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I. PREAMBUL 

 

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” este instituţie 

publică cu personalitate juridică, coordonată de prim-ministru, prin Secretariatul General al 

Guvernului, având ca obiect de activitate identificarea, culegerea, arhivarea, cercetarea și publicarea 

documentelor referitoare la Holocaust, precum și elaborarea și implementarea de programe 

educaționale privind acest fenomen istoric. 

Pentru a asigura desfăşurarea întregii activităţi, INSHR-EW are un aparat de lucru propriu, 

încadrat cu personal stiinţific de specialitate, personal tehnic, economic şi administrativ. 

Prezentul Cod de conduită etică și profesională, denumit în continuare Cod etic, defineşte 

valorile şi principiile de conduită care trebuiesc aplicate în relaţiile dintre angajaţi, în relaţia 

angajaţilor cu instituţia precum şi în relaţia acestora cu mediul extern al instituţiei. Totodată, el 

servește drept ghid pentru creșterea răspunderii și a implicării personalului salariat. 

Codul etic este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la 

bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a 

funcției. 

Principiile detaliate în prezentul Cod nu sunt exhaustive, însă ele stabilesc reguli esențiale 

de comportament, fiind asociate cu simţul răspunderii faţă de instituţie şi partenerii acesteia. 

 

II. SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE 

 

Prezentul cod etic va fi privit ca un standard minim, menit să prevină abuzurile și să 

stimuleze comportamentul etic al angajaților. 

Fiecare angajat cu funcție de conducere sau de execuție al INSHR-EW este obligat să 

respecte prezentul Cod etic, nerespectarea acestuia putând atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului care îl încalcă, în condiţiile legii şi ale Regulamentului Intern. 

Obiectivele prezentului Cod etic urmăresc asigurarea creșterii calității actului administrativ, 

o bună administrare în realizarea interesului public, eliminarea birocrației, precum și prevenirea și 

eliminarea faptelor de corupție din cadrul structurilor proprii, prin: 

a) reglementarea normelor de conduită etică și de integritate necesare realizării unor raporturi 

sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului INSHR-

EW; 
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b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptățit să se aștepte din 

partea personalului Institutului, în exercitarea funcțiilor deținute; 

c) crearea unui climat de încredere și respect reciproc în cadrul Institutului, pe de o parte și între 

angajații Institutului și persoanele din afara acestuia, pe de altă parte. 

În înţelesul prezentului Cod etic, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele 

semnificaţii:  

a) personal contractual/salariat/angajat - persoana numită într-o funcţie în cadrul INSHR-EW în 

condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;  

b) funcţie - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de INSHR-EW, în temeiul legii, 

prin fişa postului;  

c) interes public - acel interes care implică respectarea de către personalul INSHR-EW a 

drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, 

legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea 

atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii 

cheltuirii resurselor;  

d) interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau 

indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual din INSHR-EW prin 

folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a 

exercitării atribuţiilor funcţiei;  

e) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al 

salariatului contravine interesului public, 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;  

f) informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte acțiunile sau care rezultă din 

activităţile organizate şi desfăşurate de INSHR-EW, indiferent de suportul ei;  

g) informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană identificată sau 

identificabilă. 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=41525
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III. PRINCIPIILE GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ 

 

Salariații INSHR-EW nu au dreptul să desfășoare activități care încalcă legile, regulile, 

prevederile sau politicile aplicabile instituției. 

Principiile care trebuie să guverneze conduita profesională a salariaților INSHR-EW sunt 

următoarele:  

a) supremația Constituției și a legii – principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite 

categorii de funcții au îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării: 

b) prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea 

de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor 

funcţiei;  

c) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice 

principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim 

juridic în situaţii identice sau similare;  

d) profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini 

atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi 

conştiinciozitate;  

e) imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt 

obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau 

de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;  

f) integritatea morală - principiu conform căruia personalului Institutului îi 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 a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi 

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 şi în îndeplinirea 

atribuţiilor de serviciu, personalul contractual 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 angajaţii 

contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării 

cetăţenilor; 

j) responsabilitatea și răspunderea – principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite 

categorii de funcții răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuțiile de 

serviciu nu au fost indeplinite corespunzător. 
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De asemenea, salariații INSHR-EW trebuie să-și desfășoare activitatea cu respectarea 

următoarelor principii care guvernează protecția avertizării în interes public, prevăzute de Legea nr. 

