PREŞEDINTELE
AGENȚIEI PENTRU AGENDA DIGITALĂ A ROMÂNIEI

In baza art.6 din O.U.G nr.40/2016 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei
publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, astfel cum a fost modificata
prin O.U.G. nr.1/2018 pentru aprobarea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice
centrale si pentru modificarea unor acte normative;
In baza Hotarrarii de Guvern nr.1132/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru
Agenda Digitala a Romaniei, precum si de modificare a Hotararii de Guvern nr.548/2013 privind
organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In baza Deciziei Primului Ministru nr.57/12.01.2017 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei
nr.37/12.01.2017;
In temeiul Ordinului Ministrului Comunicatiilor si Societatii Informationale nr.47/31.01.2014
privind aprobarea structurii organizatorice a Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei, a Statului de
functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare modificat prin Ordinul Ministrului
Comunicatiilor si Societatii Informationale nr.578/01.10.2014;
In temeiul Legii nr.477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritatile
si institutiile publice si Ordinul nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial;
In temeiul HOTARARII nr. 583/2016 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei nationale
anticoruptie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performata, a riscurilor asociate
obiectivelor si masurilor din strategie si a surselor de verificare, a inventarului masurilor de transparenta
institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare, precum si a standardelor de
publicare a informatiilor de interes public;
In baza prevederilor art.40 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

emite prezenta

DECIZIE

Art.1. Se aproba revizuirea Codului de conduit etica si profesionala pentru personalul din cadrul
Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei, conform anexei la prezenta decizie.
Art.2. Prezenta decizie abroga prevederile deciciei nr.84/07.04.2014.
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Art.3. Prezenta decizie va fi dusa la indeplinire prin grija Compartimentului Resurse Umane care
va intocmi Tabelul nominal cu semnaturile angajatilor AADR de luare la cunostinta de prevederile
Codului de conduita etica si profesionala a personalului contractual din cadrul AADR.

PRESEDINTE
Liviu Cozmin STOICA

Intocmit si avizat,
Consilier Juridic
Mirela Cristina ANDREESCU
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