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B iblioteca Judeţeană “ G .T .K irileanu” N eam ţ este o b ib lio t^ ş ă d e
drept public, cu personalitate ju rid ică şi statut de bibliotecă ju d eţean ă,
funcţionează în subordinea C onsiliului Judeţean N eam ţ.
Pentru a asigura desfăşurarea întregii activităţi, precum şi pentru
adm inistrarea şi gestionarea colecţiilor sale, BJN are un aparat de lucru
propriu, încadrat cu personal de specialitate, personal tehnic, econom ic şi
adm inistrativ.
Codul etic al personalului contractual din cadrul B ibliotecii Judeţene
“G .T.K irileanu” N eam ţ, defineşte valorile şi principiile de conduită care
trebuie aplicate în relaţiile dintre angajaţi, în relaţia angajaţilor cu instituţia
precum şi în relaţia acestora cu m ediul extern al instituţiei.
In acelaşi tim p el serveşte drept ghid pentru creşterea răspunderii şi a
im plicării personalului contractual din B iblioteca Judeţeană „G .T. K irileanu”
Neamţ.
Principiile detaliate în cadrul acestui C od etic sunt asociate cu simţul
răspunderii faţă de institutie şi partenerii acesteia şi acestea stabilesc reguli
esenţiale de com portam ent şi de etică aplicabilă întregului personal
contractual al B ibliotecii Judeţene „G .T .K irileanu” N eam ţ.
A ceste reguli nu se substituie legilor si reglem entărilor aplicabile în
dom eniul adm inistraţiei publice.
A cest text va fi afişat pe site-ul public al B JN şi fiecare salariat nou
va fi inform at, prin grija C om partim entului R esurse U m ane, despre existenţa
acestuia. Fiecare salariat al B ibliotecii Judeţene “ G .T .K irileanu” N eam ţ
trebuie să respecte prezentul Cod etic.
N erespectarea prevederilor cuprinse în prezentul C od etic atrage
răspunderea disciplinară a salariatului care îl încalcă, în condiţiile legii şi ale
Regulam entului de ordine interioară al B ibliotecii Judeţene „G.T. K irileanu”
Neamţ.
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CAPITOLUL I
Principii/reguli generale de comportament
D O M E N IU L DE A PL IC A R E ŞI P R IN C IP II G E N E R A L E
Dom eniul de aplicare
Art. 1.
(1) Prezentul cod de conduită, num it în continuare c<
reglem entează norm ele de conduită profesională a personalului cor--------din cadrul B ibliotecii Judeţene ”G .T .K irileanu” N eam ţ.
(2) N orm ele de etică profesională prevăzute de prezentul cod de
conduită, sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii
Judeţene ”G .T .K irileanu” N eam ţ.
O biective
Art. 2. O biectivele prezentului cod etic urm ăresc să asigure o bună
adm inistrare în realizarea interesului public, precum şi elim inarea birocraţiei
şi a faptelor de corupţie, prin:
• reglem entarea norm elor de conduită profesională necesare realizării
unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi m enţinerii la
nivel înalt a prestigiului instituţiei;
• crearea unui clim at de încredere şi respect reciproc între personalul
contractual şi instituţie, precum şi între instituţie şi m ediul său extern.
Principii generale
Art. 3. Principiile care guvernează conduita profesională a
personalului contractual din B iblioteca Judeţeană “ G .T .K irileanu” N eam ţ
sunt următoarele:
1) Profesionalism ul - principiu conform căruia angajaţii (personal
contractual), au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu
responsabilitate, com petenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
2) Prioritatea interesului public - principiu conform căruia
personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai
presus decât interesul personal în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
3) Im parţialitatea şi independenţa - principiu conform căruia angajaţii
sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic,
economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
4) Integritatea morală - principiu conform căruia angajaţilor
contractuali din B iblioteca Judeţeană ”G .T .K irileanu” le este interzis să
solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun
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avantaj ori beneficiu moral sau m aterial sau să abuzeze în vreun fel dejî{irj£|jj
pe care o deţin;
5) Libertatea de gândire şi a exprim are, - principiu conform căfia*â
personalul contractual din B JN poate să-şi exprim e şi să-şi fundam enteze
opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor m oravuri;
6) Cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în
exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul
angajat al BJN trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru
îndeplinirea conform ă a atribuţiilor de serviciu;

