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CAPITOLUL I.

Cadrul legislativ

1. Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.78/2000, pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu

modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.251/2004, privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu

prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei;

4. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, completata si

modificata cu Legea nr.l44/2016;

5. Legea 52/2003 cu privire la transparenţa decizională, republicata si completata cu Legea

nr.242/2010;

6. HG nr.l344/2007; privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină,

cu modificările şi completările ulterioare;

7. O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

9. H.G. nr.60/2005, privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome “Administraţia

Patrimoniului Protocolului de Stat“, cu modificările şi completările ulterioare.



CAPITOLUL II.

2.1. Introducere

Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” este organizată şi

funcţionează conform prevederilor H.G. 60/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

având ca scop administrarea, păstrarea integrităţii şi protejării bunurilor aparţinând domeniului
A .public al statului, destinate asigurării serviciilor publice de interes naţional - de reprezentare şi

protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Curtea

Constituţională, a bunurilor destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice,

oficiile consulare, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale interguvemamentale acreditate în

România şi pentru personalul acestora, precum şi a bunurilor aparţinând domeniului privat al

statului, pe carele are în administrare.

Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” este persoană

Juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie finaneiară, sub autoritatea

Secretariatului General al Guvernului, care îndeplineşte faţă de aceasta atribuţiile legale prevăzute

pentru ministerul de resort. R.A.— A.P.P.S. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile

legale în vigoare şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare—

R.A.— A.P.P.S. are în structura sa 7 sucursale — S.R.P. TRIUMF, S.T.B.N, S.A.I.F.I.,

S.A.A. SCROVIŞTEA, S.R.P. SINAIA, S.R.P. CLUJ, S.R.P. NEPTUN, toate cu statut de unităţi

fără personalitate juridică.



2.2, Domeniul de aplicare
Codul de etică şi integritate reglementează normele de conduită profesională şi de

integritate ale personalului angajat în cadrul R.A.—A.P.P.S. Acesta urmăreşte asigurarea calităţii

serviciilor, reducerea birocraţiei, prevenirea faptelor de corupţie şi exprimă responsabilităţile de

natură etică ale angajaţilor; el stabileşte o serie de valori şi principii care să ghideze activitatea şi

comportamentul tuturor salariaţilor.

Codul descrie o serie de reguli specifice, care fixează cerinţele minime acceptate

pentru comportamentul oricărui angajat al Regiei. Încălcarea acestor reguli poate afecta nu doar

îndeplinirea angajamentelor ci şi aşteptările beneficiarilor de servicii, a partenerilor,

răsfrângându—se negativ asupra reputaţiei şi integrităţii R.A—A.P.P.S.

Conduita contrară eticii compromite, în desfăşurarea activităţilor, relaţia bazată pe

încredere dintre R.A.—A.P.P.S. şi colaboratorii acesteia, cultivând o atitudine ostilă faţă de Regie,

cu efect asupra eficienţei activităţii dar şi prestigiului acesteia.

Obiectivele normelor de conduită etică şi profesională cuprinse în acest Cod vor duce

la îndeplinirea obiectivelor propuse privind profesionalismul în activitatea desfăşurată dar şi în

calitatea muncii depuse. Cele patru valori esenţiale cuprinse în Codul de etică şi integritate au rol

de ghidare a comportamentului, ele nefiind exhaustive, dar exprimând îndeajuns de mult pentru

a forma o orientare morală pentru orice angajat care trebuie să ia o decizie sau trebuie să

îndeplinească o atribuţie de serviciu. O cultură organizaţională bazată pe valori pune accentul nu

pe o respectare mecanică a unor reguli, ci pe discernământ, pe orientarea morală, şi pe modele de

comportament.



2.3. Termeni de referinţă
În înţelesul prezentului cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii conform
legii.

a) Valori etice. Valorile etice fac parte din cultura fiecărei entităţi publice şi constituie un cod
nescris, pe baza căruia sunt evaluate comportamentele.

b) Cod de etică şi integritate. Este un mijloc de comunicare uniformă a valorilor etice a tuturor
salariaţilor. El stabileşte care sunt obligaţiile rezultate din lege cărora trebuie să li se supună
salariaţii, în plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de muncă.

c) Integritate. Este un concept care vorbeşte despre acţiuni consecvente, conform valorilor,
metodelor si elementelor de măsură, precum şi de raportare la principii si aşteptări care pot fi
verificate prin rezultate În etică — integritatea este considerată ca onestitate şi corectitudine, şi
este evaluată prin acurateţea acţiunilor cuiva. Un caracter integru este dat de un sentiment al
demnităţii, dreptăţii şi conştiinciozităţii, si serveşte drept călăuză în conduita omului prin
onestitate, cinste, probitate.

d) Sarcini de serviciu - Ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de Regie, în fisa
postului, în temeiul legii şi a procedurilor şi regulamentelor interne.

e) Abaterea disciplinară. Este 0 faptă în legătură cu munca şi care constă într—o acţiune sau
inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale,
regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil,
ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhiei.

f) Interes personal. Reprezintă orice avantaj material sau de altă natură, urmărit sau obţinut, în
mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru alţii, de către un angajat al Regiei prin folosirea



reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării
sarcinilor de servicii.

g) Conflict de interese. Este acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori
indirect, al unui angajat al Regiei contravine interesului public şi al companiei, astfel încât
afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea
la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute.

h) Informaţie cu privire la datele personale. Reprezintă orice informaţie privind o persoană
identificată sau identificabilă.

i) Frauda. Reprezintă orice acţiune sau omisiune intenţionată în legătură cu utilizarea sau
prezentarea de declaraţii ori documente false, incorecte sau incomplete, care au ca efect
alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor publice
/patrimoniului public şi privat aflat în administrare, necomunicarea unei informaţii prin încălcarea
unei obligaţii specifice.

2.4. Principiile ce guvernează conduita etică şi profesională a angajaţilor R.A.—A.P.P.S.

sunt următoarele:

a) Suprematia Constituţiei şi a legii — principiu conform căruia angajaţii au îndatorirea de a

respecta Constituţia si legile ţării; Constituţia reprezintă temeiul fundamental şi garanţia esenţială

a ordinii de drept; ca este, în cele din urmă, reperul decisiv pentru aprecierea validităţii tuturor

actelor şi faptelor juridice;

b) Prioritatea interesului R.A.-A.P.P.S.— principiu conform căruia angajaţii au obligaţia de a

considera interesul Regiei mai presus de interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;



0) Asigurarea egalităţii de tratament a persoanelor fizice şi juridice. Angajaţii au obligaţia de a

aplica acelaşi regim juridic oricărui beneficiar al serviciilor prestate în situaţii identice sau similar;

d) Seriozitate şi profesionalism în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Sarcinile de serviciu

trebuie îndeplinite în termenii stabiliţi prin proceduri şi regulamente de către angajaţi, cu

responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

e) Imparţialitate şi nediscrirninare. În deciziile care influenţează relaţiile cu partenerii, angajaţii

Regiei trebuie să evite orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, sănătate, rasă,

naţionalitate, opinii politice sau confesiune & acestora şi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă

de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură;

f) Integritatea morală. Angajaţilor R.A—A.P.P.S. le este interzis să solicite sau să accepte, direct

ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;

g) Libertatea gândirii şi exprimării — este principiul conform căruia angajaţii pot să îşi exprime

şi să îşi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

h) Onestitate, cinste şi corectitudine. În contextul activităţii lor profesionale, angajaţii Regiei
trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislaţia în vigoare, cât şi codul etic şi

regulamentele interne. Urmărirea intereselor Regiei nu va fi sub nici o formă utilizată drept
justificare a unui comportament necinstit. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii trebuie
să fie de bună credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a acestora;

i) Conduită adecvata“ în cazul unui posibil conflict de interese. Pe parcursul desfăşurării oricărei
activităţi trebuie evitate acele situaţii în care părţile implicate în tranzacţie se află sau par să se
afle în conflict de interese;



j) Confidenţialitatea. Angajaţii Regiei trebuie să garanteze confidenţialitatea informaţiilor care

se află în posesia lor, şi de a se abţine de a accesa date confidenţiale, exceptând situaţiile În care
s—a acordat o autorizare expresă şi în conformitate cu legislaţia în vigoare. Suplimentar, se

interzice angajaţilor companiei să folosească informaţii confidenţiale în scopuri care nu au

legătură cu exercitarea activităţilor profesionale ale acestora;

k) Valoarea resurselor umane. Angajaţii Regiei reprezintă un factor indispensabil în succesul

acesteia, Tinând cont de acest fapt, R.A.-A.P.P.S. apără şi promovează valoarea resurselor sale

umane pentru a—şi îmbunătăţi şi spori permanent patrimoniul, precum şi forţa competitivă
„„

reprezentată de abilităţile fiecărui angajat;

l) Exercitarea echitabilă a autorităţii. În procesul de stabilire şi gestionare al relaţiilor
contractuale care implică crearea de relaţii ierarhice — în special cu angajaţii, Regia se angajează
să asigure exercitarea autorităţii într—o manieră corespunzătoare şi corectă, fără nici un fel de

abuz. R.A.—A.P.P.S. garantează în special că autoritatea nu se va manifesta prin exercitarea puterii
în detrimentul demnităţii sau independenţei unui angajat, şi că deciziile luate cu privire la

organizarea relatiilor de muncă vor asigura protejarea valorii reprezentată de angajaţi;