571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități 

care semnalează încălcări ale legii: 

a) principiul legalităţii, conform căruia instituţiile publice au obligaţia de a respecta drepturile şi 

libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenţă şi tratamentul egal acordat 

beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii; 

b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, ordinea de drept, integritatea, 

imparţialitatea şi eficienţa instituţiilor publice 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 interes public, nu sunt aplicabile 

normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public; 

e) principiul bunei administrări, conform căruia instituţiile publice sunt datoare să îşi desfăşoare 

activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de 

eficienţă, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor; 

f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes 

public cu privire la aspectele de integritate publică şi bună administrare, cu scopul de a spori 

capacitatea administrativă şi prestigiul instituției publice; 

g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile Legii 

571/2004 pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai 

gravă; 

h) principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o instituţie publică 

care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare 

a legii. 
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IV. NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ ȘI ETICĂ 

 

Salariații INSHR-EW trebuie să respecte în întreaga lor activitate normele generale de 

conduită profesională, înscrise mai jos, așa cum sunt prevăzute de legislaţia în vigoare: 

- Respectarea Constituției și a legilor 

(1) Salariații au obligaţia ca prin actele și faptele lor să promoveze supremația legii, să respecte 

Constituția și legile țării, statul de drept, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor în relația 

cu administrația publică, precum și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale în 

conformitate cu atribuțiile care le revin, cu aplicarea normelor de conduită care rezultă din îndatoririle 

prevăzute de lege; 

(2) Atunci când este cazul, salariații trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea 

exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute; 

- Obligații în exercitarea dreptului la libera exprimare 

(3) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii INSHR-EW au obligaţia de a respecta demnitatea 

funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Institutului; 

(4) În exercitarea dreptului la liberă exprimare, salariații au obligația de a nu aduce atingere 

demnității, imaginii, precum și vieții intime, familiale și private a oricărei persoane; 

(5) În activitatea lor, salariații au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa 

influenţaţi de considerente personale 

(6) În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite 

generarea conflictelor datorate schimbului de păreri; 

- Asigurarea unui serviciu public de calitate 

(7) Salariații au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, în scopul 

realizării competenţelor ce revin instituției, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului; 

(8) În exercitarea funcţiei, salariații 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 instituției; 

- Loialitatea față de autoritățile și instituțiile publice 

(9) Salariații au obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul INSHR-EW, precum şi de a se abţine de la 

orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia; 

(10) Salariaților INSHR-EW le este interzis:  

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Institutului, 

cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;  
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b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care Institutul are 

calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;  

c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;  

d) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de 

acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori a Institutului. 

(11) Interdicțiile de mai sus se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 

ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene; 

(12) Dezvăluirea informațiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conțin 

asemenea informații, la solicitarea reprezentanților unei alte autorități ori instituții publice, este 

permisă numai cu acordul conducerii Institutului; 

(13) Prevederile prezentului Cod etic nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația legală a 

salariaților Institutului de a furniza informații de interes public celor interesați, în condițiile legii; 

- Interdicții privind activitatea politică 

(14) În exercitarea funcţiei deţinute, salariaților le este interzis:  

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

b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;  

c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice 

sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;  

d) să afişeze în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice însemne ori obiecte inscripţionate cu 

sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.  

- Îndeplinirea atribuțiilor 

(15) Orice salariat al INSHR-EW răspunde, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin din 

funcția/postul pe care o/îl deține, precum și a atribuțiilor ce îi sunt delegate. 