CAPITOLUL II
NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

A sigurarea unor servicii de calitate
Art. 4. (1) Personalul contractual al B ibliotecii Judeţene ”G.T.
K irileanu” N eam ţ are obligaţia de a-şi desfăşură activitatea potrivit
obiectivelor stabilite de către instituţie, iar prin realizarea sarcinilor de
serviciu (conform fişei postului
şi R egulam entului de O rganizare
şi
Funcţionare) la standarde de excelenţă, să contribuie la atingerea lor.
(2)
în exercitarea atribuţiunilor de încadrare, personalul contractual
are obligaţia de a avea un com portam ent profesionist, precum şi de a asigura,
în condiţiile legii, transparenţa adm inistrativă, pentru a câştiga şi a m enţine
integritatea şi eficacitatea B ibliotecii Judeţene N eam ţ.
Respectarea C onstituţiei şi a legilor
Art. 5. (1) A ngajaţii B ibliotecii Judeţene ” G.T. K irileanu” N eam ţ au
obligaţia ca prin actele şi faptele lor, să respecte C onstituţia, legile ţării şi să
acţioneze pentru punerea în valoare a colecţiilor, în conform itate cu
atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2)
A ngajaţii contractuali trebuie să se confor
dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată
naturii funcţiilor deţinute.
Loialitatea faţă de instituţie
Art. 6. (1) Personalul contractual din B iblioteca Judeţeană
”G .T.K irileanu” are obligaţia de a apăra în m od loial prestigiul instituţiei,
precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate aduce prejudicii
imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

(2) Personalului contractual din cadrul B ibliotecii J u d e ţe n ^ V ff^ T )•;
K irileanu” N eam ţ le este interzis:
a) să exprim e în public aprecieri neconform e cu realitatea în legătură
cu activitatea instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi
strategiile acesteia ori cu proiectele în care instituţia este im plicată;
b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs
de soluţionare şi în care B JN are calitate procesuală;
c) să dezvăluie inform aţii care nu sunt de interes public, în alte
condiţii decât cele prevăzute de lege;
d) să dezvăluie inform aţiile la care au acces în exercitarea funcţiei,
dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să
prejudicieze im aginea sau drepturile instituţiei;
e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în
vederea prom ovării de acţiuni juridice ori de altă natură îm potriva statului
sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
(3) dezvăluirea inform aţiilor care nu sunt de interes public sau
rem iterea docum entelor care conţin asem enea inform aţii, la solicitarea
reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este perm isă numai
cu acordul D irectorului-m anager al B ibliotecii Judeţene „G .T. K irileanu”
N eam ţ sau a persoanelor delegate de acesta în acest sens.
L ibertatea opiniilor
/V
Art. 7. (1) In îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul
contractual din cadrul B ibliotecii Judeţene „G .T. K irileanu” N eam ţ are
obligaţia de a respecta dem nitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea
dialogului cu prom ovarea intereselor instituţiei în care îşi desfăşoară
activitatea. /V
(2) In activitatea sa, personalul contractual are obligaţia de a respecta
libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau
de popularitate.
(3) In exprim area opiniilor, angajaţii B ibliotecii Judeţene „G.T.
K irileanu” N eam ţ trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea
conflictelor datorate schim bului de păreri.
A ctivitatea publică
Art. 8. (1) R elaţiile cu m ijloacele de inform are în m asă se asigură de
către personalul desem nat în acest sens de conducătorul instituţiei, în
condiţiile legii.
(2)
Persoanele contractuale desem nate să participe la activităţi sau
dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte lim itele m andatului

