
1

                                                                                          Anex  la Decizia nr 41/IS/26.04.2021

Aprobat,

Inspector sef

CODUL DE ETIC I CONDUIT  PROFESIONAL

AL FUNCTIONARILOR PUBLICI I PERSONALULUI CONTRACTUL

DIN CADRUL  INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNC  NEAM

Edi ia I/ Revizia 1/Aprilie 2021



2

CUPRINS

Preambul …………………………………………………………………………… Pg.3-4

CAPITOLUL I
Domeniul de aplicare i principii generale …..………………….Pg.5-6

CAPITOLUL II
Norme generale de conduita profesional  ………………………….Pg.6-13

CAPITOLUL III
Regulile de comportament i conduit  în rela iile interne……..Pg.13-14

CAPITOLUL IV
Prevederi privind monitorizarea i controlul aplic rii normelor de conduit

profesional ……………………………………………………………………………Pg.15-16

CAPITOLUL V

Valorile fundamentale …………………………………………………………….Pg. 17

CAPITOLUL VI

Sanc iuni. Modul de solu ionare a reclama iilor …………………..Pg.17-18

CAPITOLUL VII
Dispozi ii finale…………………………………………….………………Pg. 18-19



3

PREAMBUL

               Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  este institutia public  cu personalitate

juridic , subordonat  Inspec iei Muncii, organ de specialitate al administra iei publice centrale

aflat în subordinea Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale, cu sediul în municipiul

Bucure ti, organizat  în baza Legii nr. 108/1999 (republicata), pentru înfiin area i organizarea

Inspec iei Muncii i a Hotararii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de

organizare i func ionare a Inspec iei Muncii, precum i pentru stabilirea unor m suri cu

caracter organizatoric, prin care se exercit  atribu ii de autoritate de stat în domeniile

rela iilor de munc i securit ii i s ii în munc .

                  Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam   exercit  controlul aplic rii unitare a

dispozi iilor legale în domeniile sale de competen  în unit ile din sectorul public, mixt,

privat, precum i la alte categorii de angajatori.

                 Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  are ca principal scop urm rirea îndeplinirii

obliga iilor legale de c tre angajatori, în domeniul rela iilor de munc , securit ii i s ii

în munc , precum i a celor referitoare la condi iile de munc , ap rarea vie ii, integrit ii

corporale i s ii salaria ilor i a altor participan i la procesul de munc , în desf urarea

activit ii.

                 Pentru asigurarea desf ur rii întregii activit i, precum i pentru administrarea i

gestionarea bunurilor sale, Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  dispune de un aparat de

lucru propriu alc tuit din inspectori de munc i alte categorii de func ionari publici i personal

contractual.

Codul de etic i conduit  profesional  al personalului din cadrul aparatului de lucru

propriu al Inspectoratului Teritorial de Munc  Neamt define te valorile i principiile de

conduit  care trebuie aplicate în rela iile dintre salariati, în rela ia salaria ilor cu institu ia

precum i în rela ia acestora cu mediul extern al institu iei. În acela i timp serve te drept ghid

pentru cre terea r spunderii i a implic rii func ionarilor publici si a personalului contractual

din inspectorat.

            Prezentul Cod de etic i conduit  profesional  a fost elaborat având în vedere

dispozi iile legale : Constitu ia României, OUG nr.57/2019- Codul administrativ, Legea nr.

108/1999 privind înfiintarea Inspec iei Muncii, H.G. nr. 488/2017 privind aprobarea

Regulamentului de organizare si functionare al Inspec iei Muncii, Legea nr. 337/2018 privind

statutul inspectorului de munc , Legea nr. 571/2004 privind protec ia personalului din

autorita ile publice, institu iile publice i din alte unit i care semnaleaz  înc lc ri ale legii,

Legea nr.161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea
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demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea

corup iei, modificat i completat , Legea nr.53/2003- Codul muncii, cu modific rile i

complet rile ulterioare, Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea

faptelor de corup ie, modificat i completat , Regulamentul de Organizare i Func ionare al

ITM Neam  aprobat prin Ordinul MMJS Nr.1095/2018, Regulamentul Intern Propriu de

Organizare si Functionare al Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  aprobat prin Decizia IS

Nr. 210/23.12.2020.

Principiile detaliate în cadrul acestui Cod etic nu sunt exhaustive, îns , asociate cu

sim ul r spunderii fa  de institu ie i partenerii acesteia, stabilesc reguli esen iale de

comportament i de etic  aplicabil  întregului personal al Inspectoratului Teritorial de Munc

Neam . Aceste reguli nu se subtituie în niciun caz legilor i reglement rilor aplicabile în

domeniul administra iei publice.

Acest cod de etic i conduit  profesional  este aprobat prin Dispozi ia Inspectorului sef

al Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam i comunicat întregului personal al inspectoratului

prin grija compartimentului Resurse Umane i a efilor de compartimente.

