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HoTARAREA NR. 2 din data de 22.01.2020
Consiliul de Administratie,
avand in vedere:
Hotdrdrea Consiliului Local al municipiului Bistri[a nr. 191131.10.2018, privind modificarea
gi completarea Hotdririi nr. 64126.03.2009 a consiliului local al municipiului Bistri[a,
privind infiintarea Regiei Publice locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A - structuri
cu specific silvic, prin reorganizarea Serviciului public municipal ,,Ocolul Silvic al
municipiului Bistri[a", cu completirile gi modificirile ulterioare;
Hotirdrea Consiliului Local al comunei Livezile nr. 70128.11.2018, privind
modificarea gi completarea Hotir6rii nr. 64126.03.2009 a consiliului local al comunei
Livezile, privind infiinfarea Regiei Publice locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrila R.A
- structuri cu specific silvic, prin reorganizarea Serviciului public municipal ,,Ocolul Silvic
al municipiului Bistri[a", cu completirile 9i modificdrile ulterioare
Procesul Verbal nr. 1122.01.2020 al gedin[ei Consiliului de Administra[ie din data
de 22.01.2020;
in temeiul art. 15lit. cc din Anexa nr.2la HCL 191 t31.10.2018 Statutul actualizat
al R.P.L. Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A

HOTAnAgTE:
Art. 1. Se aprobi cu un numdrde S(cinci) voturi ,,PENTRU" din totalul de cinci
membri prezenfi, Codul de etici cu modificdri gi completdri, conform Anexa 1 , care face
parte integranti din prezenta hotirAre.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se imputernicegte dl. Anca
Emil Titus in calitate de Sef ocol.
PRE$EDtNTE C.A.,
ING. VALEA OVIDIU LUCIAN
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CODUL DE ETICA

Reqia Publica Locala Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A.

I.

INTRODUCERE

Codul de Etica Profesionala al personalului sau a administratorilor unei societati/regii
de conduita care stabilesc si reglementeaza valorile,
responsabilitatile, obligatiile si conduita in afaceri.

reprezinta normele etice

Respectarea Codului de Etica Profesionala din cadrul Regiei publice locale Ocolul Silvic
al Municipiului Bistrita R.A. este obligatia angajatilor si/sau administratorilor si ofera
acestora informatii privind modul in care acestia pot rezolva problemele de etica.

Codul de Etica Profesionala al RPL Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A. prezinta
setul de reguli de baza, de compartiment etic in afaceri si modul de prevenire a actiunilor
ilicite si ilegale precum si politici privind anticoruptia si de combatere a discriminarii care
ar putea sa apara pe parcursul derularii activitatii.
Normele de etica si conduita profesionale prevazute in prezentul cod de conduita sunt
obligatorii pentru tot personalul din cadrul RPL Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A.,
incadrat in baza prevederii legii nr. 53/2003 -Codul Muncii cu modificarile si completarile
ulterioare , a Contractului colectiv de munca incheiat la nivelul RPL Ocolul Silvic al
Municipiului Bistrita R.A. precum si pentru administratorii executive si neexecutivi numiti
in conformitate cu O.U.G. 10912011- ordonanta privind guvernanta corporatista.

Codul insusit de personalul/administratorii RPL Ocului Silvic al Municipiului Bistrita R.A.

va fi facut cunoscut colaboratorilor, furnizorilor si partenerilor regiei prin publicarea

pe

site-ul oficial.

II.

OBIECTIVE

Obiectivele prezentului cod de etica si conduita urmaresc sa asigure cresterea calitatii
serviciilor, o buna administrarea in realizarea obiectivelor regiei precum si eliminarea
birocratiei si a faptelor de coruptie si discriminare din regie, prin.

-

Reglementarea normelor de conduita profesionala necesare realizarii unor
raporturi sociale si profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel inalt
a prestigiului regiei si a personalului si administratorilor;

-

lnformarea clientilor si colaboratorilor cu privire la conduita profesionala la care
este indreptatit sa se astepte din partea personalului si administratorilor in
exercitarea functiei;

-

Crearea unui climat de inceredere si un respect reciproc intre client sau
colaboratori si personalul si administratorii din cadrul RPL Ocolul Silvic al
Municipiului Bistrita R.A., pe de o parte si intre RPL Ocolul Silvic al Municipiutui
Bistrita R.A" si autoritatii administratiei publice locale pe de alta parte;

III. TERMENI

Expresiile

si

termeniide maijosau urmatoarele seminificatii.

