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I. PREAMBUL 
 

Biblioteca Judeţeană “G. T. Kirileanu” Neamţ (numită în continuare 
Biblioteca) este o bibliotecă de drept public, cu personalitate juridică şi statut de 
bibliotecă judeţeană, care funcţionează în subordinea şi finanţarea Consiliului 
Judeţean Neamţ. 

Biblioteca are personal contractual propriu, structurat şi încadrat astfel: de 
specialitate, tehnic, economic şi administrativ. 

Prezentul Cod defineşte, potrivit prevederilor Legii nr. 477 din 8 nov. 2004, 
valorile şi principiile de conduită ce trebuie cunoscute şi respectate la nivelul 
întregului personal contractual al instituţiei, pentru asigurarea unor relaţii civilizate 
şi amiabile între angajaţi, în relaţia acestora cu structurile de conducere ale 
instituţiei, precum şi în relaţia cu utilizatorii serviciilor de bibliotecă şi întreg 
mediul extern al instituţiei, cu care intră în contact direct sau indirect. 

Principiile enunţate în cadrul acestui Cod generează reguli esenţiale de 
comportament şi de etică, care întregesc şi consolidează cadrul legislativ şi de 
reglementări în domeniu. 

Acest Cod, ce va fi afişat şi pe site-ul Bibliotecii, a fost prezentat 
personalului contractual prin grija Compartimentului Resurse Umane, care va 
informa şi în viitor, pe fiecare nou salariat, despre existenţa şi conţinutul său. 



 2

II. DOMENIUL DE APLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE 
 

Art. 1. Prezentul Cod reglementează normele de conduită profesională a 
personalului contractual, obligatorii pentru toţi salariaţii Bibliotecii. 

Art. 2. Obiectivele acestuia urmăresc o bună administrare în realizarea 
interesului public, inclusiv eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie, prin: 

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

b) realizarea unui climat de încredere şi respect reciproc între 
personalul contractual şi instituţie, precum şi între instituţie şi mediul său 
extern.   
Art. 3. Potrivit şi acestui Cod, principiile ce guvernează conduita 

profesională a personalului contractual al Bibliotecii sunt: 
a) profesionalismul, manifestat prin îndeplinirea atribuţiilor de serviciu cu 

responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; 
b) prioritatea interesului public, faţă de cel personal, în exercitarea 

atribuţiilor funcţiei; 
c) imparţialitatea şi independenţa, manifestate printr-o atitudine obiectivă, 

neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în 
exercitarea atribuţiilor funcţiei; 

d) integritatea morală, ce presupune să nu solicite/accepte avantaje ori 
beneficii de orice natură, să nu abuzeze în vreun fel de funcţia pe care o deţin; 

e) libertatea de gândire şi de exprimare, manifestate prin exprimarea 
opiniile în condiţiile deplinei respectări a ordinii de drept şi a bunelor moravuri; 

f) cinstea şi corectitudinea, principiu ce implică buna-credinţă şi 
îndeplinirea întocmai a atribuţiilor, în conformitate şi cu prevederile din fişa 
postului. 

 
 

III. NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ 
 
Art. 4. Asigurarea unor servicii de calitate:  Personalul Bibliotecii are 

obligaţia de a-şi desfăşura întreaga activitate din cadrul instituţiei la înalte 
standarde profesionale, de transparenţă instituţională şi devotament faţă de locul de 
muncă, de respect în raporturile cu diferitele categorii de public şi colegi sau şefi 
ierarhici, pentru slujirea deplină a obiectivelor înscrise în misiunea Bibliotecii şi a 
îndatoririlor decurgând din programele şi proiectele acesteia. 

Art. 5. Respectarea Constituţiei şi a legilor: (1) Angajaţii Bibliotecii au 
obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării, 
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demnitatea profesiei şi să acţioneze cu consecvenţă pentru punerea în valoare, la 
nivelul instituţiei şi al întregii comunităţi servite, a tuturor valorilor democratice şi 
etice pe deplin recunoscute în lume.   

(2) Angajaţii trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind 
restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.   