Fiecare salariat al Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  este obligat s  respecte prezentul

Cod etic.
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CAPITOLUL I

DOMENIUL DE APLICARE I PRINCIPII GENERALE

Art.1.Domeniul de aplicare

(1) Codul de conduit  etic i profesional  a functionarilor publici i personalului contractual

din cadrul ITM Neamt stabil te principiile, valorile morale i profesionale (etica) pe care trebuie

 le respecte func ionarii publici i personalul contractual din cadrul inspectoratului, precum i

modul de comportament al acestora (conduita).

(2) Normele de conduit  etic i profesional  prev zute de prezentul Cod sunt obligatorii

pentru func ionarii publici, pentru persoanele care ocup  temporar o func ie public , precum i

pentru personalul contractual din cadrul inspectoratului.

Art.2.Obiective

Obiectivele prezentului cod etic urm resc s  asigure cre terea calit ii serviciilor prestate de

angaja ii Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, o bun  administrare în realizarea

interesului public, precum i eliminarea birocra iei i a faptelor de corup ie, prin:

- reglementarea normelor de conduit  profesional  necesare realiz rii unor raporturi sociale

i profesionale corespunz toare cre rii i men inerii la nivel înalt a prestigiului institu iei;

-  crearea unui climat de încredere i respect reciproc între salariati i institu ie, precum i

între institu ie i mediul s u extern.

Art.3.Principii generale

Principiile care guverneaz  conduita profesional  a functionarilor publici si personalului

contractual din Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt sunt urm toarele:

a) suprema ia Constitu iei i a legii, principiu conform c ruia persoanele care ocup  diferite

categorii de func ii au îndatorirea de a respecta Constitu ia i legile rii;

b) prioritatea interesului public, în exercitarea func iei de inute, principiu conform c ruia

personalul inspectoratului are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât

interesul personal, în exercitarea atribu iilor func iei;

c) asigurarea egalit ii de tratament a cet enilor în fa a autorit ilor i institu iilor publice,

principiu conform c ruia persoanele care ocup  diferite categorii de func ii au îndatorirea de a

aplica acela i regim juridic în situa ii identice sau similare;

d) profesionalismul, principiu conform c ruia persoanele care ocup  diferite categorii de
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func ii au obliga ia de a îndeplini atribu iile de serviciu cu responsabilitate, competen ,

eficien , corectitudine i con tiinciozitate;

e) impar ialitatea i independen a, principiu conform c ruia persoanele care ocup  diferite

categorii de func ii sunt obligate s  aib  o atitudine obiectiv , neutr  fa  de orice interes

altul decât interesul public, în exercitarea func iei de inute;

f) integritatea moral , principiu conform c ruia persoanelor care ocup  diferite categorii de

func ii le este interzis s  solicite sau s  accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru al ii,

vreun avantaj ori beneficiu în considerarea func iei pe care o de in sau s  abuzeze în vreun fel

de aceast  func ie;

g) libertatea gândirii i a exprim rii, principiu conform c ruia persoanele care ocup  diferite

categorii de func ii pot s i exprime i s i fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de

drept i a bunelor moravuri;

h) cinstea i corectitudinea, principiu conform c ruia în exercitarea diferitelor categorii de

func ii ocupan ii acestora trebuie s  fie de bun -credin ;

i)deschiderea i transparen a, principiu conform c ruia activit ile desf urate în exercitarea

diferitelor categorii de func ii sunt publice i pot fi supuse monitoriz rii cet enilor;

j) responsabilitatea i r spunderea, principiu potrivit c ruia persoanele care ocup  diferite

categorii de func ii r spund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribu iile de

serviciu nu au fost îndeplinite corespunz tor.

                                                CAPITOLUL II

                     NORME GENERALE DE CONDUIT  PROFESIONAL

Art. 4. Respectarea Constitu iei i a legilor

(1)  Func ionarii publici au obliga ia ca prin actele i faptele lor s  promoveze suprema ia legii,

 respecte Constitu ia i legile rii, statul de drept, drepturile i libert ile fundamentale ale

cet enilor în rela ia cu administra ia public , precum i s  ac ioneze pentru punerea în

aplicare a dispozi iilor legale în conformitate cu atribu iile care le revin, cu aplicarea normelor

de conduit  care rezult  din îndatoririle prev zute de lege.

(2) Func ionarii publici trebuie s  se conformeze dispozi iilor legale privind restrângerea

exerci iului unor drepturi, datorat  naturii func iilor publice de inute.

Art.5   Profesionalismul i impar ialitatea

(1)  Func ionarii publici trebuie s  exercite func ia public  cu obiectivitate, impar ialitate i

independen , fundamentându- i activitatea pe dispozi ii legale i pe argumente tehnice i s
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se  ab in  de  la  orice  fapt  care  ar  putea  aduce  prejudicii  persoanelor  fizice  sau  juridice  ori

prestigiului corpului func ionarilor publici.

(2)  În exercitarea func iei publice, func ionarii publici trebuie s  adopte o atitudine neutr

fa  de orice interes personal, politic, economic, religios sau de alt  natur i s  nu dea curs

unor eventuale presiuni, ingerin e sau influen e de orice natur .