Personal angajat -persoana incadrata in baza prevederilor legii nr. 53/2003 -Codul
Muncii cu modificarile ulterioare si a contractului colectiv de munca incheiat la nivelul
RPLOcolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A.
Administrator- persoana numita in functie de conducere administrativa , in baza unui
contract de mandat si numita in baza unei selectii , conform O.U.G. 1Ogl2O11- privind
guvernanta corporatista , cu modificarile si completarile ulterioare
Functie -ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite de regie in temeiul legii, in
fisa postului sau ansamblul de atributiilor si responsabilitatilor prevazute in contractul de
mandat, pentru administratori;

lnteres public -acel interes care implica garantarea si respectarea de catre entitatile si
autoritatile publice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale cetatenilor,
recunoscuta de Constitutie, legislatia interna si tratatele internationale la care Romania
este parte, pe cum si indeplinirea atributiilor de seryiciu, cu respectarea principiilor
eficientei, eficacitatii si economicitatii cheltui rii resurselor,
lnteres personal- orice avantaj material sau de alta natura, urmarit si obtinut, in mod
direct sau indirect, pentru sine ori pentru altii, de catre personalul contractual prin
folosirea reputatiei, influentei, facilitatilor, relatiilor, informatiile la care are acces. ca
urmare a exercitarii atributiilor functiei;

-

Conflict de interese
acea situatie sau imprejurare in care interesul personal,
direct ori indirect, al angajatului sau administratorului contravine interesului public, astfel
incat afecteaza sau ar putea afecta independenta si impartialitatea sa in luarea deciziilor
ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea functiei
detinute;

lnformatie de interes public -orice informatie care priveste activitatile sau care rezulta
din activitatile unei autoritati publice ori institutii publice, indiferent de suportul ei;

lnformatie cu privire la date personale
identificata sau identificabila;
Luarea de mita (aft. 289 din Codul Penal)

-orice

informatie privind

o

persoana

Fapta unei persoane care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori
primegte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accepti promisiunea unor astfel de
foloase, in legdturi cu indeplinirea unui act contrar acestor indatoriri"
Traficul de influenla (aft. 29'l din Codul Penal)
Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau
indirect, pentru sine sau pentru altul, sivdrgitd de citre o persoani care are influentd
sau lasi sd se creadi cd are influenld asupra unui functionar public gi care promite cd il
va determina pe acesta sd indeplineascd, sd nu indeplineascd, sd urgenteze ori si
intArzie indeplinirea unui act ce intrd in indatoririle sale de serviciu sau sd indeplineasci
un act contrar acestor indatoriri,
Delapidarea (art. 295 din Codul Penal)
insugirea, folosirea sau traficarea de citre un angajat, in interesul sdu ori pentru altul,
de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneazi sau le administreazd.
Neglijenta in seruiciu (art. 298 din Codul Penal)
incilcarea din culpd de citre un angajat a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea
acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasS, daci prin aceasta se cauzeazi o pagubi
ori o vdtdmare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei
persoane juridice.

Coruplia este" ,,faptul de a solicita, de a oferi, de a da sau de a accepta, direct sau
indirect, un comision ilicit sau un alt avantaj necuvenit sau promisiunea unui astfel de
avantaj necuvenit, care afecteazd exerciliul normal al unei funclii sau comportamentul
impus beneficiarului comisionului ilicit sau al avantajului necuvenit ori al promisiunii unui
astfel de avantaj necuvenit. "

Hd(uirea sexualS ca "situalia in care se manifestd un comportament nedorit cu
conotalie sexuali, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, av6nd ca obiect sau ca efect
lezarea demnitSlii unei persoane 9i, in special, crearea unui mediu de intimidare, ostil,
degradant, umilitor sau jignitor".
1. Principii qenerale