de reprezentare încredinţat de conducătorul instituţiei în care îşi des
activitatea.
(3)
In cazul în care nu sunt desem naţi în acest sens, angajaţîT
contractuali participă la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a
face cunoscut faptul că nu reprezintă B iblioteca Judeţeană ”G .T .K irileanu”
Neamţ.
A ctivitatea politică
Art. 9.
Personalului contractual al B ibliotecii
Judeţene „G.T.
K irileanu” N eam ţ îi este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor
politice;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de dem nitate
publică;
c) să afişeze, în cadrul instituţiei, însem ne ori obiecte inscripţionate
cu sigla sau denum irea partidelor politice ori a candidaţilor acestora;
Folosirea im aginii proprii
Art. 10.
Personalului contractual al B ibliotecii Judeţene „G.T.
K irileanu” N eam ţ îi este interzisă orice asociere a im aginii proprii cu funcţia
deţinută în cadrul instituţiei în scopuri com erciale, electorale sau personale.
C adrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei
Art. 11. (1) In relaţiile cu personalul din cadrul B ibliotecii Judeţene
„G.T. K irileanu” N eam ţ precum şi cu persoanele fizice sau juridice,
personalul contractual este obligat să aibă un com portam ent bazat pe respect,
bună-credinţă, corectitudine şi am abilitate.
(2) A ngajaţii din cadrul B ibliotecii Judeţene „G .T. K irileanu” N eam ţ
au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi dem nităţii
persoanelor din cadrul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi
persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
c) form ularea unor sesizări sau plângeri calom nioase;
d) furnizarea unor inform aţii ce nu sunt de interes public şi la care au
acces în procesul m uncii.
(3) A ngajaţii B ibliotecii Judeţene „G .T. K irileanu” N eam ţ trebuie să
adopte o atitudine im parţială şi ju stificată pentru rezolvarea clară şi eficientă
a problem elor de serviciu care im plică relaţii cu alte persoane şi să elim ine
orice form ă de discrim inare bazată pe aspecte privind naţionalitatea,
convingerile religioase şi politice, starea m aterială, sănătatea, vârsta, sexul
sau alte aspecte.

/£Q/

D * A T r> .

Y?L

(4)
Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale carea
lezeze dem nitatea persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi c r e ş i ^ i l^
calităţii serviciului prestat, se recom andă respectarea norm elor de conduită
prevăzute la alin. (l)-(3 ) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.
C onduita în cadrul relaţiilor internaţionale
Art. 12. (1) Personalul contractual care reprezintă instituţia în cadrul
unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţăm ânt, conferinţe, seminarii
şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să prom oveze o im agine
favorabilă ţării şi instituţiei pe care o reprezintă.
(2) în relaţiile cu reprezentanţii altor state, personalului contractual îi
este interzis să exprim e opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute
internaţionale.
(3) în deplasările externe, angajaţii B ibliotecii Judeţene „G.T.
K irileanu” N eam ţ simt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor
de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă;
(4) în deplasările externe, angajaţii B ibliotecii Judeţene N eam ţ care
reprezintă interesele instituţiei sunt obligaţi să deţină docum ente care să
ateste calitatea de reprezentant al instituţiei.
Interdicţia
privind
acceptarea
cad ou rilor,
serviciilor şi
avantajelor
Art. 13. A ngajaţii B ibliotecii Judeţene „G .T. K irileanu” nu trebuie să
solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj,
care le sunt destinate personal, fam iliei, părinţilor, p rieten ilo r ori persoanelor
cu care au avut relaţii de serviciu, care le pot influenţa im parţialitatea în
exercitarea funcţiilor deţinute ori pot constitui o recom pensă în raport cu
aceste funcţii.
Participarea/\la procesul de luare a deciziilor
Art. 14. (1) In procesul de luare a deciziilor, angajaţii au obligaţia să
acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de
apreciere în m od fundam entat şi im parţial.
(2)
A ngajaţilor le este interzis să încerce, prin diferite m ijloace, să
influenţeze luarea de decizii de către instituţia în care îşi desfaşoară
activitatea, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în m od privilegiat.
O biectivitate în evaluare
Art. 15. (1) în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de
conducere, personalul de conducere al B ibliotecii Judeţene „G .T. K irileanu”
Neam ţ are obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratam ent cu privire la
dezvoltarea carierei în instituţia în care îşi desfaşoară activitatea, pentru
personalul din subordine.