A m) Integritatea individului. R.A.-A.P.P.S. garantează integritatea fizică şi morală a angajaţilor
săi prin punerea la dispoziţie de condiţii de muncă ce respectă demnitatea individului şi locuri de

muncă corespunzătoare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. Prin urmare, nu

sunt tolerate solicitările sau ameninţările menite să determine o persoană să comită acte care sunt

contrare legii sau codului etic, sau împotriva convingerilor sau preferinţelor morale şi personale
ale acestora;

n) Transparenţa şi caracterul complet al informaţiilor. Angajaţii R.A.—A.P.P.S. vor furniza

informaţii complete, transparente, inteligibile şi corecte, astfel încât partenerii acesteia, în

stabilirea relaţiilor cu Regia, să poată lua decizii independente şi informate cu privire la interesele

implicate, la alternativele şi la orice consecinţe semnificative ale acestora. La redactarea oricărui

contract, se va căuta să se informeze cealaltă parte din contract, într-o manieră clară şi inteligibilă,
8



cu privire la acţiunile care vor fi realizate în cazul survenirii oricăruia dintre evenimentele care
pot fi anticipate. Angajaţii trebuie să ştie că cea mai mare parte a activităţilor desfăşurate de R.A.»
A.P.P.S. sunt publice şi pot fi supuse monitorizării externe;

0) Conduita corespunzătoare şi corectă în gestionarea şi eventuala negociere a contractelor.
Sunt de evitat situaţiile în care orice persoană care acţionează pentru sau în numele Regiei
Încearcă să profite de pe urma deficienţelor contractuale în relaţiile existente, sau în orice alte
evenimente neprevăzute, pentru a negocia un contract, cu unicul scop de a exploata o poziţie de
dependenţă sau slăbiciune în care cealaltă parte se poate găsi;

p) Calitatea serviciului. Activităţile Regiei/sucursalelor au ca scop satisfacerea şi protecţia
beneficiarilor săi, acordându-se o atenţie deosebită oricăror solicitări care ar putea îmbunătăţi
calitatea serviciilor. Din acest motiv, R.A.-A.P.P.S. îşi intensifică activitatea în vederea atingerii
celor mai înalte standarde de calitate a serviciilor prestate;

r) Responsabilitatea faţă de beneficiarii serviciilor prestate. R.A.—A.P,P.S. este conştientă de
influenţa, atât directă cât şi indirectă, pe care o au activităţile sale asupra dezvoltării economice
şi sociale precum şi de importanţa obţinerii acceptului social în sectoarele în care operează.

2.5. Valorile fundamentale ale eticii.

Angajamentul — presupune dorinţa fiecărui salariat din cadrul Regiei de a progresa în stăpânirea
funcţiei deţinute şi de a—şi Îmbunătăţi performanţele, pentru a asigura partenerilor un serviciu
public de calitate.

Lucrul în echipă — conform căruia salariaţii fac parte dintr-o echipă ce trebuie sprijinită şi toţi să
primească sprijin din partea conducerii Regiei. Acest spirit de echipă trebuie simţit şi exprimat în

9



relaţiile cu ceilalţi colaboratori, indiferent de originea lor culturală sau profesională.

Transparenţa internă şi externă — pe plan intern, transparenţa înseamă împărţirea succesului,
dar şi a dificultăţilor. Aceasta permite rezolvarea rapidă a dificultăţilor, înainte să se agraveze şi
să provoace prejudicii echipei şi partenerilor. Pe plan extern, transparenţa înseamnă dezvoltarea
relaţiilor cu partenerii, relaţii în care R.A.—A.P.P.S. trebuie percepută din dubla perspectivă: a
încrederii şi a eticii.

Conjîdenţialitatea — prestarea serviciilor publice de către R.A.»A.P.P.S. impune luarea de măsuri
»

posibile şi rezonabile pentru asigurarea confidenţialităţii datelor.

Demnitatea umană — fiecare persoană este unică şi trebuie să i se respecte demnitatea. Fiecărei
persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii. Toţi oamenii sunt trataţi
cu demnitate cu privire la modul lor de viaţă, cultură, credinţă şi valori personale. Demnitatea
arată valoarea, cinstea, meritele morale, gradul de preţuire ca şi rangul atins de o persoană în
cadrul societăţii.

CAPITOLUL III.

3.1. Organizare, funcţionare, control şi audit în cadrul R.A.-A.P.P.S.

Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se organizează şi

funcţionează în scopul administrării, păstrării integrităţii şi protejării bunurilor aparţinând
domeniului public al statului, destinate asigurării serviciilor publice de interes national — de

reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern
şi Curtea Constituţională — a bunurilor destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile

diplomatice, oficiile consulare, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale interguvemamentale

10



acreditate în România şi pentru personalul acestora, precum şi a bunurilor aparţinând domeniului
privat al statului, pe care le are în administrare. Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat", este persoană juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi

autonomie financiară sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, care îndeplineşte faţă
de aceasta atribuţiile legale prevăzute pentru ministerul de resort.

Modul de organizare şi funcţionare a sucursalelor, relaţiile acestora cu Regia, precum şi
relaţiile dintre ele se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare aprobate de Consiliul
de administraţie al Regiei.

”» Structura organizatorică şi funcţională a sucursalelor, precum şi modificarea repartizării
patrimoniului între acestea se aprobă de către Consiliul de administraţie al R.A—A.P.P.S.

3.2. Consiliul de Administraţie al R.A.- A.P.P.S.

Consiliul de administraţie al Regiei îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul
Regulament de organizare şi funcţionare. Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele
privind activitatea Regiei, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa
Directorului General.

Conducerea Regiei este asigurată de un Consiliu de administraţie format din 5 membri.
Activitatea curentă a Regiei este condusă de Directorul General.

Componenţa consiliului de administraţie al Regiei este următoarea:
— l preşedinte;
— 2 reprezentanţi din partea Secretariatului General al Guvernului;
» 1 reprezentant din partea Cancelariei Primului—Ministru;
—l reprezentant din partea Ministerului Finanţelor Publice.
Personalul de conducere al Regiei, altul decât cel prevăzut mai sus, este numit de Consiliul de

administraţie pe criteriul competenţei profesionale.
Consiliul de administraţie al Regiei are următoarele atribuţii, răspunderi şi competenţe:

11



l. aprobă structura organizatorică şi funcţională a sucursalelor, precum şi organigrama şi statul
de funcţii ale Regiei;
2. aprobă strategia de restructurare, organizare şi funcţionare a Regiei şi sucursalelor sale;

analizează şi aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobaţi prin bugetul de
venituri şi cheltuieli, pe bază de balanţă de verificare contabilă, şi aprobă măsurile pentru
desfăşurarea activităţii Regiei, în condiţii care să asigure echilibrul bugetului de venituri şi
cheltuieli;

3. aprobă contractarea de împrumuturi pe termen lung sau mediu şi modul de rambursare a
acestora, conform prevederilor legale;
4. numeşte şi revocă personalul de conducere al Regiei;
5. propune, în condiţiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului Regiei, inclusiv prin

externalizarea şi transformarea în societăţi comerciale a unor sucursale sau active corporale
independente;

6. aprobă scăzăminte şi pierderi, în condiţiile legii;
7. aprobă, în condiţiile legii, modalitatea de amortizare a activelor corporale şi necorporale din

patrimoniul regiei;
8. aprobă achiziţionarea de bunuri imobile, construcţii şi terenuri, în condiţiile legii;
9. aprobă înstrăinarea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul Regiei, inclusiv operaţiunile

de schimb şi tranzacţiile având ca obiect asemenea bunuri, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare;

10. dispune punerea în aplicare a hotărârilor definitive şi irevocabile ale instanţelor
judecătoreşti referitoare la retrocedarea de bunuri şi valori;

l 1. aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;
12. aprobă planul de investiţii anual al Regiei;
13. aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe;
14. aprobă, în condiţiile legii, înfiinţarea sau desfiinţarea de subunităţi, precum şi asocierea cu

alte persoane juridice sau fizice;
15. propune spre aprobare Secretariatului General al Guvernului participarea la constituirea de

noi persoane juridice;
12



16. aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a sucursalelor din structura Regiei;
17. aprobă Regulamentul de ordine interioară, precum şi normele de protecţie şi securitate a

muncii;

19. desemnează reprezentanţii Regiei în adunările generale ale acţionarilor şi în consiliile de
administraţie, precum şi cenzorii în societăţile comerciale la care Regia este acţionar;
20. adoptă, în condiţiile legii, orice alte hotărâri cu privire la activitatea Regiei.