Art. 6.  Loialitatea faţă de instituţie. (1) Personalul Bibliotecii are obligaţia 
de a apăra prestigiul instituţiei, de a se abţine de la orice act ori fapt ce poate aduce 
prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia, fiindu-i interzis:   

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu 
activitatea instituţiei;   

b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu eventualele litigii în care 
Biblioteca are calitatea de parte;   

c) să dezvăluie informaţii privind instituţia/serviciul/funcţia ce nu sunt de 
interes public ori sunt de natură să atragă avantaje necuvenite sau să prejudicieze 
imaginea ori drepturile instituţiei;   

e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea 
promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului, autorităţii ori 
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.   

(2) Dezvăluirea informaţiilor care nu sunt de interes public sau remiterea 
unor documente cu astfel de informaţii, la solicitarea unei alte autorităţi ori 
instituţii publice, este permisă numai cu acordul conducerii Bibliotecii.   

Art. 7. Libertatea opiniilor şi evitarea stării conflictuale: În îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu, toţi salariaţii au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei 
deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Bibliotecii, iar în 
exprimarea opiniilor trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea 
unor conflicte datorate schimbului de păreri.   

Art. 8. Activitatea publică: (1) Relaţiile cu mass-media se asigură de către 
personalul desemnat în acest sens de conducătorul instituţiei, în condiţiile legii.   

(2) Personalul desemnat să participe la activităţi sau dezbateri publice în 
calitate oficială trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare ce le-a fost 
încredinţat de conducerea instituţiei, iar persoanele participante fără asemenea 
mandatare au obligaţia de a face cunoscut că nu reprezintă Biblioteca. 

Art. 9. Activitatea politică. Personalul Bibliotecii nu are voie să desfăşoare 
propagandă şi activităţi politice în cadrul instituţiei ori să realizeze, în scopuri 
electorale sau comerciale,  asocierea imaginii proprii cu funcţia deţinută în cadrul 
instituţiei. 

Art. 10. Conduita în exercitarea atribuţiunilor funcţiei: (1) Angajaţii sunt 
obligaţi să aibă la locul de muncă, în toate împrejurările şi cu toţi interlocutorii, 
indiferent de calitatea şi funcţia acestora, un comportament bazat pe respect, bună-
credinţă, corectitudine şi amabilitate.   
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(2) Angajaţilor nu le este permis a aduce atingere onoarei, reputaţiei şi 
demnităţii persoanelor (utilizatori, colegi sau şefi ierarhici), prin:   

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

(3) Angajaţii trebuie să adopte o atitudine imparţială în rezolvarea 
problemelor de serviciu ce implică relaţii cu alte persoane şi să elimine orice formă 
de discriminare bazată pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi 
politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.   

Art. 11. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale: (1) Personalul 
Bibliotecii are obligaţia să promoveze întotdeauna o imagine favorabilă ţării şi 
instituţiei pe care o reprezintă, să nu exprime opinii personale de natură a fi 
jignitoare la adresa persoanelor aparţinând altor popoare, să aibă o conduită 
corespunzătoare regulilor de protocol şi – în contextul unor călătorii în străinătate – 
să nu încalce legile şi obiceiurile ţării gazdă;  

(2) În deplasările externe, angajaţii Bibliotecii aflaţi în calitatea de 
reprezentanţi ai intereselor instituţiei sunt obligaţi să deţină documentele prin care 
se ateste această calitate.   

Art. 12. Obiectivitatea în evaluare: (1) În exercitarea atribuţiilor specifice 
funcţiilor de conducere, şefii serviciilor şi ai birourilor au obligaţia să asigure 
personalului din subordine egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea 
carierei în instituţia în care îşi desfăşoară activitatea.   

(2) Personalul de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu 
obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din 
subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri 
sau eliberări din funcţii ori acordarea de premii, excluzând orice formă de 
favoritism ori discriminare.   

Art. 13. Utilizarea resurselor publice: (1) Angajaţii Bibliotecii sunt 
obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii de interes public şi privat a statului şi a 
Bibliotecii, să evite producerea oricărui prejudiciu acestora, acţionând în orice 
situaţie ca un bun gospodar.   

(2) Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, 
precum şi bunurile aparţinând Bibliotecii numai pentru desfăşurarea activităţilor 
aferente funcţiei deţinute.   