Pentru indeplinirea atributiilor de serviciu sau a atributiilor prevazute in contractul de
mandate si aplicarea principiilor legalitatii, integritatii morale, competente si
responsabilitati profesionale, eficientei, obiectivitatii, tratamentului impartial si
transparentei, personalul si administratorii din cadrul RPL Ocolul Silvic al Municipiului
Bistrita R.A. are urmatoarele obligatii:
a) Prioritatea intereselor regiei- principiu conform caruia personalul si administratorii RpL
Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A. au indatorirea de a considera interesele regiei
mai presus decat interesul profesional, in exercita rea atributiilor functiei:

b) Profesionalismul- principiu conform caruia personalul si administratorii RPL Ocolul

Silvic al
Municipiului Bistrita R.A. au obligatia de indeplini atributiile de serviciu cu
responsabilitate, competenta,eficienta, corectitudine si constiinciozitate;
c) lmpartialitatea si nediscriminarea -principiu conform caruia personalul si administratorii
RPL Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A, sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva,

neutra fata de interesul politic, economic, religios

, sexual sau de alta natura in

exercitarea atri butiilor functiei;

d) lntegritatea morala -principiu conform caruia personalul si administratorii RPL Ocolul
Silvic al Municipiului Bistrita R.A., ii este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori
indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
e) Libertatea gandirii si a exprimarii- principiu conform caruia personalul contractual sau
administratorii regiei pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile cu respectarea
ordinii de drept si a bunelor moravuri;

f)Cinstea si corectitudinea -principiu conform caruia, in exercitarea functiei si in
indeplinirea atributiilor de serviciu personalul si administratorii RPL Ocolul Silvic al
Municipiului Bistrita R.A., trebuie sa fie de buna-credinta si sa actioneze pentru
indeplinirea

conforma

a

atributiilor de serviciu;

g) Comportament integru -ceea ce presupune: -Sa fie corect si onest in indeplinirea
atributiilor de serviciu; -Sa nu foloseasca pozitia detinuta in regie pentru interese
personale; -Sa nu sugereze si sa nu pretinda recompensa (cadouri si orice alte valori
sau servicii) pentru indeplinirea atributiilor de serviciu de la persoanele cu care are relatii
de colaborare; -Sa nu se implice in activitati sau intelegeri, direct sau prin membri de
familie, care sa dea nastere la conflicte de interese; -Sa nu foloseasca bunurile regiei
pentru rezolvarea problemelor personale;

2.

Politica ocolului silvic de combatere a mitei gi coruptiei

Coruplia poate avea ca si consecinle inrdutdtirea imaginii sau discreditarea institutiei,
incurajarea iresponsabiliti[ii gi a practicilor abuzive, calitatea slabd a serviciilor acordate
populaliei qi degradarea valorilor morale.
La nivel individual, coruplia te face vulnerabil la gantaj, te poate costa libertatea si te
poate costa slujba.
Coruplia poate fi prevenitd si combituti numai in cazul in care toatd lumea igi asumd
responsabilitatea gi toli au ca obiectiv comun un loc de muncd fdrd coruplie. Acest lucru
inseamni ci trebuie sd ne asigurim ci tertii nu au nici o posibilitate de influentare
necinstitd ?n procesul de luare a deciziilor. Ca urmare, ocolul silvic a stabilit o serie de
direclii concrete de acliune pentru prevenirea corupliei.
2.1

Acfiuni in relatia cu angajafii si administratorii

Fiecare angajat sau administrator are sarcina de a acliona intr-un mod onest care
ofere un exemplu pentru colegi gi public.

si

Nici un angajat sau administrator nu ar trebui sd se acopere colegii corupli dintr-un
sentiment gregit de solidaritate sau loialitate. Toati lumea este obligati sd participe la
descoperirea activitdlilor ilegale gi trebuie sd contribuie la formarea unei imagini
institulionale pozitive.
Angajalilor si administratorilor le este interzis sd pretindi sau si accepte bani, bunuri ori
valori in scopul de a indeplini sau de a nu indeplini atribuliile de serviciu 9i si primeasci
in schimbul acestor favoruri sarcini care nu intri in aria competenlelor stabilite prin figa
postului.
Angaja{ii si administratorii nu trebuie sd solicite sau sd accepte cadouri, servicii, favoruri
sau orice alt avantaj, destinate personal sau destinate familiei, care le pot influenla
deciziile in exercitarea funcliei detinute sau care pot reprezenta o recompensi privind
aceste decizii.

