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Nr. inreg. 22574/23.11.2017 

~ COD DE CONDUITĂ ETICĂ al S.C. S.G.U. PLOIEŞTI S.R.L. ~ 
 

 

 

 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. este operator al serviciilor de 

utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Ploieşti, 

prevăzute în statutul societăţii. 

 

Prezentul cod de conduită etică defineşte valorile, principiile şi normele morale 

pe care angajaţii S.C. S.G.U. Ploieşti S.R.L. consimt să le respecte şi să le aplice în 

activitatea desfăşurată în cadrul societăţii.  

 

 

Aplicarea Codului de Conduită Etică 

 

Codul de conduită etică se aplică tuturor angajaţilor societăţii, indiferent de 

funcţia ocupată de către aceştia. Fiecare angajat trebuie să cunoască şi să acţioneze în 

conformitate cu prevederile acestui cod.  

 

Angajaţii societăţii trebuie să fie loiali acesteia, să îşi asume responsabilitatea 

pentru activităţile întreprinse, să respecte legislaţia şi actele normative în vigoare, să 

aibă o atitudine imparţială atât faţă de clienţi cât şi faţă de ceilalţi colegi, principalele 

obiective fiind satisfacerea cerinţelor clienţilor, îmbunătăţirea permanentă a activităţii 

prestate şi lucrul în echipă. 

 

 

  Norme generale de conduită în cadrul societăţii  

 

1.Salariaţii au obligaţia de a asigura un serviciu de calitate în beneficiul cetăţeanului, 

prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în limitele 

atribuţiilor stabilite prin fişa postului ; 

 

2.În exercitarea funcţiei, personalul are obligaţia de a avea un comportament 

profesionist, de a asigura transparenta administrativă, conform legislaţiei în vigoare, 

pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi 

eficacitatea serviciilor oferite de societate. 
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3. Salariaţii au obligaţia de a se abţine de la orice fapt care poate produce prejudicii 

imaginii sau intereselor legale ale societăţii. 

 

4. Salariaţii au obligaţia de a nu exprima în public aprecieri neconforme cu realitatea în 

legătură cu activitatea societăţii, de a nu dezvălui informaţii publice, în alte condiţii 

decât cele prevăzute de lege, care ar putea să prejudicieze imaginea sau drepturile 

societăţii sau ale unor salariaţi, persoanelor fizice sau juridice ; 

 

5.În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţii au obligaţia de a respecta demnitatea 

funcţiei deţinute, de a promova interesele societăţii, de a respecta libertatea opiniilor, de 

a-şi exprima opiniile evitând generarea conflictelor cauzate de schimbul de păreri. 

 

 

Activitatea publică şi relaţiile cu publicul  

 

 

1. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigura de către departamentul de 

profil (comunicare), conform dispoziţiilor directorului general al societăţii, în condiţiile 

legii. 

 

2. Salariaţii desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, 

trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de directorul general 

al societăţii. Dacă nu sunt desemnaţi în acest sens, sunt obligaţi să precizeze faptul că 

opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere, oficial, al societăţii. 

 

3. Salariaţii desemnaţi să desfăşoare activitatea de relaţii cu publicul trebuie să 

acţioneze cu tact şi profesionalism, în confomitate cu prevederile prezentului cod şi ale 

legislaţiei în vigoare-actualizata. 

 

 

Activitatea politică  

 

1. În cursul programului de lucru, salariaţilor le este interzis să participe la activităţi care 

implică, sub orice formă, partidele politice (colectare de fonduri, adeziuni, propaganda 

politică, sprijin logistic candidaţilor politici, distribuire materiale electorale, afişare 

materiale electorale) 
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Comportamentul  în exercitarea atribuţiilor  

 

 

1.În relaţiile cu ceilalţi salariaţi din cadrul societăţii, precum şi cu persoanele fizice sau 

juridice, salariaţii au obligaţia să aibă un comportament bazat pe respect, bună credinţă, 

corectitudine şi amabilitate.  

 

2. Salariaţii societăţii trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru 

rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul are obligaţia să 

promoveze un comportament echitabil, nediferenţiat, lipsit de orice formă de 

discriminare (sex, religie, convingeri politice, vârstă, statut social, stare materială, 

naţionalitate) 

 

3.Angajaţii societăţii nu trebuie să solicite sau 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  natură politică, care le pot influenţa 

imparţialitatea în exercitarea funcţiilor deţinute ori pot constitui o recompensă.  

 

4. În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii au obligaţia să 

asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru toţi 

salariaţii din subordine, conform legislaţiei şi actelor normative în vigoare. 

 

5. Personalul cu funcţie de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu 

obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din 

subordine, excluzând orice formă de favoritism sau discriminare. Personalul cu funcţie 

de conducere are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât 

cele prevăzute de lege. Luarea deciziilor nu trebuie să urmărească obţinerea de foloase 

sau prejudicierea materială sau morală a altor persoane; 

 

6. Salariaţii societăţii care deţin funcţii de conducere au obligaţia de a nu folosi 

atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege. 

 

7. Salariaţii societăţii au obligaţia de a nu impune altor angajaţi să se înscrie în 

organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, 

promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale. 
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8. În procesul de luarea a deciziilor salariaţii au obligaţia să acţioneze conform 

prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi 

imparţial. 