(2) Personalul de conducere are obligaţia să exam ineze şi s â j
cu obiectivitate criteriile de evaluare a com petenţei profesionale
personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, p ro m o v ă ri,'
transferuri, num iri sau eliberări din funcţii ori acordarea de prem ii, excluzând
orice formă de favoritism ori discrim inare.
(3) Se interzice personalului de conducere să favorizeze sau să
defavorizeze accesul ori prom ovarea în vreo funcţie pe criterii
discrim inatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconform e cu principiile
prevăzute la art. 3.
Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute
Art. 16. (1) Este interzisă folosirea de către personalul contractual al
Bibliotecii Judeţene „G.T. K irileanu” N eam ţ, în alte scopuri decât cele
prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei deţinute.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a
proiectelor, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control,
angajaţilor din Biblioteca Judeţeană „G.T. K irileanu” N eam ţ le este interzisă
urm ărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea
de prejudicii m ateriale sau m orale altor persoane.
(3) A ngajaţilor le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o
deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei deţinute, pentru
a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determ ina luarea unei
anumite măsuri.
Utilizarea resurselor publice
Art. 17. (1) A ngajaţii din B iblioteca Judeţeană „G.T. K irileanu”
Neamţ sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii de interes public şi privat
a statului şi a Bibliotecii Judeţene, să evite producerea oricărui prejudiciu,
acţionând în orice situaţie ca un bun gospodar.
(2) Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru,
precum şi bunurile aparţinând Bibliotecii Judeţene „G .T. K irileanu” N eam ţ
numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
(3) A ngajaţii din Biblioteca Judeţeană „G .T. K irileanu” N eam ţ
trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea
utilă şi eficientă a banilor publici, în conform itate cu prevederile legale.
Drepturi acordate salariaţilor
Art. 18. Salariaţilor Bibliotecii Judeţene „G .T. K irileanu” N eam ţ le
sunt recunoscute dreptul la plata egală pentru m unca egală (în condiţiile
respectării prevederilor legale în vigoare), dreptul la protecţia datelor cu
caracter personal, dreptul la protecţie în cazul concedierii ilegale. în cazul
concedierii din m otive econom ice, care nu ţin de persoana salariatului nu se
consideră discrim inatorii urm ătoarele criterii:

