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UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
ORAŞUL PUCIOASA

Str. Fântânelor nr. 7, oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa
Telefon: 0245/232.277; Fax: 0245/760.484

E-mail: info@primpuc.ro

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

PUCIOASA - IANUARIE 2022

Consiliul Local al U.A.T. Oraşul Pucioasa, în calitate de Asociat Unic al S.C. SERVICII
COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., întrunit în Şedinţă ordinară,
astăzi, 27.01.2022, având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 4/31.01.2012 privind înfiinţarea S.C. SERVICII
COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. având ca asociat unic Consiliul
Local Pucioasa;
- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 22/31.01.2013 şi 70/27.05.2021 privind aprobarea
“Regulamentului de organizare şi funcţionare” al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI
PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., societate cu Asociat Unic Consiliul Local Pucioasa;
- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 23/31.01.2013 şi 71/27.05.2021 privind aprobarea
“Regulamentului Intern” al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA
SCUP S.R.L., societate cu Asociat Unic Consiliul Local Pucioasa;
- Hotărârile Consiliului Local Pucioasa nr. 180/31.08.2017, 234/30.10.2017, 21/02.02.2018,
217/20.121.2018 şi 25/25.02.2021 prin care s-a aprobat modificarea „Organigramei, Ştatul de funcţii şi
Numărului de personal” ale S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA
SCUP S.R.L.;
- Hotărârile Consiliului Local Pucioasa nr. 241/30.10.2017 şi 22/02.02.2018 privind atribuirea directă
a contractului de delegare a gestiunii activităţilor specifice de salubrizare a localităţii (măturatul,
spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ) către S.C. SERVICII
COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., societate cu Asociat Unic
Consiliul Local Pucioasa;
- Hotărârile Consiliului Local Pucioasa nr. 235/30.10.2017 şi 24/02.02.2018 privind atribuirea directă
a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de iluminat către S.C. SERVICII
COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., societate cu Asociat Unic
Consiliul Local Pucioasa;
- Hotărârile Consiliului Local Pucioasa nr. 79/26.04.2018, 109/28.06.2018, 93/26.06.2020 şi
98/17.07.2020 privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii unor activităţi specifice
de salubrizare a localităţii (dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare) către S.C. SERVICII COMUNITARE
DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., societate cu Asociat Unic Consiliul Local
Pucioasa;
- Ordonanţa nr. 119/1999 Republicată privind controlul intern/managerial şi controlul financiar
preventiv;
- Hotărârea nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi
exercitare a controlului financiar de gestiune;
- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor
publice;

PRIVEŞTE: APROBAREA “CODULUI DE ETICĂ” AL SALARIAŢILOR S.C. SERVICII
COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., SOCIETATE CU

ASOCIAT UNIC CONSILIUL LOCAL PUCIOASA
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- Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a
seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a
surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei,
a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;
- Legea nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii … funcţionarilor publici şi unor persoane cu
funcţii de conducere;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;
- Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din
alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;

- Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 Republicată a societăţilor;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 53/2003 a Codului muncii;

- Avizul tuturor Comisiilor de specialitate.
- Referatul de aprobare nr. 1337/19.01.2022;
- Raportul de specialitate nr. 83/19.01.2022, resp. 1334/19.01.2022

În temeiul art. 92 alin. 1, alin. 2 lit. b, Art. 125, Art. 129 alin. 2, lit. c) şi d), alin. 3, lit. d şi e,
alin. 6 lit. a şi b, alin. 7 lit. n, Art. 136 şi Art. 196 alin. 1, lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019
privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă “Codul de etică” al salariaţilor S.C. SERVICII COMUNITARE DE
UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., societate cu Asociat Unic Consiliul Local Pucioasa,
conform Anexei I la prezenta Hotărâre.

Art. 2. “Codul de etică” al salariaţilor S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI
PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. va fi adus la cunoştinţa acestora prin afişare la sediul social şi la
punctul de lucru al societăţii din str, Morilor, nr. 7, Pucioasa.