Angajalilor si administratorilor le este interzis sd uzeze de funclia pe care o delin in
cadrul instituliei pentru a-gi rezolva probleme de ordin personal"
Angajalii si administratorii au obligalia de a asigura transparenla deciziilor luate, in
condiliile legii, pentru a c6gtiga gi men!ine increderea publicului in integritatea,
impar!ialitatea gi eficacitatea instituliei.

Angajalii si administratorii sunt obligali sd se conformeze dispoziliilor primite de la
superiorii ierarhici. Daca angajatul considerd cd acestea nu sunt legale, are dreptul sd
refuze indeplinirea dispoziliilor, in scris gi motivat.
Angajalilor le este interzis sd intervini pe lAngd colegii din alte departamente pentru
solulionarea unor reclamalii care intri in competen{a acestora de rezolvare.
Personalului din cadrul instituliei sau administratorilor le este interzis si impuni
colegilor sd se inscrie in structuri politice, ori sd le sugereze acest lucru promilAndu-le
avantaje materiale sau profesionale.

Ocolul silvic realizeazd controale de fond bazate pe principiul rotaliei personalului care
efectueazi controlul de fond pentru a evita formarea unor grupuri de interese.
2.2 .Actiuni

in relatia cu institutiile de control (Gardi forestieri. Garda de Mediu.

lTM,

etc)

Ocolul silvic sus{ine realizarea unor activitSli de control transparente gi oferd sprijinul
logistic 9i profesional pentru solulionarea in mod transparent a oricdror sesiziri"

Este interzisd oferirea de bani, bunuri ori valori in scopul de a Tndeplini sau de a nu
indeplini atribuliile de serviciu de cdtre autoritdlile de control

Este interzisd oferirea de cadouri, servicii, favoruri, invitalii sau orice alt avantaj,
destinate personalului cu atribulii de control sau destinate familiei, pdrinlilor, prietenilor,
care le pot influenla deciziile in exercitarea funcliei de control.
in situalia in care persoanele care exerciti controlul solicitd, in mod direct sau indirect,
bani, bunuri, cadouri, servicii, favoruri de la cel controlat, angajatii ocolului vor sesiza
comitetul de solulionarc a cazurilor de coruplie de la nivelul ocolului silvic.
Ocolul silvic va notifica organismele de control privind existenla gi implementarea unei
politici anticoruptie in cadrul organizatiei.
2.3

Actiuni in relatia cu contractorii (firme de exploatare etc)

Ocolul silvic sus{ine realizarea unor relalii contractuale cu firmele de exploatare bazate
pe onestitate gi respect reciproc.
Punerea in valoare a masei lemnoase se va face cu mare atenlie pentru a reduce la
minimul erorile de estimare a volumului de lemn din actele de punere in valoare.

in

situatia

in care se constatd

diferenle intre volumele contractate de firma de
exploatare 9i realitatea din teren, angajatii ocolului silvic vor urma pagii legali de sesizare
a acestor diferenle.

Este interzisd implicarea angajatilor ocolului in relalii directe cu firmele de exploatare
pentru "negocierea" modului de solulionare a diferenlelor volumetrice dintre ApV si
teren" Solulionarea se va face doar prin stabilirea unei comisii de solutionare din care va
face parte un reprezentant al ocolului 9i un reprezentant al proprietarului.
Ocolui silvic va notifica firmele de exploatare privind existenla 9i implementarea uner
politici anticoruplie in cadrul organizaliei, cerAnd acestora sa adere la principiile acestei
politici.

3.