• disponibilizarea salariatului care cum ulează pensia cu salari
• disponibilizarea salariatului care nu are funcţia de bază în ir
• în cazul am bilor m em brii unei fam ilii încadraţi în aceiaşi instituţie,
disponibilizarea celui care are venitul cel m ai mic;
• nedisponibilizarea salariatului care are m ai puţin sau 5 ani până la
pensionare.
C A PIT O L U L III
V A L O R IL E F U N D A M E N T A L E
A ngajam entul
Art. 19. A ngajam entul presupune dorinţa fiecărui salariat
şi a
conducerii B ibliotecii Judeţene N eam ţ de a progresa în exercitarea funcţiei
deţinute şi de a-şi îm bunătăţi perform anţele, conform planurilor de acţiune
decise de com un acord pentru a asigura servicii de calitate.
Lucrul în echipă
A rt.20. Personalul contractual trebuie să conlucreze şi să prim ească
sprijin din partea conducerii in acest sens. Spiritul de echipă trebuie prom ovat
în relaţiile cu ceilalţi colaboratori, indiferent de originea lor culturală sau
profesională, în sensul conlucrării în plan profesional.
Transparenţa internă şi externă
A rt.21. Pe plan intern, transparenţa im plică îm părţirea succesului, dar
şi a dificultăţilor şi responsabilităţilor. A ceasta perm ite rezolvarea rapidă a
dificultăţilor, înainte să se agraveze şi să provoace prejudicii instituţiei,
echipei, partenerilor Bibliotecii Judeţene N eam ţ.
22. Pe plan extern, transparenţa înseam nă dezvoltarea relaţiilor cu
partenerii B ibliotecii Judeţene N eam ţ care trebuie pusă sub sem nul încrederii
şi al eticii profesionale.
D em nitatea um ană
A rt.23. Fiecare persoană este unică şi trebuie să i se respecte
demnitatea.
A rt.24. Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi
deplină a personalităţii. Toţi oam enii sunt trataţi cu dem nitate cu privire la
m odul lor de viaţă, cultură, credinţele şi valorile personale.
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CAPITOLUL IV
i^ATRA%
REGULILE DE COMPORTAMENT ŞI C O N D U î|A AM :
RELAŢIILE INTERNE
A rt.25. Reguli de com portam ent şi conduită în relaţia coleg - coleg.
1. între colegi trebuie să existe cooperare şi susţinere reciprocă
bazată pe faptul că toţi angajaţii sunt m obilizaţi pentru realizarea unor
obiective com une, iar com unicarea, prin transferul de inform aţii este
esenţială în soluţionarea cu eficienţă a problem elor.
2. Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la
opinie, eventualele divergenţe, nem ulţum irii, apărute între aceştia
soluţionându-se fară să afecteze relaţia de colegialitate, evitându-se utilizarea
cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvate, m anifestând atitudine
conciliantă.
3. Intre colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile
exprim ate să corespundă realităţii, eventualele nem ulţum iri dintre colegi să
fie exprim ate direct, netendenţios.
4. R elaţia dintre colegi trebuie să fie bazată pe recunoaşterea
profesională, pe colegialitate şi perform anţă.
5. înţelegere, respect şi sprijin pentru persoanele cil nevoi special.
6. în relaţia dintre colegi trebuie perm anent prom ovat spiritul de
echipă, deciziile fiind luate prin consens, m anifestându-se deschidere la
sugestiile colegilor, adm iţând critica în m od constructiv şi responsabil dacă
este cazul, să îm părtăşească din cunoştinţele şi experienţa acum ulată în
scopul prom ovării reciproce a progresului professional.
7. O bligaţia de asistenţă între angajaţii B ibliotecii Judeţene „G.T.
K irleanu” N eam ţ, m aterializată în suplinirea colegială, acordarea de sprijin în
activitatea desfăşurată, cooperarea cu bună credinţă în cadrul proiectelor ce
im plică participarea mai m ultor persoane.
Art. 26. C onstituie încălcări ale principiului colegialităţii:
a) discrim inarea etnică sau sub orice altă form ă, folosirea violenţei
fizice sau psihice, a lim bajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui
m em bru al instituţiei, indiferent de poziţia ocupată de acesta în cadrul
Bibliotecii Judeţene N eam ţ;
b) prom ovarea sau tolerarea unor com portam ente dintre cele descrise
în acest articol de către personalul de conducere din B iblioteca Judeţeană
„G.T. K irleanu” N eam ţ;
c) discreditarea în m od injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor
m uncii unui coleg;
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d) fonnularea în faţa unei persoane din interiorul sau e ^ e n o p jl/
instituţiei sau în prezenţa utilizatorilor bibliotecii, a unor com entarii lip i^ it^ e
curtoazie la adresa pregătirii profesionale, a ţinutei m orale sau a unor aspecte
ce ţin de viaţa privată a unui coleg;
e) form ularea repetată de plângeri sau sesizări neîntem eiate la adresa
unui coleg.