Art. 3. Hotărârea va fi adusă la îndeplinire de către S.C. SERVICII COMUNITARE DE
UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

Art. 4. Hotărârea de faţă va fi comunicată celor interesaţi de către C.I.C. şi Instituţiei
Prefectului Judeţului Dâmboviţa, conform legii.

Preşedinte de şedinţă,
__________________

Contrasemnează,
Secretarul U.A.T. Oraşul Pucioasa

Jr. ELENA CATANĂ
____________

PUCIOASA, Nr. _______/____________

MATEI LIVIU AUGUSTIN

27.01.202214
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ANEXA NR. I LA H.C.L. PUCIOASA NR. ___________________________

S.C. SERVICII COMUNITARE DE
UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP

S.R.L.

Aprob,
Administrator/Director,
BUTCĂ IOAN-DORU

Nr.
crt.

Elemente privind
responsabilii/
operaţiunea

Numele şi
prenumele Funcţia Data Semnătura

1 2 3 4 5

1. Avizat BUTCĂ
IOAN-DORU

Președintele Comisiei
de monitorizare 16.12.2021

2. Verificat
DUMITRICĂ
ELENA-

VERONICA

Biroul financiar -
contabilitate 16.12.2021

3. Elaborat SĂFTOIU
MARIA

Biroul achiziţii -
contabilitate -
Resurse umane

16.12.2021

CODUL DE ETICĂ
AL SALARIAŢILOR

S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S.R.L.

CAPITOLUL I
Domeniul de aplicare, obiective si principii generale

Art. 1 Domeniul de aplicare

(1) Codul de etică al salariaţilor S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S.R.L. reglementează normele de conduită profesională ale salariaţilor şi este
definit în continuare Cod de Etică.

(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de etică sunt obligatorii
pentru toţi salariaţii încadraţî în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata si
actualizata.
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Art. 2 Temeiul legal

- Ordonanţa nr. 119/1999 Republicată privind controlul intern/managerial şi controlul financiar
preventiv;

- Hotărârea nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de
organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune;

- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor
publice;

- Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 -
2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din
strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de
prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor
de interes public;

- Legea nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii … funcţionarilor publici şi unor
persoane cu funcţii de conducere;

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;
- Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice

şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;

În baza celor menționate mai sus, domeniul de aplicare al legislației conform Organigramei
S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., ştatul de
funcții în societate este compartimentat după cum urmează:

A) Funcțiile de conducere

- Administratorul societății
- Contabil
- Economist în gestiunea economică
- Inspector SSM
- Inginer electronist
- Șef echipă salubrizare

B) Funcțiile de execuție, sunt repartizate pe departamente:

1) Iluminat Public:
- Electricieni

2) Salubrizare:
- Lucrători căi publice salubrizare
- Conducători autospecială
- Agenți DDD.

Codul de etică se aplică tuturor angajaţilor, indiferent de funcţia ocupată de către aceştia.
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Pentru orice întrebări, probleme sau conotaţii etice, informaţii, nelămuriri legate de prezentul
Cod de Etică se poate adresa angajatorului sau persoanei cu funcţie de Consilier de etică.

Art. 3 Obiective

Obiectivele prezentului cod de etică urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciilor prestate de
societate, o bună administrare în realizarea interesului societăţii, precum şi eliminarea birocraţiei şi a
faptelor de corupţie/indisciplină/mituire, prin:

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizarii unor raporturi sociale şi
profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului societăţii;

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte
din partea salariaţilor în exercitarea functiei;

c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi salariaţi.