Art. 14. Drepturi acordate salariaţilor: (1) Salariaţilor Bibliotecii le sunt 
recunoscute dreptul la plată egală pentru muncă egală (în condiţiile respectării 
prevederilor legale în vigoare), dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, 
dreptul la protecţie în cazul concedierii ilegale. 

(2) În cazul concedierilor din motive economice, care nu ţin de persoana 
salariatului, nu se consideră discriminatorii următoarele criterii:   
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• disponibilizarea salariatului care cumulează pensia cu salariul;   
• disponibilizarea salariatului care nu are funcţia de bază în instituţie;   
• în cazul membrilor unei familii încadraţi în Bibliotecă, disponibilizarea 

celui care are venitul cel mai mic;   
• nedisponibilizarea salariatului care are mai puţin de sau 5 ani până la 

pensionare.   
 
 
IV. VALORI FUNDAMENTALE  

 
Art. 15. Angajamentul, ce presupune dorinţa fiecărui salariat şi a conducerii 

Bibliotecii ca toţi salariaţii să progreseze în exercitarea funcţiei deţinute şi să-şi 
îmbunătăţească performanţele, pentru a realiza servicii de calitate.   

Art. 16. Spiritul de echipă, ca atribut şi corolar al conlucrării pe orizontală 
şi verticală în cadrul unei organizaţii dinamice şi competitive, şi care trebuie de 
asemenea promovat în relaţiile cu partenerii.   

Art. 17. Transparenţa (în plan intern şi extern), ce implică atât împărţirea 
succeselor, cât şi a responsabilităţilor şi neîmplinirilor, sub semnul încrederii şi al 
eticii profesionale, contribuie la evitarea  situaţiilor de criză şi a prejudiciilor aduse 
instituţiei şi partenerilor. 

Art. 18. Demnitatea umană, ca valoare în numele căreia fiecărei persoane îi 
este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, pornind de la realitatea 
că fiecare persoană este unică şi trebuie să i se respecte demnitatea, modul de viaţă, 
cultura, credinţele şi valorile personale.   

 
 

V. REGULI DE COMPORTAMENT ŞI CONDUITĂ ÎN RELAŢIILE 
INTERNE  

 
Art. 19. (1) Între colegi trebuie să existe cooperare şi susţinere reciprocă 

bazată pe faptul că toţi angajaţii sunt mobilizaţi pentru realizarea unor obiective 
comune, iar comunicarea, prin transferul de informaţii, este esenţială în 
soluţionarea cu eficienţă a problemelor.   

(2) Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie şi dreptul la opinie, 
eventualele divergenţe soluţionându-se fără să afecteze relaţia de colegialitate, 
fiecare persoană evitând utilizarea expresiilor inadecvate şi manifestând atitudine 
conciliantă.   

(3) Intre colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, eventualele 
nemulţumiri să fie exprimate direct, netendenţios, iar relaţia lor să fie bazată pe 
recunoaşterea profesională, pe colegialitate şi performanţă;  
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Art. 20. Constituie încălcări ale principiului colegialităţii:   
a) discriminarea sub orice formă, folosirea violenţei fizice sau psihice, 

limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui membru al instituţiei, 
indiferent de poziţia ocupată de acesta în cadrul Bibliotecii;  

b) discreditarea injustă a ideilor sau rezultatelor muncii unui coleg;   
d) formularea unor opinii lipsite de decenţă la adresa pregătirii profesionale, 

a ţinutei morale sau a unor aspecte ce ţin de viaţa privată a unui coleg;   
e) formularea repetată de plângeri sau sesizări neîntemeiate la adresa unui  

coleg sau a unui membru al personalului de conducere; 
b) promovarea sau tolerarea unor asemenea comportamente de către 

personalul de conducere al Bibliotecii.   
 
 

VI. MODUL DE SOLUŢIONARE A RECLAMAŢIILOR. SANCŢIUNI. 
Art. 21. Încălcarea prevederilor acestui Cod de conduită atrage răspunderea 

disciplinară a angajaţilor Bibliotecii, în condiţiile legii şi ale R.O.I.   
Art. 22. (1) Organismul însărcinat cu supravegherea aplicării dispoziţiilor 

prezentului Cod şi, după caz, stabilirea unor măsuri preventive ori sancţiuni, este 
Comisia de conduită a Bibliotecii, constituită prin decizia Directorului-Manager. 