(3)   Principiul  independen ei  nu  poate  fi  interpretat  ca  dreptul  de  a  nu  respecta  principiul

subordon rii ierarhice.

Art. 6. Exercitarea dreptului la libera exprimare

(1)  Func ionarii publici au dreptul la libera exprimare, în condi iile legii.

(2)  În exercitarea dreptului la liber  exprimare, func ionarii publici au obliga ia de a nu aduce

atingere demnit ii, imaginii, precum i vie ii intime, familiale i private a oric rei persoane.

(3)  În activitatea lor, func ionarii publici au obliga ia de a respecta libertatea opiniilor i de a

nu se l sa influen i de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor,

func ionarii publici trebuie s  aib  o atitudine conciliant i s  evite generarea conflictelor

datorate schimbului de p reri.

În exercitarea func iei de inute, func ionarii publici au obliga ia de a avea un comportament

profesionist, precum i de a asigura, în condi iile legii, transparen a administrativ .

Art. 7 Asigurarea unui serviciu public de calitate

În exercitarea func iei de inute:

(1) Func ionarii publici au obliga ia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul

cet enilor prin participarea activ  la luarea deciziilor i la transpunerea lor în practic , în

scopul realiz rii competen elor autorit ilor i ale institu iilor publice.

(2)  Func ionarii publici au obliga ia de a avea un comportament profesionist, precum i de a

asigura, în condi iile legii, transparen a administrativ .

(3) Func ionarii publici au obliga ia s  p streze secretul de stat, secretul de serviciu, precum i

confiden ialitatea în leg tur  cu faptele, informa iile sau documentele de care iau cuno tin

în exercitarea func iei publice, în condi iile legii, cu aplicarea dispozi iilor în vigoare privind

liberul acces la informa iile de interes public.

(4) Func ionarii publici au obliga ia de a depune diligenta in implementarea solu iilor propuse

i a deciziilor.

 (5)  Func ionarii publici au obliga ia de a nu aduce atingere onoarei,reputa iei, demnit ii,

integrit ii fizice i morale a persoanelor cu care intr  în leg tur  în exercitarea func iei

publice, prin:

a) întrebuin area unor expresii jignitoare;



8

b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizic  sau psihic  a oric rei persoane.

Art. 8.Loialitatea fa  de institu ia public

(1)  Func ionarilor publici le este interzis:

a) s  exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în leg tur  cu activitatea institu iei

publice în care î i desf oar  activitatea, cu politicile i strategiile acesteia ori cu proiectele

de acte cu caracter normativ sau individual;

 b) s  fac  aprecieri neautorizate în leg tur  cu litigiile aflate în curs de solu ionare i în care

institu ia public  în care î i desf oar  activitatea are calitatea de parte sau s  furnizeze în

mod neautorizat informa ii în leg tur  cu aceste litigii;

 c) s  dezv luie i s  foloseasc  informa ii care nu sunt de interes public, în alte condi ii decât

cele prev zute de lege;

 d) s  acorde asisten i consultan  persoanelor fizice sau juridice în vederea promov rii de

ac iuni  juridice  ori  de  alt  natur  împotriva  statului  sau  autorit ii  ori  institu iei  publice  în

care î i desf oar  activitatea.

 (2)  Prevederile alin. (1) se aplic i dup  încetarea raportului de serviciu, pentru o perioad

de 2 ani, dac  dispozi iile din legi speciale nu prev d alte termene.

Art.9.    Func ionarul public are îndatorirea de a informa institu ia public , în mod corect i

complet, în scris, cu privire la situa iile de fapt i de drept care privesc persoana sa i care

sunt generatoare de acte administrative în condi iile expres prev zute de lege.

Ar.10. Activitatea politic

În exercitarea func iei publice, func ionarilor publici le este interzis:

 a) s  participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

 b) s  furnizeze sprijin logistic candida ilor la func ii de demnitate public ;

 c) s  afi eze, în cadrul autorit ilor sau institu iilor publice, însemne ori obiecte inscrip ionate

cu sigla i/sau denumirea partidelor politice;

d) s  se serveasc  de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribu iilor de serviciu pentru

a- i exprima sau manifesta convingerile politice;

e) s  participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.

Art.11.Pastrarea secretului de stat, secretului de serviciu i confiden ialitatea

Func ionarii publici au obliga ia s  p streze secretul de stat, secretul de serviciu, precum i

confiden ialitatea în leg tur  cu faptele, informa iile sau documentele de care iau cuno tin

în exercitarea func iei publice, în condi iile legii.

Art.12. Interdic ia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje

Func ionarilor publici le este interzis s  solicite sau s  accepte, direct sau indirect, pentru ei
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sau pentru al ii, în considerarea func iei lor publice, daruri sau alte avantaje. Exceptie fac

bunurile pe care func ionarii publici le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activit i de

protocol în exercitarea mandatului sau a func iei publice de inute, care se supun prevederilor

legale specifice.

Art.13. Utilizarea responsabil  a resurselor publice

Func ionarii publici au obliga ia s  foloseasc  timpul de lucru, precum i bunurile apar inând

institu iei publice numai pentru desf urarea activit ilor aferente func iei publice de inute.