3.3. Conducerea executivă

Directorul General şi Directorii executivi trebuie să aibă un nivel corespunzător de integritate
profesională şi personală şi să fie conştienţi de importanţa activităţii pe care o desfăşoară.
Conducerea executivă, prin deciziile sale şi exemplul personal, sprijină şi promovează valorile
etice şi integritatea profesională şi personală a salariaţilor.
Deciziile şi exemplul personal trebuie să reflecte:
— valorificarea transparenţei şi probităţii în activitate;

— valorificarea competenţei profesionale;
— iniţiativa prin exemplu;

— conformitatea cu legile, regulamentele, regulile şi politicile specifice;
— respectarea confidenţialităţii informaţiilor;
— tratamentul echitabil şi respectarea indivizilor;
— relaţiile loiale cu colaboratorii;
— caracterul complet şi exact al operaţiunilor şi documentaţiilor ;

— modul profesional de abordare a informaţiilor financiare;
— o abordare pozitivă faţă de controlul financiar, a cărui funcţionare o sprijină;

Pentru a putea acţiona în conformitate cu valorile etice, salariaţii au nevoie de sprijin şi
de o comunicare deschisă, în special atunci când este vorba despre ajutorul acordat pentru
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rezolvarea dilemelor şi a incertitudinilor în materie de conduită adecvată. Salariatii sunt liberi
să comunice preocupările lor în materie de etică.

Conducerea Regiei trebuie să creeze un mediu adecvat acestui tip de comunicare.
Conducerea trebuie să supravegheze comportamentul efectiv al salariatilor din subordine,
referitor la standardul de etică şi integritate şi să trateze în mod adecvat orice abatere de la codul
de conduită.

Directorul general al Regiei conduce activitatea curentă a acesteia şi reprezintă Regia în relaţiile
cu autorităţile publice, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoane fizice.
Directorul general al Regiei are, în principal, următoarele atribuţii şi competenţe:

1. selecţionează, angajează şi concediază personalul de conducere, altul decât cel prevăzut la
art. 10 alin. (4) din HG.60/2005, cu aprobarea Consiliului de administraţie, şi personalul de

execuţie, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi a contractului colectiv de muncă;
2. încheie contractele individuale de muncă cu salariaţii Regiei, cu respectarea prevederilor

contractului colectiv de muncă;
3. asigură conducerea operativă a Regiei şi a sucursalelor sale împreună cu directorii executivi;
4. reprezintă Regia în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce angajează Regia faţă de aceştia,

pe baza şi în limitele împutemicirilor date de consiliul de administraţie şi a celor conferite de

legislaţia în vigoare;

„\ 5. organizează şi aprobă rezultatele controlului financiar de gestiune, conform prevederilor
legale;

6. coordonează direct activitatea de control financiar intern, de organizare şi salarizare;
7. aprobă şi ia măsuri, potrivit legii, pentru imputarea şi recuperarea pagubelor rezultate din

culpa angajaţilor Regiei; ia măsuri pentru recuperarea pagubelor provocate Regiei de către terţi;

8. răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de administraţie;
9. analizează modul de derulare a contractelor încheiate de Regie;
10. aprobă sponsorizări şi acte de mecenat;
1 1. exercită orice alte atribuţii ce îi sunt stabilite prin regulamentul de ordine interioară, precum

şi prin reglementările legale în vigoare.
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În lipsa Directorului general atribuţiile acestuia sunt exercitate de unul dintre directorii
executivi ai Regiei, pe bază de decizie scrisă.

3.4 Sistemul de Control Intern

Cu privire la controlul intern, Regia utilizează un sistem care are rolul de:
a) a se asigura că diferite procese ale Regiei sunt adecvate în ceea ce priveşte eficacitatea,
eficienţa şi optimizarea economică;
b) a garanta acurateţea şi corectitudinea înregistrărilor contabile şi de a proteja patrimoniul Regiei
c) a se asigura că procedurile operative respectă regulile şi regulamentele interne şi externe,
precum şi directivele şi principiile menite să garanteze operaţiuni fiabile şi eficiente.

În cadrul Regiei sistemul de control intern se prezintă sub forma a două tipuri distincte
de activităţi:

a) controlul intern managerial, privit ca o funcţie managerială de control prin care managementul
constată abaterile rezultatelor de la obiective, analizarea cauzelor care le—au determinat şi dispune
măsurile corective sau preventive ce se impun.
Evaluarea controlului intern managerial se va face pe baza datelor, informaţiilor şi constatărilor
rezultate din acţiunea de autoevaluare a stării sistemului de control intern managerial, controale
ex—post, rapoarte de audit intern, precum şi din recomandările rezultate din rapoartele de audit
extern. Monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a îndeplinirii şi dezvoltării
sistemului de control intern managerial se face de către comisia numită în acest sens prin
dispoziţia Directorului General.

b) activitatea de audit public intern, menită să identifice şi să elimine riscurile prin monitorizarea
controlului intern managerial. Activităţile de audit includ toate operaţiunile Regiei; responsabilii
cu privire la procesele în discuţie se ocupă şi de implementarea acţiunilor corective. Răspunderea

pentru sistemul unic de control revine Consiliului de administraţie, care stabileşte principii în
materie şi verifică periodic eficacitatea şi funcţionarea eficientă a sistemului, având grijă ca
riscurile principale ale activităţii să fie identificate şi gestionate în mod corespunzător. Directorul

15



General al Regiei este răspunzător pentru implementarea principiilor stabilite de către Consiliul
de Administraţie stabilind, administrând şi monitorizând sistemul intern de control. Directorul
General are rcsponsabilitatea de a se asigura că sunt suficiente resurse pentru desfăşurarea
funcţiilor de audit. Şeful biroului de audit care nu este subordonat nici uneia dintre persoanele
care ocupă funcţii de conducere executivă, coordonează operaţional biroul responsabil cu auditul
intern şi raportează în mod regulat îndeplinirea acestor sarcini către Directorul General.

3.5 Auditarea situaţiilor financiare

A
Auditarea bilanţului R.A.-A.P.P.S. se face de către o societate externă, autorizata de Camera

f\

Auditorilor Financiari din Romania.

CAPITOLUL IV.

4.1.Normele de conduită în cadrul R.A.-A.P.P.S.

Angajaţii R.A»A.P.P.S. au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul
cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul
realizării competenţelor Regiei, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

Angajaţii Regiei au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile
ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile
care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

În exercitarea funcţiei, angajaţii au obligaţia de a avea un comportament profesionist,

precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine
încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea Regiei.

Angajaţii au obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul autorităţii sau instituţiei publice 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.
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4.2. Norme de conduită şi reguli de comportament în relaţia cu părţile interesate
—Prelucrarea informatiilor. Informaţiile despre părţile interesate sunt prelucrate de R.A.—

A.P.P.S., respectând confidenţialitatea şi secretul părţilor implicate. În acest scop, Direcţia
logistică-Administrativ, prin Biroul Tehnologia informaţiei, vor întocmi şi aplica politiei
speciale şi proceduri privind protecţia informaţiilor.