(16) Salariații au îndatorirea să îndeplinească dispozițiile primite de la superiorii ierarhici. 

(17) Salariații au dreptul să refuze, în scris și motivat, îndeplinirea dispozițiilor primite de la 

superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. În acest caz, salariatul are îndatorirea să aducă la 

cunoștință superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziția astfel de situații. 

(18) În cazul în care se constată, în condițiile legii, legalitatea dispoziției prevăzute la pct. (17), 

salariatul răspunde în condițiile legii. 

- Limitele delegării de atribuții 

(19) Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții vacante se dispune motivat prin decizie de 

către directorul general al INSHR-EW, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, în 

condițiile legii. 
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(20) Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții ocupate al cărei titular se află în concediu sau 

este delegat în condițiile legii ori se află în deplasare în interesul serviciului se stabilește prin decizie 

a directorului general. 

(21) Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții nu se poate face prin delegarea tuturor 

atribuțiilor corespunzătoare unei funcții către același salariat. Salariatul care preia atribuțiile delegate 

exercită pe perioada delegării de atribuții și atribuțiile funcției pe care o deține, precum și atribuțiile 

parțial preluate, cu excepția situației în care atribuțiile delegate presupun exercitarea controlului 

ierarhic asupra funcției deținute. 

(22) În situația în care funcția ale cărei atribuții sunt delegate și funcția al cărei titular preia parțial 

atribuțiile delegate se află într-un raport ierarhic de subordonare, salariatul care preia atribuțiile 

delegate semnează pentru funcția ierarhic superioară. 

(23) Delegarea de atribuții se face numai cu informarea prealabilă a salariatului căruia i se deleagă 

atribuțiile. 

(24) Salariatul care preia atribuțiile delegate trebuie să îndeplinească condițiile de studii și de 

vechime necesare pentru ocuparea funcției publice ale cărei atribuții îi sunt delegate. 

(25) Nu pot fi delegate atribuții salariaților debutanți sau celor care exercită funcția în temeiul unui 

contract de muncă cu timp parțial. 

(26) În cazul funcțiilor de execuție vacante, cu excepția funcțiilor de auditor și consilier juridic, atunci 

când aceste funcții sunt unice în cadrul instituției publice, atribuțiile pot fi delegate către cel puțin doi 

funcționari, cu respectarea prevederilor legale. 

- Confidențialitatea și păstrarea secretului de serviciu 

(27) Salariații INSHR-EW au obligația de a păstra secretul de serviciu, precum și confidențialitatea în 

legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției, în 

condițiile legii, cu aplicarea dispozițiilor în vigoare privind liberul acces la informațiile de interes 

public. 

- Interdicția privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje 

(28) Angajaţilor le este interzis să solicite ori să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, 

în considerarea funcției lor, daruri sau alte avantaje; 

(29) Sunt exceptate de la prevederile pct. (28) bunurile pe care funcționarii publici le-au primit cu 

titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice 

deținute, care se supun prevederilor Legii nr. 251/2004; 

(30) În sensul respectării prevederilor pct. (29), persoanele cu funcții de conducere și de control din 

cadrul Institutului, precum și celelalte persoane care au obligația să-și declare averea, potrivit legii, au 

obligația de a declara și prezenta la conducătorul instituției, în termen de 30 de zile de la primire, 

http://lege5.ro/App/Document/gmztqnzygy4a/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2019-privind-codul-administrativ?pid=289892289&d=2019-07-12#p-289892289
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bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea 

mandatului sau a funcției. 

- Utilizarea responsabilă a resurselor publice 

(31) Personalul contractual din Institut este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice a statului, 

să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar; 

(32) Salariații au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând Institutului 

numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute; 

(33) Personalul trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi 

eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale; 

(34) Angajaților care desfăşoară activităţi în interes personal le este interzis să folosească timpul de 

lucru ori logistica INSHR-EW pentru realizarea acestora; 

- Folosirea imaginii proprii 

(35) În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul are obligaţia de a nu permite utilizarea 

numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea de activităţi comerciale, 

precum şi în scopuri electorale; 

- Limitarea participării la achiziții sau închirieri de bunuri din proprietatea statului 

(36) Orice angajat contractual al INSHR-EW poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a 

statului supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:  

a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre 

valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;  

b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului 

respectiv;  

c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele 

interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.  