Art. 14 Subordonarea ierarhic

Func ionarul public are îndatorirea s  îndeplineasc  dispozi iile primite de la superiorii

ierarhici i s  rezolve în termenele stabilite lucr rile repartizate.

Pe durata starii de urgenta/de alerta instituita prin lege, angajatii vor ramane disponibili

pentru efectuarea sarcinilor de serviciu, in functie de volumul de activitate al institutiei, cu

respectarea numarului maxim de 48 de ore de lucru pe saptamana.

Func ionarul public are dreptul s  refuze, în scris i motivat, îndeplinirea dispozi iilor primite

de  la  superiorul  ierarhic,  dac  le  consider  ilegale.   Dacã  cel  care  a  emis  dispozi ia  o

formuleazã în scris, func ionarul public este obligat sã o execute, cu excep ia cazului în care

aceasta este vãdit ilegalã. Func ionarul public are îndatorirea sã aducã la cuno tin a

superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispozi ia, situa iile de natura celor prevãzute în

prezentul alineat.

Atât personalul cu functii de conducere, cât si personalul de executie este obligat sa

semnaleze pe linie ierarhica neregularitatile constatate (abateri de la normele de conduita

etica, de la normele de disciplina a muncii, de la procedurile de lucru) in cel mai scurt timp

posibil, fara ca astfel de semnalari sa atraga un tratament inechitabil sau discriminatoriu fata

de salariatul care este autorul semnalarii.

Art.15. Folosirea imaginii proprii

Func ionarilor publici le este interzis s  permit  utilizarea func iei publice în ac iuni

publicitare pentru promovarea unei activit i comerciale, precum i în scopuri electorale.

Art.16. Limitarea particip rii la achizi ii, concesion ri sau închirieri

(1) Un func ionar public nu poate achizi iona/concesiona/închiria  un bun aflat în proprietatea

privat  a statului sau a unit ilor administrativ-teritoriale, supus vânz rii în condi iile legii, în

urm toarele situa ii:

    a) când a luat cuno tin , în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribu iilor de serviciu,

despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaz  s  fie vândute/concesionate/închiriate;

    b) când a participat, în exercitarea atribu iilor de serviciu, la organizarea
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vânz rii/concesionarii/închirierii bunului respectiv;

    c) când poate influen a opera iunile de vânzare/concesionare/închiriere.

 (2)   Func ionarilor  publici  le  este  interzis  furnizarea  informa iilor  referitoare  la  bunurile

proprietate public  sau privat  a statului ori a unit ilor administrativ-teritoriale, supuse

opera iunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condi ii decât cele prev zute de

lege.

Art.17. Respectarea regimului juridic al conflictului de interese  i al incompatibilit ilor

(1)  Func ionarii publici au obliga ia s  respecte întocmai regimul juridic al conflictului de

interese i al incompatibilit ilor. În situa ia intervenirii unei incompatibilit i sau a unui

conflict de interese, func ionarii publici au obliga ia de a ac iona conform prevederilor legale

pentru încetarea incompatibilit ii sau a conflictului de interese, în termen legal.

(2)   La numirea într-o func ie public , la încetarea raportului de serviciu, precum i în alte

situa ii prev zute de lege, func ionarii publici sunt obliga i s  prezinte, în condi iile Legii nr.

176/2010, declara ia de avere i declara ia de interese. Declara ia de avere i declara ia de

interese se actualizeaz  anual, potrivit legii.

Art.18.Activitatea public

(1)  Comunicarea oficial  a informa iilor i datelor privind activitatea institu iei publice,

precum i rela iile cu mijloacele de informare în mas  se asigur  numai de c tre func ionarii

publici desemna i în acest sens de conduc torul institu iei publice, în condi iile legii.

(2)  Func ionarii publici desemna i s  participe la activit i sau dezbateri publice, în calitate

oficial , trebuie s  respecte limitele mandatului de reprezentare încredin at.

(3)   În  cazul  în  care  nu  sunt  desemna i  în  acest  sens,  func ionarii  publici  pot  participa  la

activit i sau dezbateri publice, având obliga ia de a face cunoscut faptul c  opinia exprimat

nu reprezint  punctul de vedere oficial al institu iei publice în cadrul c reia î i desf oar

activitatea.

(4)   În  cazul  în  care  particip  la  elaborarea  de  publica ii, article de specialitate, lucr ri

literare/ tiin ifice sau la emisiuni audiovizuale (cu execp ia  celor  cu  caracter  politic),

func ionarii publici nu pot utiliza informa ii i date la care au avut acces în exercitarea func iei

publice, dac  acestea nu au caracter public. Prevederile alin. (3) se aplic  în mod

corespunz tor.