A) Valorile etice:

- integritatea individului – S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S.R.L. garantează integritatea fizică şi morală a angajaţilor săi prin punerea la
dispoziţie a unor condiţii de muncă care să respecte demnitatea individului şi a unor locuri de muncă
corespunzătoare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;

- angajamentul - presupune dorința fiecărui salariat de a progresa în stăpânirea funcţiei
deţinute şi de a-şi îmbunătăţii performanţele, pentru a asigura cetăţenilor şi partenerilor un serviciu
public de calitate;

- lucrul in echipă - conform căruia salariaţii de la departamentul salubrizare şi departamentul
de iluminat public fac parte dintr-o echipă care trebuie sprijinită de către fiecare membru, iar la rândul
ei, să primească sprijin din partea conducerii societăţii. Spiritul de echipă trebuie simţit şi exprimat în
relaţiile cu ceilalţi colaboratori sau cetăţeni, indiferent de originea culturală, religioasă sau profesională,
etni, etc..

Angajaţii trebuie să ştie că cea mai mare parte a activităţilor desfăşurate de societate sunt
publice.

B) Scopul:

- calitatea serviciului - activităţile de salubrizare şi iluminat public au ca scop satisfacerea şi
protecţia clienţilor săi, acordându-se o atenţie deosebită oricăror solicitări care ar putea îmbunătăţii
calitatea serviciilor, motiv pentru care societatea îşi intensifică activitatea de investiţii (dezvoltare) în
vederea atingerii celor mai înalte standarde de calitate a serviciilor prestate.

- transparenţa şi caracterul complet al informaţiilor - salariaţii S.C. SERVICII
COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. vor furniza informaţii
complete, transparente, inteligibile şi corecte, astfel încât partenerii, în stabilirea relaţiilor cu societatea
să poată lua decizii independente şi informate cu privire la interesele implicate, la alternativele şi la
orice consecinţe semnificative ale acestora.
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Art. 4 Principii generale

(1) Principiile care guvernează conduita profesională a salariaţilor sunt cele prevãzute la art. 3
din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice, şi anume:

a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia salariaţii au îndatorirea de a
respecta Constituţia şi legile ţării;

b) prioritatea interesului societăţii, principiu conform căruia salariaţii au îndatorirea de a
considera interesul societăţii mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei;

c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor
publice, principiu conform căruia salariaţii au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii
identice sau similare;

d) profesionalismul, principiu conform căruia salariaţii au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de
serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

e) imparţialitatea, nediscriminarea şi independenţa, principiu conform căruia salariaţii sunt
obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes personal, economic, religios sau de
altă natură, în exercitarea funcţiei;

f) integritatea morală, principiu conform căruia salariaţilor le este interzis să solicite sau să
accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea
funcţiei pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;

g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia salariaţii pot să-ăi exprime şi să-
şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei salariaţii trebuie să
fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;

i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de salariaţi în
exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării ceăţenilor.

(2) Principiile care guvernează protecţia avertizării în interesul societăţii sunt următoarele:
a) principiul legalităţii, conform căruia compartimentele/departamentele din structura societăţii

au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenţă şi
tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor prestate, potrivit legii;

b) principiul supremaţiei interesului societăţii, conform căruia ordinea de drept, integritatea,
imparţialitatea şi eficienţa societăţii sunt ocrotite şi promovate de lege;

c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii
este datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită;

d) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care
reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile şi
mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interesul societăţii, nu sunt aplicabile
normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interesul societăţii.

e) principiul bunei administrări, conform căruia compartimentele/departamentele din structura
societăţii sunt datoare să-şi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de
profesionalism, în conditii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor;

f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în
interesul societăţii cu privire la aspectele de integritate şi bună administrare, cu scopul de a spori
capacitatea administrativă şi prestigiul societăţii.
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g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile
legale pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o fapta a sa mai gravă;

h) principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotit salariaul care a făcut o sesizare, convins
fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

Art. 5 Termeni

În întelesul prezentului cod de etică, expresiile şi termenii prevăzuţi la art. 4 din Legea nr.
477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice şi
la art. 3 din Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile
publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, au aceleaşi semnificaţii.