(2) Comisia de conduită are următoarele atribuţii:   
- cercetează situaţiile de încălcare a prevederilor acestui Cod;   
- prezintă conducerii raportul final asupra sesizării şi vinovăţiei stabilite; 
- face propuneri de modificare şi completare a prezentului Cod;   
(3) Comisia poate fi sesizată în scris de oricine a constatat încălcarea 

normelor de conduită, dar se poate sesiza şi din oficiu, sesizarea/autosesizarea 
urmând a indica numele persoanei considerate vinovate, fapta/faptele astfel 
reclamate şi numele persoanei care iniţiază sesizarea/autosesizarea, anonimele 
nefiind luate în consideraţie.   

(4) Sesizările/autosesizările se depun şi se înregistrează la secretariatul 
Bibliotecii, iar Comisia se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea 
preşedintelui acesteia, fie pentru a cerceta sesizările/autosesizările depuse, fie 
pentru a analiza oportunităţile de modificare sau completare a prezentului Cod.   

Art. 23. (1) Cu prilejul analizării sesizărilor, comisia citează pentru audiere 
atât persoana sau reprezentantul entităţii care a formulat sesizarea, cât şi persoana 
învinuită, dar comisia poate cita pentru audiere, la cererea părţilor sau din oficiu, şi 
orice altă persoană care deţine informaţii relevante spre soluţionarea cauzei, 
identitatea acestora putând fi păstrată confidenţială, la cererea acestora.   

(2) Audierile au loc în şedinţă secretă, iar membrii comisiei sunt obligaţi să 
păstreze secretul audierilor şi deliberărilor până la redactarea raportului final.   



 7

Art. 24. (1) Atunci când cele sesizate se confirmă în tot sau în parte, raportul 
final se înaintează Directorului-Manager în maximum 10 zile lucrătoare de la data 
înregistrării sesizării/autosesizării, cu propuneri privind măsurile ce se impun a fi 
luate, iar când cele semnalate nu se confirmă, raportul se păstrează la Comisie, dar 
o copie poate fi înmânată învinuitului, la cererea acestuia, în maximum 3 zile 
lucrătoare de la finalizarea raportului.   

(2) În toate situaţiile, persoana care a formulat sesizarea va fi înştiinţată de 
rezultatul cercetărilor, prin comunicarea unei copii a raportului, în maximum 3 zile 
lucrătoare de la finalizarea acestuia. 

(3) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale 
unor infracţiuni, în maximum 24 de ore vor fi sesizate organele de urmărire penală 
competente, în condiţiile legii   

(4) Angajaţii contractuali răspund, potrivit legii, în cazurile în care, prin 
faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează 
prejudicii persoanelor fizice sau juridice.   

Art. 25. (1) Procedurile stabilite în prezentul Cod nu pot înlocui cercetarea 
disciplinară, reglementată de Codul muncii.   

(2) În situaţia în care Comisia de conduită consideră că, de fapt, au fost 
săvârşite  abateri disciplinare, sesizează conducerea Bibliotecii, în vederea 
îndeplinirii condiţiilor legale prevăzute de legislaţia muncii.   

 
VII. DISPOZIŢII FINALE  

 
Art. 26. Orice modificare adusă prezentului Cod, ce poate fi completat şi 

modificat periodic, potrivit complexităţii activităţii instituţiei şi situaţiilor 
înregistrate, va fi adusă la cunoştinţa tuturor angajaţilor Bibliotecii, prin grija 
Comisiei de conduită şi a Compartimentului Resurse Umane.   

Art. 27. Prevederile prezentului Cod nu au caracter limitativ, orice alte 
dispoziţii speciale în materie fiind aplicabile, după caz, oricărei categorii de 
salariaţi cărora le sunt adresate.   

Art. 28. Prezentul Cod de conduită intră în vigoare la data promovării sale 
prin dispoziţia directorului-manager, cu consultarea Consiliului de administraţie, în 
termen de maximum 15 zile calendaristice de la dezbaterea acestuia, cu personalul 
contractual, în cadrul zilei profesionale din 25 ianuarie 2012.*) 
 
 
__________________________________________________________________  
*) Documentul a fost promovat prin Dispoziţia nr. 4 / 7 febr. 2012, a directorului-manager. 