Art.19. Conduita în rela iile cu cet enii

 (1)  În rela iile cu persoanele fizice i cu reprezentan ii persoanelor juridice care se adreseaz

institu iei publice, func ionarii publici sunt obliga i s  aib  un comportament bazat pe respect,

bun -credin , corectitudine, integritate moral i profesional .
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(2) Func ionarii publici au obliga ia de a nu aduce atingere onoarei, reputa iei, demnit ii,

integrit ii fizice i morale a persoanelor cu care intr  în leg tur  în exercitarea func iei

publice.

(3) Func ionarii publici trebuie s  adopte o atitudine impar ial i justificat  pentru rezolvarea

legal , clar i eficient  a problemelor cet enilor.

(4)  Func ionarii publici au obliga ia de a asigura egalitatea de tratament a cet enilor în fa a

autorit ilor i institu iilor publice, principiu conform c ruia func ionarii publici au îndatorirea

de a preveni i combate orice form  de discriminare în îndeplinirea atribu iilor profesionale.

Art.20. Conduita în cadrul rela iilor interna ionale

(1) În rela iile cu reprezentan ii altor state, func ionarilor publici le este interzis s  exprime

opinii personale privind aspecte na ionale sau dispute interna ionale.

(2)  În deplas rile externe, func ionarii publici sunt obliga i s  aib  o conduit  corespunz toare

regulilor de protocol i le este interzis  înc lcarea legilor i obiceiurilor rii gazd .

Art.21. Obiectivitate i responsabilitate în luarea deciziilor

(1) În procesul de luare a deciziilor, salaria ii au obliga ia s  ac ioneze conform prevederilor

legale i s  î i exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat i impar ial.

(2) Func ionarilor publici i personalului contractual al inspectoratului le este interzis s

promit  luarea unei decizii de c tre institu ia public , de c tre al i func ionari publici, precum

i îndeplinirea atribu iilor în mod privilegiat.

(3) Func ionarii publici de conducere sunt obliga i s  sprijine propunerile i ini iativele

motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbun irii activit ii.

(4) Func ionarii publici de conducere au obliga ia s  asigure egalitatea de anse i tratament cu

privire  la  dezvoltarea  carierei  personalului  din  subordine,  în  condi iile  legisla iei  specifice

aplicabile fiec rei categorii de personal. În acest sens, ace tia au obliga ia:

a) s  repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunz tor nivelului de competen  aferent

func iei publice ocupate i carierei individuale a fiec rei persoane din subordine;

 b) s  asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea corespunz toare

a competen elor fiec rei persoane din subordine;

 c) s  monitorizeze performan a profesional  individual i colectiv  a personalului din

subordine, s  semnaleze în mod individual performan ele necorespunz toare i s  implementeze

suri destinate amelior rii performan ei individuale i, dup  caz, colective, atunci când este

necesar;
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 d) s  examineze i s  aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competen ei profesionale

pentru personalul din subordine, atunci când propun acordarea de stimulente materiale sau

morale;

 e) s  evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesional  al fiec rui subordonat i s

propun  participarea la programe de formare i perfec ionare profesional  pentru fiecare

persoan  din subordine;

 f) s  delege sarcini i responsabilit i, în condi iile legii, persoanelor din subordine care de in

cuno tin ele, competen ele i îndeplinesc condi iile legale necesare exercit rii func iei

respective;

  g) s  exclud  orice form  de discriminare i de h uire, de orice natur i în orice situa ie, cu

privire la personalul din subordine.

 (5) Func ionarii publici de conducere au obliga ia de a nu se angaja în rela ii patrimoniale cu

personalul din subordine, în scopul îndeplinirii cu impar ialitate a îndatoririlor de serviciu.

Art.22. Obliga ia respect rii regimului cu privire la s tate i securitate în munc

Salaria ii institu iei au obliga ia de a se supune controlului de medicina muncii i expertizelor

medicale ca urmare a recomand rilor formulate de medicul de medicina muncii, în condi iile

legii.

Art.23. Regimul incompatibilit ilor i conflictului de interese în exercitarea func iilor

publice

(1)  Regimul incompatibilit ilor în exercitarea func iilor publice

Func ionarilor publici li se aplic  regimul incompatibilitatilor în exercitarea func iilor publice

stabilit prin legisla ia special  privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în

exercitarea demnitatilor publice i a func iilor publice.

(2) Raporturi ierarhice directe cu membri ai familiei

Raporturile ierarhice directe cu membri ai familiei în exercitarea func iei publice sunt

reglementate prin legisla ia special  privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în

exercitarea demnitatilor publice i a func iilor publice.

(3) Func ii sau activit i care nu sunt incompatibile cu func ia public

a) Func ionarii publici au obliga ia de a respecta prevederile legisla iei speciale privind unele

suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnitatilor publice i a func iilor

publice, prin care se stabilesc func iile sau activitatile care nu sunt incompatibile cu func ia

public .

b) Activitatile în domeniul didactic pe care func ionarii publici le pot desf ura, în condi iile

legisla iei speciale privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea
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demnit ilor publice i a func iilor publice, sunt activit ile desf urate de func ionarii publici

care ocup  func ii didactice în institu iile de înv mânt de stat sau private

autorizate/acreditate în condi iile legii ori care au calitatea de formator, mentor sau

persoan -resurs  în cadrul programelor de formare profesional  a adul ilor organizate în

condi iile actelor normative din domeniul form rii profesionale, ori care au calitatea de

specialist în comisiile de examinare sau de evaluator în comisiile de evaluare/monitorizare în

cadrul programelor de formare profesional  a adul ilor, organizate în condi iile actelor

normative din domeniul form rii profesionale a adul ilor.

c)  Func ionarii  publici  care  desf oar  activit ile  prev zute  la  alin.  b)  au  obliga ia  de  a

respecta programul de lucru prev zut de lege.