CAPITOLUL II
Norme generale de conduită profesională ale salariaţilor S.C. SERVICII COMUNITARE DE

UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

Art. 6 Asigurarea unor servicii publice de calitate

(1) Salariaţii au obligaţia de a asigura prestarea unor servicii publice de calitate în beneficiul
cetăţenilor, în scopul realizării obiectivelor societăţii, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

(2) În exercitarea funcţiei şi a atribuţiilor de serviciu, salariaţii au obligaţia de a avea un
comportament profesionist, precum şi de a asigura transparenţa în condiţiile legii pentru a câstiga şi a
menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea societăţii.

Art. 7 Respectarea Constitutiei si a legilor

(1) Salariaţii au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să
acţioneze pentru punerea în aplicare a dispozitiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin,
cu respectarea eticii profesionale.

Art. 8 Loialitatea faţă de societate

(1) Salariaţii au obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul societăţii, precum şi de a se abţine de
la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

(2) Salariaţilor le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea societăţii,

cu politicile şi strategiile acestei; prevederea se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o
perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de solutionare şi în care societatea are
calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens; prevederea se aplică şi după încetarea raportului
de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de
lege; prevederea se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă
dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
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d) să dezvaluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este
de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile societăţii sau ale
altor salariaţi, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice; prevederea se aplică şi după încetarea
raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte
termene.

e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de
acţiuni juridice ori de altă natură împotriva societăţii;

(3) Prevederile prezentului cod de etică nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a
salariaţilor de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

(4) Dezvaluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin
asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este
permisă numai cu acordul conducerii societăţii - administratorului/directorului.

Art. 9 Libertatea opiniilor

În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu salariaţii au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei
deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor societăţii, de a respecta libertatea
opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale, iar în exprimarea opiniilor trebuie să
aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Art. 10 Activitatea publică

1. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către unul din salariaţi, desemnat de către
directorul societăţii prin decizie internă şi/sau prin fişa postului;

Angajaţii abilitaţi în acest sens pot fi:
- Adminstratorul societăţii;
- Șefii de departamente pe anumite domenii de activitate;
- Salariaţii desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială.
2. Salariatul desemnat să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să
respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducerea societăţii;
3. În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, salariaţii pot participa la activităţi sau dezbateri
publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere
oficial al societăţii.

Art. 11 Activitatea politică

În exercitarea funcţiei deţinute, salariaţilor S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI
PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. le este interzis:

• să participe la colectare de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
• să furnizeze sprijin logistic (imprimare şi copiere documente, imagini foto/video, utilizare

materiale, apeluri telefonice, internet, poştă) candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
• să colaboreze cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor

politice;
• să afişeze, în incinta societăţii, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea

partidelor politice ori a candidaţilor acestora.
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Art. 12 Cadrul relatiilor în exercitarea atributiilor funcţiei

(1) În relaţiile cu ceilalţi salariaţi, precum şi în relaţia acestora cu persoanele fizice sau juridice,
salariaţii sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi
amabilitate.

(2) Salariaţii au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii celorlalţi salariaţi,
precum si ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

(3) Salariaţii trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi
eficientă a problemelor societăţii.

Art. 13 Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

Salariaţii nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt
avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut
relaţii de afaceri sau de altă natură, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor detinute,
ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

Art. 14 Participarea la procesul de luare a deciziilor

În procesul de luare a deciziilor, salariaţii au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale
şi să-şi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.

Art. 15 Obiectivitate în evaluare

(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor deţinute, conducerea societăţii are obligaţia să
asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru salariaţii din subordine.

(2) Conducerea societăţii are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de
evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, excluzând orice formă de
favoritism ori discriminare.

Art. 16 Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute

(1) Este interzisă folosirea de către salariaţi în alte scopuri decât cele prevazute de lege a
prerogativele funcţiei deţinute.

(2) Prin activitatea desfăşurată, salariaţilor le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau
avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Salariaţilor le este interzis să impună altor salariaţi să se înscrie în organizaţii sau asociaţii,
indiferent de natura acestora.

