înseamnă împărţirea succesului, dar şi a dificultăţilor. 

Aceasta permite rezolvarea rapidă a problemelor, înainte să se agraveze şi să provoace prejudicii 

instituţiei. 

b) Pe plan extern, transparenţa înseamnă dezvoltarea relaţiilor cu cetăţenii care trebuie 

pusă sub dubla constrângere - a încrederii şi a eticii. 

Art. 24.   Fiecare persoana este unică şi trebuie să i se respecte demnitatea. 
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Art. 25. Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii. 

Toţi oamenii sunt trataţi cu demnitate în privinţa modului lor de viaţă, culturii, credinţei şi valorilor 

personale. 

Art. 26.   Reguli de comportament şi conduită în relaţia coleg-coleg 

a) Între colegi trebuie să existe cooperare şi susţinere reciprocă, motivat de faptul că toţi 

angajaţii sunt mobilizaţi pentru realizarea unor obiective comune în conformitate cu Obiectivele şi 

indicatorii de performanţă ai Şcolii Militare, comunicarea prin transferul de informaţii între colegi 

fiind esenţială în soluţionarea cu eficienţă a problemelor. 

b) Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie, eventualele 

divergenţe sau nemulţumiri apărute între aceştia soluţionându-se fără să afecteze relaţia de 

colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor neadecvate. 

c) Între colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să 

corespundă realităţii, eventualele nemulţumiri să fie exprimate direct şi netendenţios. 

d) Relaţia dintre colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoaşterea intraprofesională, 

colegialitate, performanţă în practică şi contribuţie la teorie. 

e) În desfăşurarea activităţii, între colegi trebuie să fie prezent spiritul competiţional care 

asigură progresul profesional. 

f) În relaţia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind 

luate prin consens, manifestându-se deschidere la sugestiile colegilor, admiţând critica în mod 

constructiv şi responsabil.  

Art. 27. 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 angajat al Şcolii Militare; 

b) promovarea sau tolerarea unor comportamente necolegiale de către conducerea Şcolii 

Militare; 

c) discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercetărilor unui coleg; 

d) formularea de comentarii lipsite de curtoazie la adresa pregătirii profesionale, a ţinutei 

morale sau a unor aspecte ce ţin de viaţa privată a unui coleg; 

e) utilizarea şi dezvăluirea informaţiilor transmise cu titlu confidenţial de un alt coleg. 

Art. 28. Nerespectarea prevederilor prezentului cod de etică atrage răspunderea persoanei 

vinovate. 

Art. 29. Stabilirea vinovăţiei se face cu respectarea procedurilor legale în vigoare şi în 

conformitate cu normele Codului de conduită etică al personalului civil şi militar. 

Art. 30. Precizări: 

a) Prezentul Cod va fi modificat ori de câte ori se modifică legislaţia de referinţă. 

b) Codul va fi analizat în vederea revizuirii la fiecare 5 ani. 
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c) Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod atrage suportarea consecinţelor legale, dacă 

atitudinea neconformă se regăseşte printre faptele incriminate de lege. 

d) Nerespectarea normelor de conduită etică poate atrage aplicarea măsurilor disciplinare, 

cu efecte negative asupra carierei profesionale. 

e) Analiza, cercetarea, judecarea şi decizia cu privire la abaterile de la prezentul Cod sunt, 

dupa caz, de competenţa consiliilor de onoare, a consiliilor de judecată ori a comisiilor de cercetare 

disciplinară. 

 