(4) Conflictul de interese privind func ionarii publici

Func ionarilor publici li se aplic  regimul conflictului de interese în exercitarea func iilor

publice stabilit prin legisla ia special  privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în

exercitarea demnitatilor publice i a func iilor publice.

CAPITOLUL III

REGULILE DE COMPORTAMENT I CONDUIT  ÎN RELA IILE INTERNE

Etica se refer  la  comportamentul  individual,  în  context organiza ional  sau nu, care poate fi

apreciat sau evaluat fie din perspectiva valorilor, principiilor i regulilor etice explicite (coduri

de etic , coduri de conduit  sau alte tipuri de documente f  statut de act normativ) sau

tacite (cultura organiza ional ), fie prin prisma consecin elor ac iunilor înse i.

Comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic

ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individual , se refer  la aceast  corectitudine etic ,

care nu poate fi delimitat  de corectitudinea legal i profesional .

Comportamentul lipsit de integritate este o form  de subminare a misiunii organiza iei,

conducând la un climat organiza ional toxic pentru angaja i i ter i, i afectând interesele

legitime ale tuturor celor implica i, inclusiv interesul public.

Art.24. Reguli de comportament i conduit  în rela ia coleg – coleg.

(1)  Între colegi trebuie s  existe cooperare i sus inere reciproc  motivat de faptul c  to i

salariatii sunt mobiliza i pentru realizarea unor obiective comune, iar comunicarea prin

transferul de informa ii între colegi este esen ial  în solu ionarea cu eficien  a problemelor.
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(2) Colegii î i datoreaz  respect reciproc, considera ie, dreptul la opinie, eventualele

divergen e, nemul umirii, ap rute între ace tia solu ionându-se f  s  afecteze rela ia de

colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor i gesturilor inadecvate,

manifestând atitudine reconciliant .

 (3) Intre colegi trebuie s  existe sinceritate i corectitudine, opiniile exprimate s  corespund

realit ii, eventualele nemul umiri dintre colegi s  fie exprimate direct netenden ios.

(4) Rela ia dintre colegi trebuie s  fie egalitar , bazat  pe recunoa terea intraprofesional , pe

colegialitate i pe performan ;

(5) In elegere, respect i sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale;

(6)  În rela ia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echip , deciziile fiind luate

prin  consens,  manifestându-se  deschidere  la  sugestiile  colegilor  admi ând  critica  în  mod

constructiv i responsabil dac  este cazul, s  împ rt easc  din cuno tin ele i experien a

acumulat  în scopul promov rii reciproce a progresului profesional;

(7) Obligatia de asisten  între angaja ii Inspectoratului Teritorial de Munc  Neamt, se

materializeaz  prin suplinirea colegial , acordarea de sprijin în activitatea desf urat ,

cooperarea cu bun  credin  în cadrul actiunilor si proiectelor ce implic  participarea mai

multor persoane.

Art. 25. Constituie înc lc ri ale principiului colegialit ii:

a) discriminarea, h uirea de gen, etnic  sau sub orice alt  form , folosirea violen ei fizice

sau psihice,limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui membru al institu iei,

indiferent de pozi ia ocupat  de acesta în cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt;

b) promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele descrise în acest articol de c tre

personalul de conducere din Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt;

c) discreditarea în mod injust a activitatii desfaurate in exercitarea atributiilor de serviciu sau

a rezultatelor acestor activitati a unui coleg;

d)formularea  în  fa a  unei  persoane  fizice  din  interiorul  sau  exteriorul  institu iei  a  unor

comentarii lipsite de curtoazie la adresa preg tirii profesionale, a inutei morale sau a unor

aspecte ce in de via a privat  a unui coleg;

e)formularea repetat  de plângeri sau sesiz ri v dit neîntemeiate la adresa unui coleg.
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                                                        CAPITOLUL IV

PREVEDERI PRIVIND MONITORIZAREA I CONTROLUL APLIC RII NORMELOR DE CONDUIT

PROFESIONAL

A. Consilierea etic i asigurarea inform rii i a raport rii cu privire la normele de conduit

a func ionarilor publici

Art.26.

(1) În scopul aplic rii  eficiente a dispozi iilor prezentului cod etic, la nivelul ITM Neam  este

desemnat, prin act administrativ al conduc torului institu iei, un func ionar public din cadrul

compartimentului Resurse Umane, pentru consiliere etic i monitorizarea respect rii normelor

de conduit .