Art. 17 Utilizarea resurselor societăţii

(1) Salariaţii sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii societăţii, să evite producerea oricărui
prejudiciu, actionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
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(2) Salariaţii au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând societăţii
numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.

(3) Salariaţii trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi
eficientă a fondurilor societăţii, în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL III
Coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională pentru

salariaţii S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

Art. 18 Averizarea privind fapte de încãlcare a legii

Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către salariaţii societăţii, prevăzute de lege ca fiind
abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, constituie avertizare şi priveşte:

a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătură
directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătură cu
serviciul;

b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale societăţii;
c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese;
e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane ale societăţii;
f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese sau

numite politic;
g) încălcări ale legii în privinta accesului la informaţii;
h) încalcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice;
i) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu;
j) evaluări neobiective ale salariaţilor în procesul de recrutare, selectare şi eliberare din funcţie;
k) încălcări ale procedurilor societăţii sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
l) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului societăţii;

Art. 19 Sesizarea privind încalcarea legii sau a normelor deontologice si profesionale poate fi
facută alternativ sau cumulativ:

a) sefului ierarhic al persoanei care a încalcat prevederile legale;
b) conducerii societăţii - administratorului/directorului -, chiar daca nu se poate identifica exact

faptuitorul;
c) comisiei de disciplina din cadrul societăţii;
d) organelor judiciare;
e) organelor însarcinate cu constatarea si cercetarea conflictelor de interese si a

incompatibilitatilor;
f) comisiilor parlamentare;
g) mass-media;
h) organizatiilor profesionale, sindicale sau patronale;
i) organizatiilor neguvernamentale.
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Art. 20 Conduita relaţiilor între colegi

(1) În relaţiile cu ceilalţi salariaţi, precum şi în relaţia acestora cu persoanele fizice sau juridice,
salariaţii sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi
amabilitate.

(2) Salariaţii au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii celorlalţi salariaţi,
precum si ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

(3) Salariaţii trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi
eficientă a problemelor societăţii.

Art. 21 Conduita în relaţiile cu cetăţenii

(1) În relaţiile cu persoanele fizice şi cu reprezentanţii persoanelor juridice care se adresează
autorităţii sau instituţiei publice, salariatii sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect,
bună-credinţă, corectitudine, integritate morală şi profesională.
(2) Salariaţii au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei, demnităţii, integrităţii fizice şi

morale a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane.
(3) Salariaţii trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea legală, clară şi

eficientă a problemelor cetăţenilor.
(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor,

eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor
de conduită .
(5) Salariaţii trebuie să adopte o atitudine demnă şi civilizată faţă de orice persoană cu care intră în

legătură în exercitarea funcţiei, fiind îndrituiţi, pe bază de reciprocitate, să solicite acesteia un
comportament similar.
(6) Slariaţii au obligaţia de a asigura egalitatea de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi

instituţiilor publice, principiu conform căruia au îndatorirea de a preveni şi combate orice formă de
discriminare în îndeplinirea atribuţiilor profesionale.

Art. 22 Protecţia salariaţilor

(1) În fata comisiei de disciplină sau a altor organe similare, salariaţii beneficiază de protecţie
după cum urmează:

a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de bună-credinţă, în condiţiile art. 3
alin. 2 lit. h, pâna la proba contrară;

b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile
de disciplină sau alte comisii similare din cadrul societăţii au obligaţia de a invita reprezentantul
salariaţilor.

(2) În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa competentă poate
dispune anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancţiunea a
fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credinţă.
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Art. 23 Rolul conducerii societăţii - administratorului/directorului

1. În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului cod de conduită, administratorul/directorul
S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. desemnează
un salariat pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită.
2. Consilierul etic exercită următoarele atribuţii:

a) acordarea de consultanţă şi asistenţă salariaţilor cu privire la respectarea normelor de
conduită;
b) monitorizarea aplicării prevederilor prezentului cod de conduită în cadrul S.C. SERVICII
COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.;
c) întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către
salariaţii S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP
S.R.L.;

3. Rapoartele prevăzute la alin. (2) pct.”c” se aprobă de conducerea societăţii -
administratorul/directorul.

Art. 24 Conflictul de interese

1. Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care un salariat are un interes personal de natură
patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care ii revin potrivit fişei
postului.
2. În cazul existenţei unui conflict de interese, salariatul este obligat să se abţină şi să informeze de
îndată conducerea societăţii, care va numi alt salariat pentru rezolvarea situaţiei respective.