-Cadonri şi beneficii. Este interzisă acordarea şi primirea oricărui tip de cadouri care depăşesc
sau care sunt considerate ca exceptând limitele obişnuite ale practicilor comerciale sau ale

_

politeţii sau care sunt, în orice caz, menite să obţină tratamente favorabile ca urmare a oricărei
activităţi legate de R.A.—A.P.P.S. Sunt interzise În special, toate formele de cadouri oferite
salariaţilor, auditorilor sau familiilor acestora, capabile să influenţeze independenţa judecăţii
acestora sau obţinerea oricăror tipuri de avantaje. Această regulă, se referă în acelaşi timp la

cadourile promise sau oferite cât şi la cele primite. Termenul „cadou" desemnează orice tip de

beneficii. În toate cazurile, Regia se abţine de la practici nepermise de lege, practica comercială
sau normele de conduită etică — presupunând că acestea sunt cunoscute — ale companiilor sau

persoanelor juridice cu care interrelaţionează. Cadourile oferite — cu excepţia celor de o valoare
modică — trebuie să fie documentate astfel încât să permită efectuarea de verificări, necesitând

obţinerea autorizaţiei şefului departamentului respectiv, care va avea obligaţia de a face o
\ informare prealabilă cu privire la această autorizare către compartimentul de audit al companiei.
Angajaţii care primesc articole gratuite sau beneficii care nu se află sub incidenţa categoriilor
autorizate sunt obligaţi să notifice acest lucru Compartimentului de Audit, care va evalua

corectitudinea respectivei operaţiuni, informându—l pe emitent asupra politicii Regiei în legătură

cu acest subiect.

-Comunicări cu exteriorul. Comunicările Regiei către partenerii săi (inclusiv acelea transmise

prin mijloace media) sunt formulate respectând dreptul accesului la informaţie. Sub nici o formă

nu se permite o comunicare falsă sau care să aibă la bază informaţii sau comentarii deformate.
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Fiecare activitate de comunicare va respecta legea, regulile şi practicile de conduită profesională
şi trebuie să fie clară, transparentă, într—0 manieră promptă, protejând, printre alte elemente,
secretele industriale. Toate formele de presiune asupra mijloacelor media sau încercările de a
obţine favoruri de la acestea, vor fi evitate, Toate comunicările de presă sunt disponibile pe site-
ul www.appsro pentru a se putea asigura maxim de acces. În plus faţă de oferirea serviciilor de
activităţi online, portalul regiei conţine un număr de canale tematice care furnizează informaţii
detaliate despre specificul activităţii desfăşurată de Regie, facilitând schimbul de informaţii şi
dezbateri cu părţile interesate. Pentru a garanta coerenţa şi integritatea informaţiilor, relaţiile cu
mass — media ale R.A.—A.P.P.S. sunt menţinute prin coordonarea exclusivă de către
Compartimentul Relaţii cu Mass—Media.

4.3. Norme şi reguli de conduită în relaţia Regiei cu angajaţii
a) Recrutarea resurselor umane

Evaluarea personalului care urmează să fie angajat se face pe baza corespondenţei
dintre profilurile candidaţilor cu cele căutate în raport cu exigenţele Regiei, şi în conformitate cu

principiul acordării de oportunităţi egale pentru toţi candidaţii implicaţi. Informaţia solicitată este
strict legată de verificarea caracteristicilor profesionale şi psihologice — aptitudinale căutate cu
cel mai înalt respect arătat pentru viaţa şi părerile personale ale candidaţilor.

Serviciul de resurse umane, în limitele informaţiei disponibile, va lua măsurile

potrivite pentru a evita situaţii de favorizare, în timpul perioadelor de selecţie şi angajare (de

exemplu, având grijă ca cel care face selecţia să nu aibă legături de rudenie printre candidaţi).
Este interzis ca, R.A.-A.P.P.S. să încheie contracte de muncă sau convenţii de prestări servicii

cu angajaţi ai societăţilor care auditează situaţiile financiare ale acesteia.

b) Stabilirea raporturilor de muncă
Personalul este angajat cu contract de muncă conform legii, iar constituirea şi

desfăşurarea raporturilor de muncă sunt reglementate de lege şi de contractul colectiv de muncă

aplicabil. Nu sunt tolerate niciun fel de convenţii ilegale. Înaintea stabilirii raportului de muncă,
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fiecare salariat este precis informat cu privire la: - caracteristicile funcţiei şi atribuţiunile
specifice; — regulile specifice ale raportului de muncă şi salariu, în conformitate cu contractul
colectiv de muncă la nivel de Regie; — reguli şi proceduri de adoptat pentru a evita posibile riscuri
legate de securitatea şi sănătatea în muncă şi de îndatoririle salariatului respectiv. Această
informaţie este prezentată salariatului astfel încât acceptarea postului să fie bazată pe o înţelegere
efectivă.

c) Gestionarea resurselor umane
R.A-A.P.P.S. va evita orice formă de discriminare a salariaţilor. În procesele de

management şi formare a personalului, precum şi în faza de recrutare, deciziile se vor lua în baza
evaluării corespondenţei dintre profilul postului şi caracteristicile salariatului. Accesul la funcţii
este de asemenea determinat prin luarea în considerare a experienţei şi a abilităţilor profesionale.
Evaluările salariaţilor sunt efectuate într—o manieră largă, cu implicarea superiorilor, a serviciului
de resurse umane, iar, în măsura posibilului, a persoanelor care au colaborat cu persoana evaluată.

d) Informarea cu privire la politicile de personal şi formarea profesională a salariaţilor.
Politicile de management a resurselor umane sunt puse la dispoziţia tuturor angajaţilor

prin instrumente interne de comunicare. Şefii serviciilor de resurse umane dezvoltă şi
îmbunătăţesc aptitudinile profesionale ale salariaţilor folosind toate mijloacele disponibile pentru
a asigura dezvoltarea şi creşterea aptitudinilor profesionale, R.A.—A.P.P.S. pune la dispoziţia
angajaţilor săi informaţii şi instrumente de formare profesională la locul de muncă şi asigură
participarea salariaţilor la cursuri de formare profesională în scopul optimizării aptitudinilor
specifice şi menţinerii valorii profesionale a personalului. Pregătirea profesională este alocată
grupurilor şi fiecărui salariat pe baza nevoilor specifice ale acestora în sfera dezvoltării
profesionale. Formarea profesională oficială este acordată în anumite momente ale carierei
salariaţilor (de exemplu, noii angajaţi sunt iniţiaţi la începutul raportului de muncă cu privire la

activitatea societăţii şi la activităţile economice ale acesteia) în timp ce personalul operaţional
beneficiază de pregătire periodică în baza Planului de pregătire profesională aprobat. Regia
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asigură financiar pregătirea profesională a propriilor angajaţi, utilizând anual o sumă din fondurile
realizate.

e) Administrarea timpului de lucru a angajaţilor
Şefii de servicii şi şefii de birouri/compartimente au obligaţia să optimizeze timpul de lucru

al angajaţilor, căutând să facă astfel încât activitatea lor să coincidă cu exercitarea atribuţiilor
acordate şi cu programul de muncă. Cererile de acordare a serviciilor, favorurilor personale sau
oricărei alte forme de comportament care încalcă prezentul Cod etic, prezentate ca şi cum ar trebui
îndeplinite pentru un superior, constituie abuz în funcţie.

f) Implicarea salariaţilor.
Implicarea salariaţilor în îndeplinirea atribuţiilor pe care le au trebuie să fie încurajată în

diverse moduri, inclusiv prin aranjarea unor evenimente în care aceştia pot lua parte la discuţii şi
la decizii care folosesc la atingerea scopurilor Regiei/sucursalelor.
Angajaţii trebuie să ia parte la aceste discuţii păstrând spiritul cooperării şi independenţei
deciziilor. Ascultând diverse puncte de vedere, în timp ce se iau în considerare nevoile Regiei ca
întreg, Directorul General/sucursala şi Directorii Executivi pot lua decizii finale. În orice caz,
angajaţii trebuie întotdeauna să aibă un rol în implementarea activităţilor planificate.

g) Intervenţii în organizarea muncii.
În caz de reorganizare a activităţilor societăţii, valoarea reprezentată de resursele

umane trebuie să fie protejată prin realizarea, atunci când este necesar, a activităţilor de

formare/recalificare profesională. În acest sens, R.A.-A.P.P.S. urmează criteriile enumerate mai

jos: — sarcina reorganizării muncii trebuie să fie distribuită, pe cât posibil, în mod egal între toţi

salariaţii, astfel încât să asigure îndeplinirea efectivă şi eficientă a activităţilor Regiei; — în cazul
în care apar situaţii noi şi neprevăzute care trebuie să fie oricum explicate, salariatului îi pot fi
atribuite sarcini care sunt diferite de cele îndeplinite anterior, cu luarea măsurilor adecvate de

protejare a abilităţilor profesionale ale respectivului angajat.
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h) Securitatea şi sănătatea în muncă
R.A.—A.P.P.S. se angajează să propage şi să consolideze principiul asigurării securităţii