(37) Dispoziţiile alin. (36) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui 

bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului; 

(38) Angajaţilor le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau 

privată a statului supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât 

cele prevăzute de lege; 

- Respectarea regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților 

(39) Salariații INSHR-EW au obligația să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese 

și al incompatibilităților, precum și normele de conduită. 

(40) În aplicarea prevederilor pct. (39), salariații trebuie să exercite un rol activ, având obligația de a 

evalua situațiile care pot genera o situație de incompatibilitate sau un conflict de interese și de a 

acționa pentru prevenirea apariției sau soluționarea legală a acestora. 

http://lege5.ro/App/Document/gmztqnzygy4a/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2019-privind-codul-administrativ?pid=289891821&d=2019-07-12#p-289891821
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(41) În situația intervenirii unei incompatibilități sau a unui conflict de interese, salariații au obligația 

de a acționa conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilității sau a conflictului de 

interese, în termen legal. 

(42) La numirea într-o funcție de conducere sau de control, la încetarea exercitării funcției de 

conducere sau de control, precum și în alte situații prevăzute de lege, salariații sunt obligați să 

prezinte, în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, declarația de 

avere și declarația de interese. Declarația de avere și declarația de interese se actualizează anual, 

potrivit legii. 

- Activitatea publică 

(43) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest 

sens de către directorul general al Institutului, în condiţiile legii; 

(44) Salariatii Institutului desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, 

trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de directorul general al INSHR-

EW; 

(45) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii INSHR-EW pot participa la activităţi 

sau dezbateri publice, având însă obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă 

punctul de vedere oficial al Institutului; 

(46) Salariații INSHR-EW pot participa la elaborarea de publicații, pot elabora și publica articole de 

specialitate și lucrări literare ori științifice, în condițiile legii. 

(47) În cazurile prevăzute la pct. (45) și (46), salariații INSHR-EW nu pot utiliza informații și date la 

care au avut acces în exercitarea funcției, dacă acestea nu au caracter public.  

(48) Salariații își asumă responsabilitatea pentru apariția publică și pentru conținutul informațiilor 

prezentate, care trebuie să fie în acord cu principiile și normele de conduită prevăzute de prezentul 

cod. 

- Conduita în relațiile de serviciu 

(49) În relaţiile cu ceilalți salariati din Institut, precum şi cu alte persoane fizice sau juridice, angajaţii 

sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate. 

Utilizarea unui limbaj ireverențios sau licențios constituie abatere disciplinară; 

(50) Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii 

persoanelor din cadrul Institutului, precum şi ale 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;  

http://lege5.ro/App/Document/geztombtha/legea-nr-176-2010-privind-integritatea-in-exercitarea-functiilor-si-demnitatilor-publice-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-144-2007-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-agentiei-na?d=2019-07-12
http://lege5.ro/App/Document/gmztqnzygy4a/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2019-privind-codul-administrativ?pid=289891829&d=2019-07-12#p-289891829
http://lege5.ro/App/Document/gmztqnzygy4a/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2019-privind-codul-administrativ?pid=289891830&d=2019-07-12#p-289891830
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(51) Salariații trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă 

a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii 

cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin:  

a) promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate 

la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;  

b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazată pe aspecte privind naţionalitatea, 

convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.  