C A P IT O L U L V
SA N C Ţ IU N I.
M ODUL
DE
SO L U Ţ IO N A R E
A
R E C L A M A Ţ IIL O R
Art. 27. (1) încalcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită
atrage răspunderea disciplinară a angajaţilor B ibliotecii Judeţene „G.T.
K irleanu” N eam ţ, în condiţiile legii şi a ROI.
Art. 28. (1)
O rganul însărcinat cu supravegherea aplicării
dispoziţiilor prezentului Cod, este C om isia de etică a B ibliotecii Judeţene
„G.T. K irleanu” N eam ţ;
(2) C om isia de etică se constituie prin decizia D irectorului -m an ag er
al B ibliotecii Judeţene „G .T. K irleanu” N eam ţ.
(3) C om isia de etică are urm ătoarele atribuţii:
• m odifică şi com pletează C odul etic al B JN ;
• cerceteaza încălcarea prevederilor prezentului cod de etică al
personalului contractual din cadrul bibliotecii ju d eţen e;
• prezintă conducerii raportul final asupra sesizării.
(4) C om isia poate fi sesizată în scris de orice persoană, organ sau
organism care a constatat încălcarea norm elor de etică de către un m em bru al
personalului contractual al B ibliotecii Judeţene „G .T . K irleanu” N eam ţ.
C om isia se poate sesiza şi din oficiu.
(5) Sesizarea va indica în m od explicit num ele persoanei care se face
vinovată de încălcare, num ele celui care face sesizarea şi faptele im putate
acestuia.
(6) Sesizările se înregistrează la secretariatul B ibliotecii Judeţene
„G.T. K irleanu” N eam ţ.
(7) C om isia nu ia în considerare sesizările anonim e.
(8) C om isia se întruneşte ori de câte ori este nevoie, prin convocarea
preşedintelui acesteia, pentru a analiza sesizările prim ite sau pentru a analiza
m odificarea prezentului C od de etică.
Art. 29. O rice persoană cu funcţie de conducere din cadrul BJN care
prim eşte o sesizare privind încălcarea regulilor de etică are obligaţia de a o
înainta C om isiei de etică spre analiză.
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Art. 30. (1) D upă sesizare, com isia citează pentru a u d ie re ^ ^ |^ a ^ a jl-j
sau reprezentantul entităţii care a form ulat sesizarea şi persoana învinWtă.
(2) C om isia poate decide să citeze pentru audiere, la cererea p ^ î l o r
sau din oficiu, orice persoană ce deţine inform aţii necesare soluţionării
cauzei.
Identitatea persoanelor va fi păstrată confidenţială la cererea acestora.
(3) A udierile au loc în şedinţă secretă iar m em brii com isiei sunt
obligaţi să păstreze secretul audierilor şi deliberărilor până la redactarea
raportului final.
Art. 31. (1) In urm a cercetărilor efectuate, com isia elaborează un
raport.
(2) Atunci când cele sesizate se confirm ă, în tot sau în parte, raportul
se înaintează D irectorului-m anager al B ibliotecii Judeţene „G .T. K irleanu”
Neam ţ, cu propuneri privind măsurile ce se im pun a fi luate.
(3) A tunci când cele sem nalate nu se confirm ă, raportul se păstrează
la Comisie. O copie a acestui raport se poate înm âna celui învinuit la cererea
acestuia.
(4) In toate situaţiile, persoana care a form ulat sesizarea va fi
înştiinţată de rezultatul cercetărilor, prin com unicarea unei copii a raportului.
(5) Personalul contractual din B ibliotecii Judeţene „G .T. K irleanu”
Neam ţ, nu poate fi sancţionat sau prejudiciat în niciun fel pentru sesizarea cu
bună-credintă a com isiei de disciplină, în condiţiile legii, cu privire la
cazurile de încălcare a norm elor de conduită.
(6) In cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elem entele
constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urm ărire penală
com petente, în condiţiile legii.
(7) Angajaţii contractuali răspund potrivit legii în cazurile în care,
prin faptele săvârşite cu încălcarea norm elor de conduită profesională,
creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.
A rt.32. (1) Procedura stabilită în prezentul docum ent nu poate
înlocui cercetarea
disciplinară, reglem entată de C odul m uncii.
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(2) In situaţia în care Com isia de etică consideră că s-au săvârşit
abateri disciplinare, sesizează conducerea B ibliotecii Judeţene „G.T.
K irleanu” N eam ţ, în vederea îndeplinirii condiţiilor legale preveăzute de
legislaţia muncii.

C A PIT O L U L VI
D ISPO Z IŢ II FIN A LE
A rt.33. Prezentul cod va fi revizuit periodic, dacă va fi c a z i f l ^ ^ g ^ '
fiind com plexitatea activităţilor desfăşurate la nivelul B ibliotecii Judeţene
„G.T. K irleanu” Neamţ.
A rt.34. O rice m odificare adusă prezentului C od etic, va fi adusă la
cunoştinţa tuturor angajaţilor din BJN prin grija C om isiei de etică.
Art. 35. Prevederile prezentului C od etic nu au caracter lim itativ,
orice alte dispoziţii speciale în m aterie sunt aplicabile categoriilor de salariaţi
cărora le sunt adresate.
Art. 36. Prezentul cod de etică intră în vigoare la data aprobării,
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