şi sănătăţii în muncă, dezvoltând conştientizarea posibilelor riscuri, în timp ce promovează un

comportament responsabil din partea tuturor angajaţilor. În plus, acţionează în vederea păstrării,
în primul rând prin activităţi preventive, a securităţii şi sănătăţii salariaţilor, precum şi a
intereselor celorlalţi parteneri. Obiectivul Regiei este de a—şi proteja resursele umane, capitalul şi
activele financiare, încercând constant să atingă sinergia necesară nu numai în cadrul societăţii,
ci şi vis—a—vis de furnizorii şi beneficiarii/clienţii implicaţi în activităţile sale. În acest sens, o
structură internă bine dezvoltată, concentrată pe ideea dezvoltării continue a planurilor de
referinţă, şi modificările ulterioare ale tipurilor de riscuri, implică iniţiative tehnice şi

organizatorice care cer:

—introducerea unui sistem complet integrat pentru administrarea riscurilor şi a securităţii şi

sănătăţii în muncă;
—o analiză continuă a riscurilor şi a elementelor de importanţă majoră în procesele şi resursele

care trebuie protejate;
—folosirea celor mai bune tehnologii avute la dispoziţie;
—controlul şi actualizarea procedurilor de muncă;
—organizarea comunicărilor şi a iniţiativelor de formare profesională.

i) Asigurarea confidenţialităţii
Datele personale ale salariaţilor sunt protejate prin aplicarea regulilor cu privire la

informaţiile pe care Regia le solicită angajaţilor, precum şi a procedurilor de prelucrare şi utilizare

a acestora. Nu este permisă investigarea credinţelor personale, preferinţelor şi gusturilor

salariaţilor sau a vieţii private a acestora în general. Regulile de mai sus interzic, de asemenea,
comunicarea sau dezvăluirea datelor personale, fără acordul prealabil al părţii interesate, cu

excepţia cazurilor care sunt prevăzute prin lege.

21



j) Integritatea şi apărarea individului.
R.A.—A.P.P.S. se obligă să protejeze integritatea morală a salariaţilor, asigurându—le

condiţii de lucru care să respecte demnitatea individului. Având în vedere cele de mai sus, Regia
protejează salariaţii împotriva actelor de violenţă psihică şi se opune oricăror atitudini sau forme
de conduită care au ca rezultat discriminări sau prejudicii aduse individului sau convingerilor ori
preferinţelor sale (de exemplu, în cazul insultelor, ameninţărilor, izolării, sau invadării excesive
a intimităţii, precum şi a limitelor profesionale). Hărţuirea sexuală nu este permisă, şi de
asemenea nicio formă de conduită sau limbaj care poate prejudicia sentimentele persoanelor (de
exemplu, expunerea de imagini cu referinţe sexuale implicite sau utilizarea de aluzii sexuale
insistente şi continue). Orice angajat al Regiei care consideră că afost victima unei hărţuiri
sau discriminări pe motive legate de vârstă, gen, rasă, stare de sănătate, naţionalitate, opinii
politice şi credinţe religioase, etc. poate raporta acest fapt serviciului Resurse Umane, care va
stabili dacă s-a produs o încălcare a Codului etic. Diferenţierile care sunt justificate sau care fac
obiectul unei justificări, în baza unor criterii obiective, nu sunt considerate fapte discriminatorii.
Serviciul de resurse umane întocmeşte analize statistice periodice care fac posibilă stabilirea
existenţei sau inexistenţei discriminatorilor împotriva anumitor grupuri. Aceste constatări sunt
puse la dispoziţia Biroului de audit, Conducerii Regiei şi Consiliului de Administraţie.

4.4. Norme şi reguli de conduită a angajaţilor R.A-A.P.P.S.
a) Obligaţiile angajaţilor. Angajaţii trebuie să acţioneze cu bună credinţă în vederea îndeplinirii
obligaţiilor asumate prin incheierea contractului individual de muncă, precum şi prevederile
prezentului Cod etic, în timp ce îşi îndeplinesc sarcinile de serviciu. Aceştia au de asemenea
obligaţia de a raporta, folosind canalele de comunicare adecvate, orice încălcări ale regulilor de
conduită stabilite prin proceduri interne.

b) Managementul informaţiilor. Salariaţii trebuie să cunoască şi să pună în aplicare politicile
Regiei cu privire la protecţia informaţiilor, în vederea garantării integrităţii, confidenţialităţii şi
disponibilităţii informaţiilor. În întocmirea propriilor documente, aceştia trebuie să folosească un
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limbaj clar, obiectiv şi complet, acceptând anumite controale efectuate de colegi, superiori sau
alte părţi autorizate să facă astfel de verificări. Cu privire la gestionarea informatiilor clasificate,
in R.A.—A.P.P.S. sunt stabilite funcţiile/persoanele care au dreptul să acceseze informaţii
clasificate, în liste specifice, aprobate de Directorul general. Persoanele autorizate să gestioneze
informaţii clasificate sunt obligate să cunoască şi să pună în aplicare legislaţia în vigoare.

c) Conflictele de interese. Toţi angajaţii Regiei au obligaţia de a evita situaţiile care pot duce la
apariţia conflictelor de interese şi de a nu obţine avantaje personale din fructifîcarea unor
oportunităţi de afaceri de care pot lua la cunoştinţă în îndeplinirea funcţiilor lor. Exemple de
situaţii care pot da naştere conflictelor de interese includ: — deţinerea unor funcţii de conducere
(Director General, Directori Executivi, Manageri, Şefi de Servicii şi Compartimente) şi păstrarea
intereselor economice cu privire la furnizori, clienţi , inclusiv acelea rezultate din legături de
rudenie. În cazul chiar şi al eventualităţii apariţiei unui conflict de interese, angajaţii trebuie să
îşi informeze superiorul. Angajatul are de asemenea obligaţia de a furniza informaţii cu privire la
activităţile desfăşurate în afara orelor de program, în cazul în care acest lucru poate genera un
conflict de interese cu cele ale Regiei.

d) Folosirea resurselor Regiei. Angajaţii au obligaţia de a depune toate eforturile în vederea
protejării bunurilor Regiei, acţionând responsabil şi în conformitate cu procedurile operaţionale
stabilite pentru utilizarea acestora, care trebuie să fie redactate într-un mod exact. Fiecare angajat
trebuie în special: — să folosească cu grijă şi într—un mod eficient bunurile care îi sunt încredinţate
— să evite folosirea bunurilor Regiei într—o manieră necorespunzătoare, care poate cauza daune
sau care poate reduce eficienţa sau care intră în conflict cu interesele Regiei. Fiecare salariat
răspunde de asigurarea protecţiei resurselor care îi sunt atribuite şi are obligaţia de a raporta
imediat orice situaţii, fie şi potenţiale, care se dovedesc sau pot fi dăunătoare pentru Regie,
anunţând imediat departamentele care se ocupă de aceste probleme. R.A.—A.P.P.S. îşi rezervă
dreptul de a preveni utilizarea inadecvată a propriilor bunuri şi infrastructuri, prin intermediul
sistemelor de contabilitate, raportare, control şi analiză financiară şi prevenire a riscului, toate
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acestea în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu. În ceea ce priveşte
aplicaţiile informatice, angajaţii au obligaţia:
—de a adapta politicile de securitate ale Regiei pentm a evita compromiterea eficienţei funcţionale
şi pentru a proteja sistemele IT;
—de a nu trimite e—mail—uri ameninţătoare sau insultătoare, care conţin limbaj vulgar sau
comentarii neadecvate care pot ofensa terţii şi/sau dăuna imaginii Regiei;
»de a nu accesa site—uri de internet care au un conţinut neadecvat sau jignitor.

6) Asigurarea unui serviciu public de calitate. Angajaţii Regiei au obligaţia de a asigura un
serviciu public de calitate în beneficiul utilizatorilor, prin participarea la luarea deciziilor şi la
transpunerea lor în practică, în scopul îndeplinirii misiunii prevazute în H.G.60/2005 privind
organizarea R.A.—A.P.P.S. În exercitarea atribuţiilor de serviciu salariaţii Regiei vor avea un

comportament profesionist, pentru a câştiga şi menţine încredere în integritatea, imparţialitatea şi
eficacitatea Regiei.

f) Loialitatea faţă de Regie. Salariaţii au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul Regiei,
precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau
intereselor legale ale acesteia.