- Conduita în cadrul relațiilor internaționale 

(52) Salariații care reprezintă INSHR-EW în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de 

învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze 

o imagine favorabilă ţării şi instituţiei publice pe care o reprezintă; 

(53) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii le este interzis să exprime opinii personale 

privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale; 

(54) În deplasările în afara ţării, salariații sunt obligați să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de 

protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă; 

- Obiectivitate și responsabilitate în luarea deciziilor 

(55) În procesul de luare a deciziilor angajaţii au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi 

să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparțial; 

(56) Angajaţilor le este interzis să promită luarea unei decizii de către conducerea INSHR-EW sau de 

către alţi angajați din Institut, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat; 

(57) Salariații cu funcții de conducere sunt obligați să sprijine propunerile și inițiativele motivate ale 

personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității instituției în care lucrează; 

(58) În exercitarea atribuțiilor de coordonare, personalul cu funcții de conducere are obligația de a 

asigura organizarea activității personalului, de a manifesta inițiativă și responsabilitate și de a susține 

propunerile personalului din subordine; 

(59) Personalul cu funcții de conducere are obligația să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu 

privire la dezvoltarea carierei pentru personalului din subordine. În acest sens, trebuie: 

a) să repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului de competență aferent 

funcției ocupate și carierei individuale a fiecărei persoane din subordine; 

b) să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea corespunzătoare a 

competențelor fiecărei persoane din subordine; 

c) să monitorizeze performanța profesională individual și colectivă a personalului din subordine, 

să semnaleze în mod individual performanțele necorespunzătoare și să implementeze măsuri 

destinate ameliorării performanței individuale și, după caz, colective, atunci când este 

necesar; 
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d) să examinexe și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale 

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

morale; 

e) să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat și să 

propună participarea la programe de formare și perfecționare profesională pentru fiecare 

persoană din subordine; 

f) să delege sarcini și responsabilități, în condițiile legii, personelor din subordine care dețin 

cunoștințele, competențele și îndeplinesc condițiile legale necesare exercitării funcției 

respective; 

g) să excludă orice formă de discriminare și de hărțuire, de orice natură și în orice situație, cu 

privire la personalul din subordine. 

(60) În scopul asigurării condițiilor necesare îndeplinirii cu imparțialitate a îndatoririlor ce decurg din 

raporturile ierarhice, persoanele cu funcții de conducere au obligația de a nu se angaja în relații 

patrimoniale cu personalul din subordine. 

- Reguli specifice de conduită în activități cu copii 

(61) În derularea proiectelor și activităților educative care implică interacțiunea cu copii, atȃt 

angajații INSHR-EW, cȃt și colaboratorii direct implicați ȋn activitate trebuie să respecte 

următoarelor reguli specifice: 

(61.1) Angajaţii şi toate persoanele care lucrează cu copii: 

a) Vor acționa cu bună credință și vor trata toți copiii în mod egal, cu demnitate și respect, fără 

vreun act de hărțuire, abuz sau neglijare;  

b) Vor trata copiii în mod egal, indiferent de vârstă, cultură, stare de sănătate, sex, limbă, origine 

rasială, statut socio-economic, naționalitate, etnie, credință religioasă și/sau identitate sexuală;  

c) Vor încuraja copiii să își exprime opiniile conform vârstei și nivelului lor de maturitate;  

d) Vor avea un comportament personal și profesional ireproșabil;  

e) Vor lua măsuri pentru a-i proteja pe copii de orice fel de abuz, nedreptate, vătămare sau 

hărțuire; 

f) Se vor asigura că, în orice moment, comunicarea cu copiii se face în mod adecvat și nu 

constituie o invadare a spațiului personal sau a vieții private a acestora;  

g) Vor folosi un limbaj adecvat standardelor profesionale și vârstei copiilor, fără a-i umili sau 

jigni pe aceștia; 

h) Vor raporta autorităților specializate în protecția copilului incidentele și îngrijorările 

referitoare la personal, activități și programe care pot răni sau expune copiii la orice risc de 

vătămare și/sau abuz;  
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i) Vor asigura confidențialitatea informațiilor personale referitoare la copii; 

j) Vor obține consimțământul părinților/tutorilor în vederea utilizării datelor cu caracter 

personal (vezi Anexa 2);  

k) Vor obține consimțământul părinților/tutorilor anterior fotografierii, filmării sau utilizării 

imaginii copilului (vezi Anexa 2) asigurându-se că fotografiile și/sau filmările prezintă 

copilul într-un mod demn și respectuos.  