(2) Consilierea etic  are caracter confiden ial i se desf oar  în baza unei solicit ri formale

adresate consilierului de etic  sau la ini iativa sa atunci când din conduita func ionarului public

rezult  nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia. Consilierul de etic  are obliga ia

de a nu comunica informa ii cu privire la activitatea derulat  decât în situa ia în care

aspectele semnalate pot constitui o fapt  penal .

(3) În aplicarea dispozi iilor prezentului cod referitoare la conduita salaria ilor, orice activitate

care implic  prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueaz  cu respectarea

prevederilor legisla iei pentru protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu

caracter personal i libera circula ie a acestor date.

(4) Institu ia public  are obliga ia s  asigure participarea consilierului de etic  la programele

de formare i perfec ionare profesional , organizate de Institutul Na ional de Administra ie, în

condi iile legii.

(5) Func ionarii publici nu pot fi sanc iona i sau prejudicia i în niciun fel pentru c  s-au adresat

consilierului de etic  cu solicitarea de a primi consiliere cu privire la respectarea principiilor i

normelor de conduit .

Art.27. În exercitarea rolului activ de prevenire a înc lc rii principiilor i normelor de

conduit , consilierul de etic  îndepline te urm toarele atribu ii:

    a) monitorizeaz  modul de aplicare i respectare a principiilor i normelor de conduit  de

tre salaria ii  institu iei i întocme te rapoarte i analize cu privire la acestea;

    b) desf oar  activitatea de consiliere etic , pe baza solicit rii scrise a func ionarilor

publici;

    c) elaboreaz  analize privind cauzele, riscurile i vulnerabilit ile care se manifest  în

activitatea salaria ilor  din  cadrul  institu iei  publice  i  care  ar  putea  determina  o  înc lcare  a
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principiilor i normelor de conduit

    d) organizeaz  sesiuni de informare a func ionarilor publici cu privire la normele de etic ,

modific ri ale cadrului normativ în domeniul eticii i integrit ii sau care instituie obliga ii

pentru institu ia public ;

    e) semnaleaz  practici sau proceduri institu ionale care ar putea conduce la înc lcarea

principiilor i normelor de conduit  în activitatea func ionarilor publici;

    f) analizeaz  sesiz rile i reclama iile formulate de cet eni i de ceilal i beneficiari ai

activit ii autorit ii sau institu iei publice cu privire la comportamentul personalului care

asigur  rela ia direct  cu cet enii i formuleaz  recomand ri cu caracter general, f  a

interveni în activitatea comisiilor de disciplin ;

    g) poate adresa în mod direct întreb ri sau aplica chestionare cet enilor i beneficiarilor

direc i ai activit ii autorit ii sau institu iei publice cu privire la comportamentul personalului

care asigur  rela ia cu publicul, precum i cu privire la opinia acestora despre calitatea

serviciilor oferite de autoritatea sau institu ia public  respectiv .

B. Coordonarea i controlul normelor de conduit  pentru pesonalul contractual

Art.28.  (1)  Autorit ile  i  institu iile  publice  au  obliga ia  de  a  coordona,  controla  i

monitoriza respectarea normelor de conduit  de c tre personalul contractual din aparatul

propriu, cu respectarea prevederilor în domeniul legisla iei muncii i a legisla iei specifice

aplicabile.

(2) În scopul îndeplinirii corespunz toare a activit ilor prev zute la alin. (1) institu ia

public  :

    a) urm re te aplicarea i respectarea prevederilor prezentului cod referitoare la conduita

personalului contractual în exercitarea func iilor de inute;

    b) solu ioneaz  peti iile i sesiz rile primite privind înc lcarea prevederilor prezentului

cod referitoare la conduita personalului contractual în exercitarea func iilor de inute sau le

transmite spre solu ionare organului competent, conform legii;

    c) elaboreaz  analize i rapoarte privind respectarea prevederilor prezentului cod

referitoare la conduita personalului contractual în exercitarea func iilor de inute;

    d) asigur  informarea publicului cu privire la conduita profesional  la care este îndrept it

 se a tepte din partea personalului contractual în exercitarea func iei;

    e) asigur  informarea personalului contractual propriu cu privire la conduita ce trebuie

respectat ;

    f) colaboreaz  cu organiza iile neguvernamentale care au ca scop promovarea i ap rarea

intereselor legitime ale cet enilor în rela ia cu personalul din administra ia public .
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CAPITOLUL  V

VALORILE FUNDAMENTALE

Angajamentul

Art.29. Angajamentul presupune dorin a fiec rui salariat i a conducerii inspectoratului de a

progresa zi de zi în st pânirea func iei de inute i de a- i îmbun i performan ele, conform

planurilor de ac iune decise de comun acord pentru a asigura prestarea unor servicii de

calitate.

Lucrul în echip

Art.30. Principiu conform c ruia to i salaria ii care fac parte dintr-o echip  trebuie sa sprijine

echipa  i to i s  primeasc  sprijin din partea conducerii inspectoratului. Acest spirit de echip

trebuie promovat i  exprimat  in  rela iile  cu  ceilal i  colaboratori, indiferent de originea lor

etnica, cultural  sau profesional .