Salariaţilor le este interzis:
1. să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Regiei, cu
politicile şi strategiile acesteia;
2. să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care Regia
are calitatea de parte;
3. să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
4. să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea atribuţiilor de serviciu, dacă aceste
dezvăluiri sunt de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile
Regiei, ori a unor salariaţi ai acesteia, precum şi a unor persoane fizice sau juridice;

Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care

conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei autorităţi sau institutii publice,
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este permisă doar cu acordul Directorului General. Prevederile prezentului Cod nu pot fi
interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a salariaţilor Regiei de a furniza informaţii de
interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

g) Libertatea opiniilor. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, salariaţii au obligaţia de a

respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor
Regiei. În activitatea lor, salariaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa
influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, salariaţii trebuie
să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

h) Activitatea publică. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de persoanele
desemnate în acest sens de Directorul General al Regiei, în condiţiile legii. Salariaţii Regiei
desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte
limitele mandatului de reprezentare încredinţat de Conducere. În cazul în care nu sunt desemnaţi
în acest sens, salariaţii pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face

cunoscut că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere al Regiei.

i) Activitatea politică. În exercitarea funcţiei deţinute, salariaţilor le este interzis:
— să participe la colectare de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
—să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
—să colaboreze cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor
politice;
—să afişeze, în cadrul Regiei, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor
politice ori a candidaţilor acestora.

j) Relaţii în exercitarea atribuţiilor funcţiei. În relaţiile cu personalul din cadrul Regiei, precum
şi cu persoanele fizice şi juridice, salariaţii sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe
respect, bună credinţă, corectitudine şi amabilitate. Salariaţii Regiei au obligaţia de a nu aduce
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atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii colegilor, precum şi persoanelor cu care intră în legătură
în exercitarea funcţiei, prin:
— întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
—dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
—formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

k) Participarea la procesul de luare a deciziilor. În procesul de luare a deciziilor salariaţii
Regiei au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de

apreciere în mod fundamental şi imparţial. Salariaţilor Regiei le este interzis să promită luarea
unei decizii, de către Regie, de către alţi salariaţi ai Regiei, precum şi îndeplinirea atribuţiilor in
mod privilegiat.

l) Obiectivitate în evaluare. În exercitarea atribuţiunilor specifice funcţiilor de conducere,
salariaţii au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei

pentru salariaţii din subordine. Salariaţii cu funcţie de conducere au obligaţia să examineze şi să

aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţelor profesionale pentru personalul din

subordine, atunci când propun sau aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări
din funcţii, ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism
ori discriminare. Se interzice salariaţilor cu funcţie de conducere să favorizeze sau să defavorizeze
accesul ori promovarea în funcţie pe criterii discriminatorii, neconforme cu principiile prevăzute
de prezentul Cod.

m) Folosirea abuzivă a atribuţiunilor funcţiei deţinute. Este interzisă folosirea de către

salariaţii cu funcţii de conducere, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor

funcţiei deţinute. Prin activitatea de luare a deciziilor, de evaluare sau de participare la anchete

sau acţiuni de control, personalului Regiei îi este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau

avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
Salariaţilor Regiei le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe
care le—au stabilit în exercitarea funcţiei pentru a influenţa anchetele interne ori externe, sau pentru
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a determina luarea unei anumite măsuri. Salariaţilor cu funcţie de conducere, din cadrul
Regiei/sucursalelor, le este interzis să propună subalternilor să se înscrie în organizaţii sau
asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându—le acordarea
unor avantaje materiale sau profesionale.
Salariaţilor Regiei le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate
publică sau privată supuse operaţiunilor de vânzare sau închiriere, în alte condiţii decât cele

prevăzute de lege.

4.5. Norme si reguli de conduită şi comportament în relaţia coleg — coleg. Între colegi
trebuie să existe cooperare si susţinere reciprocă motivate de faptul că toţi salariaţii Regiei sunt
mobilizaţi pentru realizarea unor obiective comune conform Regulamentului de organizare şi

funcţionare, comunicarea prin transferul de informaţii între colegi fiind esenţială în soluţionarea
cu eficienţă a problemelor. Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie,
eventualele divergenţe, nemulţumiri apărute între aceştia soluţionându-se fără să afecteze
relaţiile de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvate,
manifestând atitudine conciliantă. Între colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine,
opiniile exprimate să corespundă realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie
exprimate direct, netendenţios. Relatia dintre colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe
recunoaşterea intraprofesională, pe colegialitate, pe performanţă în practică şi contribuţie la
teorie. Comportamentul trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calităţilor şi a
meritelor profesionale, nicidecum pe evidenţierea defectelor celorlalţi. În relaţia dintre colegi
trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin consens,
manifestându-se deschiderea la sugestiile colegilor, admiţând critica în mod constructiv şi
responsabil. Dacă este cazul, colegii pot să împărtăşească din cunoştinţele şi experienţele
acumulate în scopul promovării reciproce a progresului profesional.
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 membru al comunităţii;
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b) promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele menţionate mai sus de către
conducerile serviciilor/birourilor/compartimentelor precum şi de către conducerea Regiei
lsucursalelor;

c) discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercetărilor unui coleg;
d) formularea în faţa partenerilor a unor 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 in activitatea prestată a informaţiilor transmise cu titlu confidenţial de
un alt coleg;

În cadrul relaţiilor de muncă între salariaţii Regiei se creează relaţii de ierarhie
administrativă şi de subordonare operativă.

În cadrul relaţiilor de ierarhie administrativă fiecare salariat este subordonat direct
unui singur şef ierarhic. Transmiterea dispoziţiilor de ierarhie administrativă se face prin
conducătorii ierarhici direcţi. Conducătorii ierarhiei superiori pot transmite dispoziţii nemijlocit;
în acest caz cel care a primit dispoziţie este obligat să informeze pe conducătorul său ierarhic.

În cadrul relaţiilor de subordonare operativă, salariaţii sunt subordonaţi pe linie de
specialitate la diferite nivele de organizare ale Regiei. Relaţiile de ierarhie administrativă şi
relaţiile de subordonare operativă se stabilesc prin fişa postului, pe categorii de personal.

Salariaţii sunt obligaţi să execute întocmai şi la timp dispoziţiile primite.Relaţii de
serviciu sunt şi relaţiile de colaborare între salariaţii compartimentelor descrise în structurile
organizatorice (organigrame), precum şi relaţiile de reprezentare aşa cum sunt descrise în fişele
posturilor.

4.6. Norme şi reguli de conduită în relaţia cu beneficiarii serviciilor prestate

a) Imparţialitatea. R.A.—A.P.P.S. prin angajaţii săi se obligă să nu îşi supuna beneficiarii la

discriminări arbitrare.

b) Contracte şi comunicări către clienţi. Contractele şi comunicările adresate
beneficiari]or/clientilor trebuie să fie:
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— clare şi simple, formulate într—un limbaj pe cât se poate de asemănător cu cel folosit în mod

obişnuit de către părţi;
— întocmite în conformitate cu regulile şi regulamentele în vigoare, fără a recurge la practici
derutante sau neadecvate (cum ar fi, de exemplu, folosirea procedurilor sau clauzelor contractuale

abuzive);
— complete, astfel încât să se evite neglijarea oricărui element important pentru decizia clientului;
— disponibile pe site—ul companiei.

Scopurile şi respectiv, destinatarii comunicărilor determină în fiecare caz, modalitatea
de comunicare (factură, telefon, presă, e—mail) cea mai potrivită pentru transmiterea conţinutului,

.

fără a recurge la folosirea excesivă a presiunii sau insistenţei, cu respectarea obligaţiei de a nu
folosi instrumente care să fie înşelătoare sau neadecvate. În final, Regia trebuie să asigure
comunicarea în timp util a tuturor informaţiilor cu privire la:

—orice modificări ale clauzelor prevăzute în contracte;
»orice modificări ale condiţiilor economice şi tehnice pentru prestarea serviciilor;
—rezu1tatele evaluărilor realizate în conformitate cu standardele impuse de autorităţile de

reglementare.

c) Conduita angajaţilor în relaţia cu beneficiarii. Stilul de conduită al Regiei în relaţia cu

clienţii este bazat pe disponibilitate, respect şi politeţe, toate acestea fiind înglobate într—o relaţie
de colaborare şi profesionalism.