Angajaţii trebuie să evite orice situaţie care implică sau poate genera conflicte între propriile
interese şi cele ale S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP
S.R.L.

Astfel de situaţii care pot da naştere conflictelor de interese includ:
• administrarea relaţiilor cu furnizorii şi îndeplinirea activităţilor de muncă pentru aceeaşi

furnizori, chiar dacă activităţile de muncă sunt îndeplinite de către o rudă;
• acceptarea de bani sau favoruri de la persoane fizice sau juridice care au sau intenţionează să

aibă relaţii economice cu S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA
SCUP S.R.L.

În orice situaţie, angajaţii care au relaţii de afaceri cu clienţii/potenţialii clienţi, contractorii,
furnizorii, trebuie să acţioneze numai în interesul societăţii şi să excludă orice avantaje personale,
directe sau indirecte, imediate sau viitoare.

Angajaţii vor evita orice implicare directă sau indirectă (prin membrii familiei, a prietenilor etc.)
în asocieri sau investiţii care influenţează sau pot influenţa deciziile individuale ale oricărui angajat,
atunci când acesta acţionează în interesul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S.R.L.

Orice posibil conflict de interese trebuie declarat în scris conducerii societăţii care, conform
procedurilor adecvate, va evalua dacă există un conflict, cercetând fiecare caz în parte şi va identifica
soluţia legală de stingere a conflictului.

Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese sunt: imparţialitatea, integritatea,
transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.

Conducerea S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA
SCUP S.R.L. (administratorul/directorul) dezvoltă şi implementează politici şi proceduri privind
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integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor
de corupţie şi semnalarea neregulilor.

Activităţi de prevenire:

- Întâlniri periodice ale consilierului de etică şi integritate;
- Completarea declaraţiei privind evitarea conflictului de interese de către personalul angajat

implicat în procesul de achiziţii publice (Legea nr.98/2016).

Persoanele cu funcţii de conducere din cadrul S.C. SERVICII COMUNITARE DE
UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. - administratorul/directorul - are obligația să
declare averile, interesele şi bunurile primite cu titlu gratuit, conform prevederilor legale și ale
Procedurii de sistem privind declararea averilor, intereselor și bunurilor primite cu titlu gratuit.

În vederea implementării prevederilor legale privind declarațiile de avere şi declarațiile de
interese, directorul va desemna o persoană responsabilă care să îndeplinească atribuțiile aferente
acestei activități.

Art. 25 Comunicarea si solutionarea situaţiilor de incompatibilitate

- Incompatibilitatea este incidentul de integritate care constă în deţinerea/exercitarea unei
funcţii/calităţi publice simultan cu deţinerea/exercitarea unei alte funcţii/calităţi din domeniul public
sau privat, al căror cumul este interzis de lege.

- Incompatibilităţile reflectă acele situaţii în care un salariat ocupă mai multe funcţii în acelaşi
timp, desi acest cumul este interzis prin lege.

Consilierul de etică şi integritate încurajează persoanele care sunt obligate să-şi declare averea şi
interesele (director, contabil) să utilizeze formularele elctronice elaborate de ANI.

Completarea declaraţiei privind neîncadrarea în situaţii de incompatibilităţi de către personalul cu
funcţii de conducere şi control şi personalul cu funcţii de decizie în procesul de achiziţii publice.