Transparen a intern i extern

Art.31. Pe plan intern transparen a însemn  împ irea succesului, dar i a dificult ilor.

Aceasta permite rezolvarea rapid  a dificult ilor, înainte s  se agraveze i s  provoace

prejudicii institu iei,echipei , partenerilor inpectoratului.

Demnitatea uman

Art.32. Fiecare persoan  este unic i trebuie s  i se respecte demnitatea.

Art.33. Fiec rei persoane îi este garantat  dezvoltarea liber i deplin  a personalit ii. To i

oamenii sunt trata i cu demnitate cu privire la modul lor de via , cultur , credin ele i

valorile personale.

CAPITOLUL VI

   SANC IUNI. MODUL DE SOLU IONARE A RECLAMA IILOR

Art. 34. (1) În scopul respect rii i monitoriz rii implement rii principiilor i normelor de

conduit  de  c tre  to i salaria ii institu iei,  consilierul  de  etic  desemnat  prin  decizia

Inspectorului ef nr.227/27.12.2018, exercit  un rol activ în domeniul prevenirii înc lc rii

acestor nome,  prin îndeplinirea atribu iilor prevazute la art. 26.

(2) Func ionarii publici/personalul contractual nu pot fi sanc iona i sau prejudicia i în niciun

fel pentru c  s-au adresat consilierului de etic  cu solicitarea de a primi consiliere cu privire la

respectarea principiilor i normelor de conduit .

Art. 35.

(1) Înc lcarea cu vinov ie de c tre func ionarii publici/personalul contractual a îndatoririlor

corespunz toare func iei pe care o de in i a normelor de conduit  etic i profesional
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prev zute în prezentul cod, constituie abatere disciplinar i atrage r spunderea administrativ

– disciplinar , civil  sau penal , dupa caz, a acestora, în condi iile legii.

(2) efii de compartimente au obliga ia s  monitorizeze  respectarea normelor de conduit

etic  a personalului aflat în subordine i s  semnalizeze orice înc lcare a acestora.

 (3) Comisia de disciplin  numita prin Decizia inspectorului sef nr.154/05.12.2019 are

competen a de a cerceta înc lcarea prevederilor prezentului cod etic i de a propune aplicarea

sanc iunilor disciplinare, în condi iile legii. Procedura cercet rii disciplinare se realizeaz  cu

respectarea dispozi iilor OUG Nr.57/2019, ale HG Nr.1344/2007 modificat i completat , Legii

nr.53/2003 actualizat i ale RIPOF al ITM Neam  în vigoare din data de 01.01.2021.

(4) Func ionarii publici i personalul contractual din cadrul inspectoratului nu pot fi sanc iona i

sau prejudicia i în niciun fel pentru sesizarea cu bun -credin  a comisiei de disciplin , în

condi iile legii, cu privire la cazurile de înc lcare a normelor de conduit  etic .

(5) Comisia de disciplin  poate fi sesizat  în scris de orice persoan  fizic , organ sau organism

care a constatat înc lcarea normelor de etic  de c tre un salariat al Inspectoratului Teritorial

de Munc  Neam . Comisia se poate sesiza i din oficiu.

(6) Sesizarea va indica în mod explicit numele persoanei care se face vinovat  de înc lcare,

numele celui care face sesizarea i faptele imputate acestuia.

(7) Sesiz rile se înregistreaz  la registratura Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam .

(8)  În cazurile în care faptele s vâr ite întrunesc elementele constitutive ale unor infrac iuni,

vor fi sesizate organele de urm rire penal  competente, în condi iile legii.

 Personalul inspectoratului r spunde potrivit legii în cazurile în care, prin faptele s vâr ite cu

înc lcarea normelor de conduit  profesional , creeaz  prejudicii persoanelor fizice sau

juridice.

CAPITOLUL VII

DISPOZI II FINALE

Art.36. Prevederile prezentului cod etic i de conduit  profesional  se completeaz  cu

prevederile Regulamentului Intern Propriu de Organizare i Func ionare al ITM Neam , aprobat

prin Decizia IS nr.210/23.12.2020, în vigoare din 01.01.2021 i cu actele normative i

reglement rile legale în vigoare în domeniul administra iei publice.

Art.37. Orice  modificare  adus  prezentului  Cod  etic  va  fi  adus  la  cunostin a  tuturor

salaria ilor institu iei, prin grija consilierului etic i a sefilor de compartimente.

Art.38. Prezentul cod de etic  este aprobat prin decizia conduc torului institu iei i va fi adus
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la cuno tin  întregului personal al institu iei, sub semnatur , pan  la data intr rii în vigoare.

Art.39. Pentru informarea cet enilor, compartimentul de rela ii cum publicul va asigura

publicarea prezentului cod etic pe pagina de internet a institu iei i îl va afi a la sediul

insitu iei, intr-un loc vizibil i u or accesibil publicului.

     Verificat,                                                                       Întocmit,
     Comp.LCA,

                                         comp. RU