d) Controlul calităţii şi satisfacerea beneficiarilor. Regia se obligă să garanteze standarde de

calitate adecvate cu privire la serviciile oferite, respectând nivelurile prevăzute în contractele de

furnizare şi să monitorizeze periodic rezultatele percepţiei clienţilor cu privire la calitate.
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4.7. Norme şi reguli de conduită în relaţia cu furnizorii

a) Alegerea furnizorilor. Procesele de achiziţie au ca scop obţinerea unui avantaj maxim de

competitivitate pentru Regie/sucursale, în timp ce tuturor furnizorilor li se acordă oportunităţi
egale. Acestea se bazează de asemenea pe o conduită, atât în fază precontractuală, cât şi

contractuală, caracterizată prin elementele esenţiale şi reciproce de bună credinţă, transparenţă şi

colaborare.
În special, angajaţii Regiei implicaţi În aceste procese au obligaţia de a:
— nu refuza nici unei persoane care îndeplineşte condiţiile specifice, posibilitatea de a depune
oferte penu'u încheierea de contracte, adoptând criterii obiective de selecţie care vor fi dovedite

prin documentaţie adecvată;
— asigura un nivel suficient de concurenţă în fiecare licitaţie publică, în conformitate cu

prevederile legale privind achiziţiile. În orice caz, dacă în decursul îndeplinirii activităţilor sale,

un furnizor acţionează în numele Regiei într—un mod care nu este în conformitate cu principiile
generale ale prezentului Cod etic, Regia poate lua măsurile necesare, inclusiv, poate refuza să

colaboreze cu furnizorul În viitor.

b) Integritatea şi independenţa în relaţii. Relaţiile Regiei cu furnizorii sunt guvernate de

principii comune şi sunt supuse unei monitorizări constante din partea Regiei. Semnarea unui

contract cu un furnizor trebuie să se bazeze întotdeauna pe relaţii extrem de clare, evitând însă,

pe cât posibil, formele de dependenţă.
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CAPITOLUL V

5.1. Proceduri de implementare
Atribuţiile Biroului de Audit. Coordonatorul biroului de Audit are următoarele sarcini:
— confirmarea aplicării şi respectării Codului etic prin activităţi de verificare care constau în
controlul şi promovarea îmbunătăţirii continue în domeniul eticii în cadrul Regiei. Acest lucru va
fi îndeplinit prin analiza şi evaluarea proceselor stabilite pentru a controla riscurile de conduită
contrară eticii;
— Monitorizarea iniţiativelor având ca scop creşterea informării şi înţelegerii cu privire la Codul
etic;

— Garantarea dezvoltării comunicărilor şi formării profesionale în materie de etică;
— Propunerea de revizuire a Codului etic. Aceste activităţi vor fi îndeplinite cu ajutorul salariaţilor
din cadrul Comisiei de Monitorizare, Coordonare şi Îndrumare Metodologică a dezvoltării
sistemului de control managerial şi a tuturor compartimentelor Regiei, fiind asigurat accesul
nelimitat la toate documentele care pot fi utile.

Comunicări si formare profesională specific. Codul etic este adus în atenţia tuturor salariaţilor
Regiei prin activităţi de comunicare specifice, includerea unei clauze de respectare a Codului etic
în toate contractele individuale de muncă. Pentru a se asigura că toţi salariaţii Regiei au înţeles

\ corect Codul etic, Serviciul de Resurse Umane pregăteşte şi implementează un plan anual de
formare profesională care pune accentul pe cunoaşterea principiilor şi standardelor de etică.

5.2. Consilierul de etică.

În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului Cod de etică, Directorul
General/sucursala va desemna, prin dispoziţie, o persoană din cadrul serviciului Resurse Umane

pentru realizarea atribuţiilor de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită

etică. În activitatea de consiliere etică acesta nu se supune subordonării ierarhice şi nu primeste

instrucţiuni de la nicio persoană, indiferent de calitatea, funcţia şi nivelul ierarhic al acesteia.
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Consilierul de etică are următoarele atribuţii:
a) acordă consultanţă şi asistenţă salariaţilor cu privire la respectarea normelor de conduită;
b) monitorizează aplicarea prevederilor prezentului cod;

c) elaborează analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea

angajatilor din cadrul Regiei şi care ar putea determina o încălcare a principiilor şi normelor de

conduită, pe care le înaintează conducătorului autorităţii, şi propune măsuri pentru înlăturarea

cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor;

d) organizează sesiuni de informare a angajaţilor cu privire la normele de etică şi despre
» modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii şi integrităţii;

e) semnalează practici sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la încălcarea principiilor
şi normelor de conduită în activitatea angajaţilor Regiei;

I) analizează sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţeni şi de ceilalţi beneficiari ai activităţii
Regiei cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii şi

formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de

disciplină;

g) poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetăţenilor şi beneficiarilor direcţi
ai activităţii Regiei cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia cu publicul,

precum şi cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de R.A—A.P.P.S.

5.3. Modul de Soluţionare a Reclamaţiilor

Nerespectarea prezentului cod, atrage răspunderea persoanei vinovate. Stabilirea vinovăţiei se

face cu respectarea procedurilor legale în vigoare şi în conformitate cu Regulamentul Intern a

R.A.—A.P.P.S.

Orice salariat are dreptul să reclame şeful său direct sau altă persoană cu care intră în relaţii de

colaborare sau subordonare, în cazul în care se simte îngrădit, lezat sau ignorat în munca pe care
32



o desfăşoară. Reclamaţia (petiţia) o va adresa, în termen legal, conducerii Regiei, în speţă
Directorului general sau Consiliului de administraţie al R.A.—A.P.P.S. prin Serviciul Secretariat—

Protocol. Ulterior, acesta îndrumă petiţia către compartimentele de specialitate pentru rezolvarea
temeinică şi legală a acestora, cu precizarea termenului de răspuns.
În termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrării petitiei, salariatul trebuie să primească
răspuns în scris, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

Reclamaţiile anonime sau făcute prin intermediul altei persoane nu sunt luate în seamă.

Înregistrarea reclamaţiilor. Orice persoană care se consideră vătămată prin fapta unui salariat
al Regiei poate să sesizeze acest lucru conducerii. Reclamaţiile şi sesizările referitoare la
încălcarea prezentului Cod se pot face verbal în cadrul programului de audienţe al Directorului
General sau în scris pe adresa R.A.—A.P.P.S. Sesizările şi reclamaţiile scrise se depun la

Registratură, iar acestea, prin grija Directorului General/sucursala, vor fi transmise secretarului
comisiei de disciplină în termen de maxim 3 zile lucrătoare.
Sesizarea formulată în scris trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a) numele, prenumele, domiciliul sau, după caz, locul de muncă şi funcţia deţinută de persoana
care a formulat sesizarea ori denumirea şi sediul persoanei juridice, precum şi numele şi funcţia
reprezentantului legal;

\ b) numele şi prenumele salariatului & cărui faptă este sesizată ca abatere disciplinară;
c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării şi data săvârşirii acesteia;
d) prezentarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea;
e) adresa de corespondenţă, dacă este alta decât cea prevăzută la litera a);

0 data;

g) semnătura;

Răspunderea disciplinară. Încălcarea prevederilor legale, ale dispoziţiilor prezentului Cod de

conduită etică, ale contractului individual de muncă, precum şi orice alte regulamente şi dispoziţii
interne, atrage răspunderea disciplinară a salariaţilor, în condiţiile legii.
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Abateri disciplinare. Sunt considerate abateri disciplinare următoarele fapte:
a) Întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) Neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
c) Absenţa nemotivată de la serviciu;
e) Nerespectarea, în mod repetat, a programului de lucru;
f) Intervenţiile şi stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
g) Nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;
h) Manifestări care aduc atingere prestigiului Regiei;

\

i) Desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
j) Refuzul de a îndeplini atribuţiunile de serviciu;
k) Încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese
şi interdicţii prevăzute;
]) Alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative în vigoare;
m)Orice încălcare a prevederilor prezentului Cod etic cu excepţia celor care se încadrează în
categoria neregulilor intenţionate (fraudelor).

Sancţiuni. Sancţiunile disciplinare pe care conducerea Regiei le poate aplica salariaţilor în cazul
în care aceştia săvârşesc o abatere disciplinară sunt :

a) Avertisment scris;

b) Retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care sa dispus
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

c) Reducerea salariului de bază pe o durată de l — 3 luni cu 5 — 10% ;

d) Reducerea salariului de bază şi/sau a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1 — 3 luni
cu 5 — 10%;

e) Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;

Sancţiunile disciplinare aplicabile sunt cele prevăzute de Regulamentul Intern
aprobat de Consiliul de Administraţie. Amenzile disciplinare sunt interzise. Pentru aceeaşi
abatere disciplinară se poate aplica o singură sancţiune.
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În situaţia în care prin aceeaşi sesizare se semnalează mai multe fapte ca abateri
disciplinare săvârşite de un salariat, comisia de disciplină constituită, propune în urma cercetării
administrative, aplicarea unei singure sancţiuni disciplinare, cu luarea în considerare a tuturor
abaterilor disciplinare.