l) Nu vor lovi sau abuza fizic copiii; 

m) Nu vor iniția și dezvolta relații fizice sau sexuale cu copiii cu care comunică, interacționează, 

intră în contact sau lucrează; Nu vor avea cu vreun copil relaţii care ar putea fi considerate 

exploatatoare sau abuzive inclusiv în mediul online; 

n) Nu vor acţiona într-o manieră abuzivă sau care ar putea supune copiii riscului unui abuz, 

inclusiv în mediul online şi în comunicarea pe reţele sociale; 

o) Nu vor folosi un limbaj inadecvat, nu vor face sugestii şi nu vor da sfaturi inadecvate, 

jignitoare sau abuzive; 

p) Nu vor avea un comportament inadecvat sau provocator din punct de vedere sexual; 

q) Nu vor invita un copil la domiciliul personal și nu vor dezvolta cu acesta o relație care să fie 

considerată în afara standardelor profesionale; 

r) Nu vor dormi în aceeaşi cameră sau în acelaşi pat cu vreunul dintre copiii cu care lucrează; 

s) Nu vor petrece timp singur cu un copil, izolat de alte persoane; 

t) Nu vor susţine, încuraja copilul să manifeste un comportament considerat delicvent, agresiv, 

neconform normelor sociale şi legale; 

u) Nu vor acţiona într-o manieră care să umilească, ruşineze, degradeze, să îi facă pe copii să se 

simtă inferiori sau care poate produce orice formă de abuz emoţional; 

v) Nu se vor prezenta la activitățile ce presupun prezența copiilor sub influența alcoolului sau a 

substanțelor interzise;  

w) Nu vor consuma alcool și nu vor fuma în prezența copiilor; 

x) Nu vor furniza copiilor alcool, țigări sau alte substanțe interzise; 

y) Nu vor contacta şi nu vor accepta invitaţia copiilor de a comunica în afara scopului şi 

contextului activităţii desfăşurate în cadrul organizaţiei. 

Lista nu este exhaustivă sau exclusivă. Principiul este că angajaţii sau colaboratorii nu vor avea un 

comportament sau acţiuni dăunătoare sau abuzive. 

(61.2) Toţi angajaţii şi toate persoanele care lucrează cu copiii sub egida INSHR-EW trebuie să: 

a) Identifice situaţiile care prezintă riscuri referitoare la viața și dezvoltarea copilului; 
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b) Planifice şi să îşi organizeze munca şi locul de muncă astfel încât să reducă riscurile expunerii 

copilului la abuz; 

c) Dea dovadă de transparenţă, pe cât posibil, în activităţile pe care le desfăşoară cu copiii; 

d) Creeze un mediu deschis şi sincer, astfel încât orice problemă să poată fi adusă în discuţie şi 

dezbătută; 

e) Se asigure că personalul din subordine sau coordonare are o cultură a responsabilităţii, astfel 

încât să existe o reacţie imediată la practicile inadecvate sau comportamentele potenţial 

abuzive; 

f) Discute cu copiii despre relaţia pe care o au cu ceilalți angajaţii şi să îi încurajeze să le 

comunice orice problemă care poate apărea; 

g) Îi încurajeze pe copii – să discute cu ei despre drepturile pe care le au, ce este acceptabil şi ce 

nu, ce pot face în cazul în care există o problemă; 

h) Informeze imediat coordonatorii proiectului în care îşi desfăşoară activitatea dacă iau contact 

direct cu o situaţie care încalcă aceste reguli specifice de conduită ȋn activități cu copii. 
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V. REGULI DE COMPORTAMENT ȘI CONDUITĂ ÎN RELAȚIILE INTERNE 

 

(1) Între colegi trebuie să existe cooperare și susținere reciprocă bazată pe faptul că toți angajații 