Politica ocolului silvic de combatere a cazurilor de discriminare si de
hi4uire sexuald

lndiferent de funclia delinuti, fiecare angajat sau administraor al ocolului/regiei adoptd
un comportament bazat pe respect, bun6-credin!5, corectitudine, impa(ialitate,
obiectivitate si amabilitate, atdt in relatiile cu ceilal!i colegi cat gi cu partenerii de lucru si
dialog a altor institulii 9i organizalii.
Este interzisd orice discriminare intre angajali silsau administratori pe criterii politice, de
apartenenld sindicald, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuali, stare
materialS, origine sociali sau de orice alti asemenea naturd.
Personalul cu funclii de conducere are obligalia de a repartizain mod echitabil sarcinile
de serviciu angajalilor din subordine, firi favoritisme si fdri discrimindri.

in relaiiile cu colegii, personalului si administratorilor le este interzis sd intrebuinleze

prin dezviluirea
expresiijignitoare sau si aduci atingere onoarei sau demnitdlii acestora
unor aspecte ale vielii Private'
Este interzisd formularea unor sesiziri false sau pl6ngeri calomnioase impotriva
personalul ui si/sau administratorilor di n cadrul nstituliei.
i

cu
Ocolul i9i informe azd angaja[ii si administratorii, inclusiv prin afigare in locuri vizibile,
privire Ia interzicerea discriminirii gi a hi(uirii sexuale la locul de munci

4. Sesizarea

faptelor de coruptie si de hartuire si discriminare

orice suspiciune sau tentativi privind faptele de coruplie sau faptele de hd(uire sexuali

9i

grup de
discriminare se adreseaza simultan cdtre comitetul de rezolvare a sesizdrilor la nivel de
certificare respectiv la nivelul regiei. Acest comitet este format din:

1. Anca Emil -

seful ocolului silvic

2. Brehar Claudia
3.

- din partea municipiului Bistrita

Burcutean Alin Darius

-

din partea comunei Livezile

5. Obliqatii de natura profesionala

Angajatii regiei precum si administratorii acesteia trebule sa aduca la indeplinire, in
termen si in mod corect sarcinile de serviciu sau obligatiile prevazute in contractul de
mandat prin:

-Studierea politicilor/procedurilor operationale din domeniul propriu

de

activitate,

intelegerea si aplicarea acestora in activitatea pe care o desfasoara;

-Actualizarea politicilor si procedurilor aplicabile in activitatea pe care o desfasoara;

-Solicitarea de asistenta din partea superiorului ierahic atunci cand exista intrebari
privind politacile/procedurile care trebuie aplicate si respectate;

-lmbogatirea continua a cunostintelor si competentelor profesionale, prin participarea la
cursurile de pregatire profesionala, prin grija regiei cat si studiul individual;
-lnformarea imediata a superiorului ierarhic asupra oricarei incercari/presiuni de incalcare
(cu sau fara stiinta) a politicilor/procedurilor regiei facute din interiorul/exteriorul regiei;
ln desfasurarea activitatii sale fiecare angajat al regiei are urmatoarele obliqatii:

-Sa cunoasca si sa aplice corect prevederile/reglementarile legale si procedurile interne
ale regiei;

-sa se asigure ca actiunile intreprinse sunt intelese corect;
-Sa constientizeze si sa protejeze imaginea si prestigiul regiei, inclusiv al calitatii sale
de
angajat al RPL Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A.
6. Conflictul de interese

Angajatii si administratorii trebuie sa evite orice situatie care implica sau poate genera
conflicte intre propriile interese si interesele RPL Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita
R.A.
ln orice situatie, angajatii sau administratorii care au relatii de afaceri
sau de colaborare

cu client sau furnizori ai Regiei trebuie sa actioneze numai in interesul regiei si sa
excluda orice fel de avantaje personale. Datoria, loialitatea si sarcinile de serviciu
ale
angajatilor si administratorilor nu trebuie compromise in niciun fel de interesele
personale. Angajatii si/sau administratorii vor evita orice implicare
directa sau indirecta de exemplu prin membri familiei (sot, sotie sau copii aflati in intretinere)- in
asocieri sau
investitii care influenteaza sau pot influenta deciziile individuale ale oricarui
angajat sau
administrator atunci cand acesta actioneaza in interesul regiei"
Orice posibil conflict de interese trebuie declarat.

ln cazul in care un angajat sau administrator este implicat intr-un conflict
de interese
conducerea regiei trebuie sa analizeze si sa solutioneze situatia. Aprobarea
si
dezaprobarea situatiei analizate se va face pe baza unui document scris.