La stabilirea sancţiunii disciplinare, angajatorul va ţine cont de gravitatea abaterii
săvârşite de salariat având în vedere:

— împrejurarea în care fapta a fost săvârşită;
gradul de vinovăţie a salariatului;

consecinţele abaterii disciplinare;

comportarea generală în serviciu a salariatului;
eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Ordinea sancţiunilor prevăzute în prezentul articol nu constituie o ierarhie obligatorie
de parcurs ci sancţiunile se aplică în funcţie de gravitatea şi consecinţele faptei.

Sub Sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia „avertismentului scris",
nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea de cercetări disciplinare prealabile.

Cercetarea disciplinară prealabilă presupune:

a) convocarea în scris a salariatului de către persoana împutemicită de către angajator să
realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii;

b) dreptul salariatului de a formula şi susţine pe tot parcursul cercetării toate apărările în
favoarea sa prin aducerea probelor şi motivaţiilor pe care le consideră necesare, precum
şi dreptul de a fi asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui
membru este.

c) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută fără un motiv obiectiv dă dreptul
angajatomlui să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

Sancţiunea disciplinară se comunică printr—o decizie emisă în formă scrisă, în termen de
30 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu
mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
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Pentru ca decizia să nu fie lovită de nulitate, ea trebuie să conţină obligatoriu,
conform art.252 al.2 din Codul Muncii, următoarele:

— descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

— precizarea prevederii din R.I., C.I.M. sau contractul colectiv de muncă (CCM) aplicabil,
care a fost încălcată de salariat;

— motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării
disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la lit. c nu a fost
efectuată cercetarea;

— termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
— instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată;
— temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică.

Decizia de sancţionare se comunică salariatului în termen de 5 zile calendaristice de
la emitere şi produce efecte de la data comunicării (dată confirmată prin semnătura de primire sau
în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliu sau reşedinţa comunicată).

Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat în termen de 30 de zile
calendaristice de la data comunicării, la instanţa judecătorească în a cărei circumscripţie
reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.

Este interzisă aplicarea de sancţiuni disciplinare colective penu'u un grup de salariaţi
sau compartiment de muncă.

În afara răspunderii disciplinare, salariatul răspunde patrimonial, în temeiul
normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse
angajatorului din vina şi în legătură cu munca sa.

Angajatorul este obligat în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile
contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu
material din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu
serviciul.
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Comisia de Disciplină. Comisia de disciplină este o structură deliberativă fără personalitate
juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, care are competenţa de a analiza
faptele salariaţilor Regiei sesizate ca abateri disciplinare şi de a propune modul de soluţionare,
prin individualizarea sancţiunii disciplinare aplicabile sau casarea sesizării, după caz.

Constituirea şi componenţa comisiei de disciplină. Comisia de disciplină este constituită prin
Decizia Directorului General/sucursalei. Poate fi desemnat membru al comisiei de disciplină
salariatul care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are o bună reputaţie profesională şi conduită corespunzătoare în exercitarea funcţiei sale

„\ b) are studii superioare
c) este salariat pe perioadă nedeterminată
(1) nu se află în următoarele cazuri de incompatibilitate:

1. este soţ, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoanele care au
competenţă legală de a numi membrii comisia de disciplină, cu persoanele care au competenţa
legală de a aplica sancţiunea disciplinară sau cu ceilalţi salariaţi membri ai comisiei

2. a fost sancţionat disciplinar iar sancţiunea disciplinară aplicată nu a fost radiată Conflict
de interese Membrii şi secretarul comisiei de disciplină se află în conflict de interese dacă se află
în una din următoarele situaţii:

a) au relaţii cu caracter patrimonial cu salariatul a cărui faptă sesizată ca abatere

f\ disciplinară este cercetată

b) interesele patrimoniale personale, ale soţului / soţiei sau rudelor de gradul 1 pot influenţa
deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuţiilor corespunzătoare care îi revin

c) se află în raporturi ierarhice directe cu salariatul a cărui faptă sesizată ca abatere
disciplinară este cercetată

d) se află în relaţii de prietenie sau duşmănie cu salariatul a cărui faptă este sesizată ca
abatere disciplinară

e) ori de câte ori consideră că integritatea, obiectivitatea şi imparţialitatea procedurii
disciplinare pot fi afectate.
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Activitatea comisiei de disciplină
Activitatea comisiei de disciplină are la bază următoarele principii:
a) prezumţia de nevinovăţie, conform căreia o persoană este considerată ca fiind inocentă până la
proba contrarie;

b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia salariatul are dreptul de a fi audiat, de a prezenta
dovezi în apărarea sa şi de a fi asistat sau reprezentat pe parcursul procedurii de cercetare
administrative;

c) contradictorialitatea, conform căruia comisia de disciplină are obligaţia de a asigura
persoanelor aflate pe poziţii divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau
fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată comisia de disciplină;
d) proporţionalitatea, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii
disciplinare, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă să fie aplicată;
e) legalitatea sancţiunii, conform căruia comisia de disciplină nu poate propune decât sancţiunile
disciplinare prevăzute de lege şi cu respectarea termenelor prevăzute de lege;
f) unicitatea sancţiunii, conform căreia, pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o
singură sancţiune disciplinară;
g) celeritatea procedurii, conform căreia comisia de disciplină are obligaţia de a proceda fără
întârziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a procedurilor
prevăzute de lege;
h) obligativitatea opiniei, conform căreia fiecare membru al comisiei de disciplină are obligaţia
de a se pronunţa pentru fiecare sesizare aflată pe rolul comisiei de disciplină. Comisia de
disciplină îşi desfăşoară activitatea numai în baza unei sesizări, în limitele şi raportat la obiectul
acesteia.

Competenţele comisiei de disciplină. Se realizează prin exercitarea de către membrii acesteia a
atribuţiilor ce le revin, cu respectarea principiilor independenţei, stabilităţii în cadrul comisiei,
integrităţii, obiectivităţii şi imparţialităţii în analizarea faptelor şi luarea deciziilor. Refuzul unui
membru al comisiei de disciplină de a—şi exprima opinia, sau abţinerea de la vot pe parcursul
cercetării administrative, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii în
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desfăşurarea activităţii şi îndeplinirea atribuţiilor, membrii şi secretarii comisiei de disciplină au
următoarele obligaţii:

a) să asigure prin activitatea desfăşurată respectarea legislaţiei în vigoare precum şi
aplicarea principiilor menţionate mai sus în derularea procedurii de cercetare administrative;

b) să aducă la cunoştinţa preşedintelui comisiei de disciplină orice ingerinţă în activitatea
lor din partea unor persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese care ar putea să le
afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la aceasta;

c) să participe la şedinţele de lucru, stabilite potrivit procedurii de cercetare administrative;
(:|) să respecte confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, în condiţiileA

legii;

e) să nu îşi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;
0 să evite orice contact personal cu persoana care a formulat sesizarea şi cu salariatul a

cărui faptă a fost sesizată pe durata procedurii de cercetare administrativă;
g) să respecte regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese şi să aplice

prevederile legale privind modalităţile de evitare a conflictului de interese.

Nereguli si infracţiuni. În cazul în care comisia de disciplină constată că fapta săvârşită de un
salariat reprezintă o neregulă neintenţionată sau intenţionată (fraudă), cu sau fără impact

„\ financiar, aceasta va fi sancţionată conform procedurii aferente semnalării şi tratării cazurilor de
nereguli/abateri/fraudă. Dacă faptele săvârşite de salariat întrunesc elementele constitutive ale
unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.

39



5.4. Dispoziţii finale

Informarea salariaţilor cu privire la conţinutul Codului de etică şi integritate se face la nivelul
fiecărui compartiment, prin grija şefului direct.

Toţi salariaţii vor semna pentru luarea la cunoştinţă a codului de etică şi integritate.
Prezentul Cod de etică şi integritate va fi revizuit periodic.

Prevederile prezentului cod se completează cu prevederile Legii 53/2003, Codul Muncii, cu
fr modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Regulamentului Intern al Regiei.

Codul de etică şi integritate al R.A.—A.P.P.S. intră în vigoare la data aprobării lui de către
Directorul general al Regiei.

Ulterior aprobării, Codul de etică şi integritate va fi adus la cunoştinţa salariaţilor şi persoanelor
interesate.

J

Rcvizuit, 01,0242021

Consilier de etică (\

&
Gavrilă Daniela Sorina
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