Institutului sunt mobilizați pentru realizarea unor obiective comune, iar comunicarea, prin transferul 

de informații, este esențială în soluționarea cu eficiență a problemelor; 

(2) Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie, eventualele divergenţe, 

nemulțumiri apărute între aceștia soluționându-se fără să afecteze relația de colegialitate, evitându-se 

utilizarea cuvintelor, a expresiilor și gesturilor inadecvate, manifestând atitudine conciliantă; 

(3) Între colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să corespundă 

realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie exprimate direct, netendenţios; 

(4) Relaţia dintre colegi trebuie să fie bazată pe recunoaşterea profesională, pe colegialitate şi 

performanţă; 

(5) În relațiile dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin 

consens, manifestându-se deschidere la sugestiile celorlalți, admițându-se critica în mod constructiv 

și responsabil și, atunci când este cazul, să se împărtășească din cunoștințele și experiența acumulată 

în scopul promovării reciproce a progresului profesional; 

(6) Este obligatorie asistența între salariații INSHR-EW, materializată în suplinirea colegială, 

acordarea de sprijin în activitatea desfășurată, cooperarea cu bună credință în cadrul activităților ce 

implică participarea mai multor persoane; 

(7) Constituie încălcări ale principiului colegialității: 

a) discriminarea sub orice altă formă, folosirea violenței fizice sau psihice, limbajul ofensator 

ori abuzul de autoritate la adresa unui angajat al instituției, indiferent de poziția ocupată de 

acesta; 

b) promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele descrise mai sus de către personalul 

de conducere al INSHR-EW; 

c) discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor muncii unui coleg; 

d) formularea, în fața unei persoane din interiorul sau exteriorul Institutului, a unor comentarii 

lipsite de curtoazie la adresa pregătirii profesionale, a ținutei morale sau a unor aspecte ce țin 

de viața privată a unui coleg; 

e) formularea repetată de plângeri sau sesizări neîntemeiate la adresa unui coleg. 
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VI. SESIZAREA ÎNCĂLCĂRII NORMELOR CODULUI ETIC  

ȘI SOLUȚIONAREA ACESTEIA 

 

(1) Ministerul Administrației și Internelor și Autoritatea Națională de Control pot fi sesizate de către 

orice persoană cu privire la: 

a) încălcarea prevederilor prezentului Cod de conduită de către salariații INSHR-EW; 

b) constrângerea sau amenințarea exercitată asupra salariatului INSHR-EW pentru a-l determina 

să încalce dispozițiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător. 

(2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) nu exclude sesizarea organului disciplinar competent din cadrul 

instituției publice. 

(3) În cadrul INSHR-EW, sesizările scrise privind încălcarea normelor de conduită etică și 

profesională se depun la specialistul în resurse umane – Daniela Stoica sau, dacă se consideră 

necesar, acestea pot fi prezentate direct conducătorului instituției. 

(4) Angajații contractuali nu pot fi sancționați sau prejudiciați în nici un fel pentru sesizarea cu bună-

credință a organelor disciplinare competente, în condițiile legii. 

(5) Pentru soluţionarea sesizărilor privind încălcarea normelor de conduită etică și profesională se va 

dispune numirea unei comisii, printr-o decizie a directorului general, care să cerceteze şi să analizeze 

detaliat toate aspectele sesizate. 

(6) În termen de 30 de zile de la înregistrarea sesizării, pe baza raportului comisiei, directorul general 

va comunica în scris răspunsul către petiţionar.  

(7) Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale salariatului nu se iau în 

considerare. 

 

VII. DISPOZIȚII FINALE 

 

Prezentul Cod de conduită etică și profesională intră în vigoare la data aprobării, prin 

decizie a Directorului General al Institutului și poate fi modificat, atunci când situația o impune. 

Prezentul Cod etic va fi afişat pe site-ul public al INSHR-EW şi fiecare salariat va fi 

informat, prin grija Compartimentului Resurse Umane, despre existenţa acestuia.  

 