Este interzisa oferirea de cadouri, gratuitati sau favoruri pentru influentarea
deciziilor in
afaceri.
Este interzisa oferirea unui cadou unui superior deoarecere s-ar putea
interpreta ca o
incercare din partea angajatului sau administratorului de a obtine un tratament
preferential.

Este interzisa oferirea de bani, cu titlu de cadou, sau echivalentul in bani al unor
cadouri catre persoane, sau organizatii cu care regia are sau ar putea avea relatii
de
afaceri"

Este interzisa oferirea de mita si cota-parte, cadouri sau servicii persoanelor
cu functii
oficiale"

selectarea furnizorilor/contractorilor/colaboratorilor ai RPL ocolul Silvic al Municipiului
Bistrita R'A. se va face pe baza procedurilor si legilor in vigoare tata a
se lua in
,
considerare posibile avantaje profesionale oferite de acestia (cadouri, favoruri,
distractii

etc).

Angajatii si/sau administratorii RPL Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A. nu vor
accepta niciun fel de cadou, favor sau serviciu si nlci nu vor cauta sau accepta vreun
imprumut, de la persoane sau organizatii cu regia are relatii de afaceri sau care doresc
sa incheie afaceri cu RPL Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A.
Este strict interzisa cererea sau acceptarea de bani (sau echivalentul in natura al unor
sume de bani) de la partenerii de afaceri.

Este permisa acceptarea de cadouri de curtoazie (cu valoare simbolica, adica fara
valoare materiala deosebita) de catre angajatii si/sau administratorii RPL Ocolul Silvic al
Municipiului Bistrita R.A. oferite de parteneri de afaceri cu anumite ocazii, asociate de
obicei practicilor de afaceri (aniversari, onomastici, craciun, paste).

9.lnformatiile cu caracter confidentia!
lnformatiile cu caracter confidential sunt gestionate de catre unitate prin proceduri
Interne specifice care asigura accestul exclusiv al celor direct interesati si numai in
scopuri profesionale.

Este interzisa si considerata ilegala utilizarea informatiilor cu caracter confidential
negocierea -directa sau indirecta -in cadrul diferitelor tranzactii/licitatii/contracte.

in

Este interzisa dezvaluirea informatiilor cu caracter confidential unor terte persoane,
inclusiv membrilor familiei sau prietenilor.
Este interzisa dezvaluirea, catre alti angajati (care nu au voie sa cunoasca) sau catre

o terta parte, a informatiilor confidentiale ale RPL Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita
R.A. atat in timpul activitatii angajatului/administratorului cat si dupa incheierea acesteia.
f

0.Participarea la activitati politice

Participarea angajatilor si/sau a administratorilor regiei Ia viata politica se va face
numai in afara orelor de program si doar in numele propriu si nu in numele regiei"
Regia nu accepta manifestari sau initiative care au scop exclusiv sau preponderent
politic, se abtine de la orice presiune directa sau indirecta fata de exponentii mediului

politic

si nu ofera contributii

banesti partidelor politice, organizatiilor sindicale sau

asociatiilor cu care pot intra in conflict de interese.

Nu

se va exercita niciun fel de presiune directa sau indirecta asupra angajatilor
sau administratorilor pentru a sprijini o formatiune politica sau o candidatura politica
individuala ori pentru a contribui cu fonduri banesti in scopuri politice.
1

l.Documentele din cadrul societatii

RPL Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A. si-a stabilit si mentine standarde de
calitate privind intocmirea documentelor, strategiilor, procedurilor, rapoartelor, pentru a
se asigura ca activele sunt protejate si utilizate in mod corespunzator.
Trebuie sa se efectueaza inregistrari corecte, exacte si in timp util a documentelor
emise, pentru evidenta si raportari, in conformitate cu prevederile postului si cu
reglementarile si procedurile in vigoare ale regiei.