Dacă pentru existenţa unui conflict de interese salariatul trebuie să ia o decizie care să
influenţeze un interes personal, pentru a se afla într-o situaţie de incompatibilitate, un salariat nu
trebuie să ia nicio decizie, fiind suficient faptul că exercită concomitent două sau mai multe funcţii al
căror cumul este interzis de lege.

Art. 26 PANTOUFLAGE (Interdicții după încheierea angajării în cadrul societății)

Definirea termenului

1. Este un termen din limba franceză şi semnifică "uşă turnantă" (de transfer între sectorul public şi cel
privat).

Noile abordări în managementul sectorului public, împreună cu posibilităţile extinse de muncă,
au schimbat relaţiile serviciului public şi ale sectorului privat, precum şi percepţia publică asupra
acestor relaţii. Necesitatea de a menţine încrederea publicului, în special în perioadele de schimbare,
sporeşte importanţa dezvoltării şi menţinerii sistemelor ce abordează conflictele de interese, inclusiv
pe cele care apar în migrarea salariaţilor către alte societăţi. Cele mai frecvente obiective ale unui
sistem care abordează migrarea salariaţilor către alte societăţi sunt:
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- Să se asigure că anumite informaţii dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în mod
abuziv;

- Să se asigure că exercitarea autorităţii de către un salariat nu este influenţată de câştigul
personal, inclusiv prin speranţa sau aşteptarea unei angajări viitoare

- Să se asigure că accesul şi contactele actualilor precum şi ale foştilor salariaţi nu sunt utilizate
pentru beneficiile nejustificate ale salariaţilor sau ale altora.

Pantouflage-ul este o măsură de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei,
indicator de evaluare în cadrul Strategiei Naţionaie Anticorupţie (SNA).
2. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
3. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
4. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
5. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe
Administrator, în luarea deciziei;
6. Stabileşte responsabilităţile privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor aferente acestei
activităţi;

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale

Art. 27 (1) Salariaţii din cadrul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S.R.L. sunt obligaţi să îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea
funcţiilor, atribuţiilor sau însărcinărilor încredinţate de conducerea societăţii, cu respectarea strictă a
legilor şi a normelor de conduită profesională, fără să se folosească de funcţiile, atributiile ori
însărcinările primite pentru dobândirea pentru ele sau pentru alte personae de bani, bunuri sau alte
foloase necuvenite.

Art. 28 Conducerea societăţii - administratorul/directorul - are obligaţia să-şi declare averea, potrivit
legi.

Art. 29 Răspunderea
1. Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de etică al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI
PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., atrage răspunderea disciplinară sau penală a salariaţilor, in
conditiile legii;
2. Comisia de disciplină are competenţa de a cerceta salariaţii societăţii care încalcă prevederile
prezentului cod de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.
3. Persoanele desemnate prin decizie de administrator/director de a cerceta încălcarea prevederilor
prezentului cod de conduită de către salariaţii S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI
PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, vor avea în
vedere respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat şi actualizat;
4. În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi
sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii;
5. Salariaţii S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.
răspund potrivit legii, în cazul în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită
profesională, aduc prejudicii altor salariaţi sau altor persoanelor fizice sau juridice.
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Art. 30 Asigurarea informării prezentuli Cod de conduită

Pentru informarea salariaţilor şi a tuturor persoanelor interesate, se va asigura publicitatea prin
afişarea pe site-ul societăţii, iar conducerea societăţii - administratorul/directorul - va folosi toate
întâlnirile de lucru cu subalternii pentru a promova principiile şi normele prezentului cod de etică.

Art. 31 Intrarea în vigoare

Prezentul Cod de Etică al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S.R.L. va fi aprobat de Consiliul Local Pucioasa în calitate de Asociat Unic al
societăţii şi va fi luat la cunoştinţă de către toţi salariaţii societăţii.

Art. 32 Referinţe principale

Enumerarea normelor de conduită ale salariaţilor nu este limitativă ci se completează de drept
cu cele cuprinse în prevederile legale în vigoare.

S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI
PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.

Administrator/Director,

BUTCĂ IOAN-DORU

____________
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