 

9. Salariaţii S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. au obligaţia să 

folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând societăţii, numai pentru 

desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute. Salariaţii nu vor folosi logistica 

societăţii decât în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu, în conformitate cu 

prevederile legale; 

 

10. Angajaţilor societăţii le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile 

şi activitatea societăţii în alte condiţii decât cele prevăzute de legislaţie, acte normative 

precum şi a regulamentelor societății (ROF, ROI etc); 

 

11. Salariaţii societăţii au obligaţia de a nu solicita sau accepta avantaje, bunuri sau 

servicii de la clienţi, furnizori sau orice alte persoane cu care intra în contact ca urmare 

a îndeplinirii sarcinilor de serviciu. Solicitarea sau acceptarea acestora reprezintă o 

infracţiune şi va atrage raspunderea penala. Acestea din urmă vor fi dispuse de 

conducerea societăţii după analizarea situaţiilor şi circumstanţelor respective. 

 

12. Angajaţii nu trebuie să ofere, în numele societăţii, lucruri de valoare unor 

funcţionari publici, clienţi, parteneri de afaceri. Este permisă oferirea către partenerii de 

afaceri, funcţionarii publici, clienţi ai societăţii a unor atenţii de valoare modică 

(promoționale) cu diverse ocazii ( sărbători etc.) cu acordul conducerii societăţii. 

 

13. Angajaţii vor evita, prin propriul comportament, atât în timpul serviciului cât şi în 

afara orelor de program,  să aducă prejudicii imaginii societăţii. 

 

14. Este datoria oricãrui angajat al societăţii de a raporta în scris, şefului ierarhic, atunci 

când are informaţii sau motive întemeiate care indica existenţa unor cazuri de fraudă sau 

a altor forme de încãlcare a normelor de conduită. Întocmirea de rapoarte false este 

interzisă şi va fi sancţionata. 
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Responsabilitatea conducerii societăţii  

 

1.Conducerea societăţii trebuie să respecte valorile şi politicile companiei şi să 

coordoneze activitatea societăţii în conformitate cu acestea, precum și cu legislația în 

vigoare.  Managerii trebuie să fie model de comportament etic şi să promoveze un 

climat organizaţional în care valorile, politicile şi standardele de etică ale companiei să 

fie cunoscute şi respectate iar comunicarea cu angajaţii să fie bazată pe încredere şi 

respect reciproc la toate nivelurile ierarhice. 

 

 

Practici privind angajarea şi angajaţii 

 

1. SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL va respecta legislaţia muncii şi va 

utiliza practici corecte la angajarea personalului, excluzând orice formă de discriminare. 

Societatea va oferi un tratament corect, tuturor angajaţilor săi, şi va asigura acestora 

suport pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale. 

2. Angajaţii societăţii nu pot fi obligaţi să încalce legea, valorile, politicile firmei sau 

prezentul Cod de Etică. Este interzisă dezvãluirea datelor referitoare la angajaţi, unei 

persoane fizice/juridice care nu are nevoie de acestea pentru derularea activitãţii 

profesionale sau care nu are autoritatea necesară sau consimţãmântul acestora. 

 

 

Confidenţialitatea  informaţiilor 

 

1.Angajaţii societăţii au obligaţia de a nu divulga informaţii legate de activitatea, datele 

financiare ale societăţii, datele personale ale angajaţilor şi orice alte informaţii care sunt 

utile societăţii. Acestea se vor numai în condiţiile legii. 

2.Multiplicarea/copierea unor documente/fişiere care conţin date confidenţiale se 

efectuează de către angajaţii care au acces la aceste informaţii, numai în scopul 

desfăşurării activităţii curente sau la solicitarea expresă a autorităţilor abilitate. 

 

 

 

Conflictul de interese 

 

1. Conflictul de interese intervine atunci când persoana care exercită o funcţie de 

autoritate ar putea fi influenţata în adoptarea unei decizii personale sau în îndeplinirea 

cu obiectivitate a atribuţiilor ce îi revin, de un interes material personal, direct sau 



 

 

6 

 

indirect (afacerea, averea personală sau a afiliaţilor persoanei: soţ/soţie, rude şi afini 

până la gradul IV, inclusiv).  

2. Orice persoană care are ori crede că ar putea avea un conflict de interese, va informa 

în scris conducerea societăţii, în legătură cu natura şi întinderea interesului sau relaţiei 

sale materiale. 

3. Persoană,  care  are  un  interes material personal într-o problemă, nu va participa  

direct, sau prin reprezentanţi, la dezbaterile asupra problemei în care are un conflict de 

interese şi se va abţine de la a participa sau de a influenţa decizia privind această 

situaţie. 

 

4. Angajaţii societăţii trebuie să respecte politica privind conflictul de interese așa cum 

sunt definite de legislația de profil.  

 

 

 

ANGAJAMENTUL SALARIATULUI  

 

 

În calitate de angajat al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL  mă oblig să 

îmi însuşesc şi să respect Codul de Conduită Etică al societăţii, ale cărui puncte au fost 

menţionate mai sus.  

 

 

Dată: __________ 

 

Nume: _________________ 

Prenume:_______________ 

 

 

 

 

 

 
 