Nu

trebuie sa se realizeze documentatii incorecte sau frauduloase.

Nu trebuie sa se realizeze documentatii care sa fie contrare intereselor regiei.

Trebuie sa pastreze documentatiile pentru a putea fi oferite auditorilor sau organelor
de control la solicitari.

Trebuie sa se semneze numai acele documente care sunt corecte si adevarate.
1

2.Proteiarea bunurilor regiei.

Angajatii si administratorii au obligatia sa protejeze activele si resursele regiei si sa
previna deteriorarea, vandalizarea sau utilizarea incorecta a acestora. Orice risipa,
folosire incorecta, distrugere sau furtul proprietatii regiei, de care aveti cunostinta, trebu
ie comunicate fara intarziere superiorului direct sau organelor abilitate.
La incetarea contractului individual de munca sau al contractului de mandat, angajatii
si administratorii au obligatia de a returna ce apartine de drept regiei si in primul rand
documentele (inclusiv in format electronic) care reprezinta informatii confidentiale sau
drept de proprietate.

Este interzisa discutarea de subiecte bazate pe informatii confidentiale, proprietatea
unitatii, cu furnizorii/clienti/parteneri.
1

3. Utilizarea calculatoarelor regiei

Hardware-ul si software-ul si datele inregistrate pe computere trebuie protejate, prin
respectarea masurilor de securitate specifice, impotriva distrugerii, furtului, manipularii
neatente, accesului neautorizat si dezvaluirii de informatii detinute de catre RPL Ocolul
Silvic al Municipiului Bistrita R.A"
Utilizarea pentru uzul personal sau in alte scopuri al hardware-ului sau software-ului
detinute de RPL Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A. reprezinta abatere disciplinara.
14. Protectia mediului inconiurator

Este obligatorie respectarea reglementarilor in vigoare privind protejarea mediului
inconjurator.

10

Angajatii si administratorii RPL Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R A. trebuie sa tina
cont de normele de protectie a mediului atunci cand aleg si implementeaza echipamente
si tehnologii specifice (acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic si economic)
astfel incat sa se asigure reducerea impactului de mediu in desfasurarea activitati lor si
operatiunilor regiei.
15. Respectarea securitatii sanatatii si muncii

Este interzisa detinerea de arme, droguri sau alte substante asemanatoare de catre
angajati sau administratori in sediul regiei sau la locul de munca.
Exceptiile fac situatiile prevazute de lege pentru portul de arme si folosirea acelor
medicamente din categoria celor mentionate numai inbaza de prescriptie -medicala.

Sunt interzise introducerea si consumarea bauturilor alcoolice in timpul orelor de
program.

Este interzis fumatul in sediile regiei sau la locul de munca in alte spatii decat cele
amenajate pentru fumat, conform prevederilor legale in vigoare precum si prezentarea in
stare de ebrietate la serviciu.
16. Relatia cu comunitatea si comunicarea cu exteriorul

RPL Ocolul Silvic al Municlpiului Bistrita R.A. se obliga sa contribuie la bunastarea si
cresterea economica a comunitatii in care actioneaza, prin furnizarea de servicii eficiente
si avansate din punct de vedere tehnologic.

RPL Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A. mentine relatii de colaborare cu
autoritatile locale pe baza de colaborare si transparenta deplina si activa, care sa nu
compromita independenta si obiectivele economice ale regiei si respecta principiile de
compoftament si valorile acestui cod"

ln relatiile cu autoritatile, angajatii si administratorii regiei refuza orice solicitari de
interventii sau sugestii de intermediere care ar putea afecta desfasurarea legala a unor
activitati din cadrul regiei, inclusiv pe cele facute prin oferirea in schimb de avantaje
necuvenite.
Comportamentul in relatiile cu societatea civila se realizeaza sub semnul transparentei,
al respectului si al grijii permanente pentru imaginea regiei.

RPL Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A. recunoaste rolul informational
fundamental al mijloacelor media catre public, in general si catre investitori, in particular.
ln acest scop se angaleaza sa colaboreze cu toate mijloacele de informare, fara
discriminare, cu respectarea reciproca a rolului si obligatiilor partilor si a exigentelor de
confidentialitate comerciala pentru a raspunde cu prompititudine in maniera completa si
transperenta atat nevoilor de informare corecta a publicului, cat si altor solicitari de
informatii cu caracter public.
L1,

Orice intrebari /solicitari din partea reprezentantilor mass-meia
catre administratorul executiv- seful de ocol.

se

redlrectioneaza

lnformatiile oferite de regie trebuie sa fie complete din punct de vedere al continutului,
transparente, clare si exacte, redactate intr-un mod usor accesibil tuturor categoriilor de
public tinta al regiei si partenerilor strategici ai regiei, astfel incat sa permita celor carora
le sunt adresate luarea unor decizii in deplina cunostinta de cauza.

lT.Coordonarea si controlul aplicarii normelor de conduita profesionala
Rolul RPL Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R"A:

RPL Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A. coordoneaza si controleaza aplicarea
normelor prevazute de prezentul cod de conduita exercitand urmatoarele atributii

.

a) Urmareste aplicarea si respectarea in cadrul RPL Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita
R.A a prezentului cod de conduita;

b) Solutioneaza petitiile si sesizarile primite privind incalcarea prevederilor prezentului
cod de conduita sau le transmite spre solutionare comisiei special constitita in acest sens
sau , dupa caz , organului competent conform legii;
c)Formuleaza recomandari de solutionare a cazurilor cu care a fost sesizat;

d) Elaboreaza studii si cercetari privind respectarea prevederilor prezentului cod

de

conduita,

Prin activitatea sa RPL Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A. nu poate influenta
derularea procedurilor disciplinare din cadrul regiei desfasurata in conformitate cu
prevederile legii nr.53/2003 cu modificarile ulterioare si a contractului colectiv de munca
in vigoare precum si a celor prevazute in statutul regiei si in contractele de mandat"
Codul de Etica Profesionala va fi difuzat in toate structurile organizatorice ale unitatii.
Conducerea executiva va lua masurile necesare pentru a se asigura ca personalul din
subordine precum si administratorii cunosc si respecta prevederile codului. Fiecare
angajat si administrator are obligatia sa citeasca acest Cod de Etica Profesionala si sa
semneze declaratia de insusire a acestuia. Fiecare angajat si administrator are obligatia
de a respecta reglementarile acestui cod.

ln cazul unor abuzuri si incalcari ale prevederilor Codului de Etica Profesionala
RPL Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A. va adopta masuri disciplinare -fata de cei
responsabili fata de respectivele abateri, acolo unde se va considera necesar, pentru
apararea intereselor unitatii si in raport cu prevederile legislatiei si normelor in vigoare masuri ce pot ajunge pana la desfacerea contractului de munca.
Raspunderea disciplinara se stabileste potrivit prevederilor legale in vigoare.
Raspunderea disciplinara si materiala nu exclude raspunderea penala. ln cazul in care
t2

se considera ca unele cazuri intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, vor fi
sesizate organele abilitate ale statului.
18. Armonizarea requlamentelor interne de orqanizare si functionare

RPL Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A. va armoniza regulamentul de organizare si
functionare sau codurile de conduita specifice si cu dispozitiile prezentului cod.
1

9. Asiqurarea publicitatii

Pentru informarea salariatilor si administratorilor , RPL Ocolul Silvic al Municipiului
Bistrita R.A. are obligatia de a asigura publicitatea si de a afisa codul de conduita la
sediul regiei, intr-un loc vizibil.
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exercitarea demnitatilor publice a functiilor publice si in mediul de afaceri,
prevenirea si sanctionarea coruptiei;

-Legea nr.25112004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu
titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului
sau a functiei;

-Legea nr.5312003 Codul Muncii;
-Contracul colectiv de munca al RPL Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A.

- Legea 20212002 privind egalitatea de ganse pentru femei gi birbali
- Ordonan\a 13712000 privind prevenirea si sanclionarea tuturor formelor de discriminare
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