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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea edi iei sau, dup caz, a reviziei în
cadrul edi iei procedurii de sistem
Nr.
crt.

Elemente privind
responsabilii/opera iunea

Numele i prenumele

Func ia

Data

Semn tura

1

1.2.

Verificat

SANDU Mihaela

3
Membru Comisia de
monitorizare,
coordonare i
îndrumare
metodologic a
dezvolt rii
sistemului de control
intern managerial
Pre edinte Comisia
de monitorizare,
coordonare i
îndrumare
metodologic a
dezvolt rii
sistemului de control
intern managerial

5

Elaborat

2
IG RAN Carmen Elena

4

1.1.

1.3.

Aprobat

MEI

Vasile

Director General

2. Situa ia edi iilor i a reviziilor în cadrul edi iilor procedurii de sistem
Nr.
crt.

Edi ia sau, dup caz,
revizia în cadrul edi iei

2.1.
2.2.
2.3.
….
….

1
Edi ia I
Revizia 1
Revizia 2
Revizia …….
Edi ia a II-a

….

Revizia 1

Componenta revizuit

Modalitatea
reviziei

2

3

Data de la care se aplic
prevederile edi iei
sau reviziei edi iei
4
01.03.2018

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeaz edi ia sau, dup caz, revizia din cadrul edi iei
procedurii de sistem
Nr.
crt.
3.1.

Scopul
difuz rii
1
aplicare

Exemplar
nr.
2
1

3.2.

aplicare

2

3.3

aplicare

3

Compartiment
3

Sucursala Cluj
Napoca

Func ia
4
Director
tiin ific
Director
Economic
Director

Numele i
prenumele
5
Emil Sever
GEORGESCU
Mihaela
SANDU
Henriette
SZILAGHY

Data
Semn tura
primirii
6
7
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3.4

aplicare

4

3.5

aplicare

5

3.6

aplicare

6

3.7

aplicare

7

3.8

aplicare

8

3.9

aplicare

9

3.10 aplicare

10

3.11 aplicare

11

3.12 aplicare

12

3.13 aplicare

13

3.14 aplicare

14

3.15 aplicare

15

3.2

eviden
original

3.3

arhivare

Sucursala
Timisoara
Sucursala Iasi

Director

Sucursala
INCERC
Bucuresti
Sucursala
URBANPROIECT
Compartiment
Financiar
Contabilitate
Compartiment
Achizi ii Publice i
IT
Compartiment
Probleme Speciale
i Documente
Clasificate
Compartiment de
diseminare a
informatiilor,
marketing i
resurse umane
Compartiment
juridic
Compartiment
Audit Intern
Compartiment
Standarde Calitate
Secretariat Tehnic
CTPC
Comisia de
monitorizare,
coordonare i
îndrumare
metodologic a
dezvolt rii
sistemului de
control intern
managerial
Comisia de
monitorizare,
coordonare i
îndrumare
metodologic a
dezvolt rii
sistemului de
control intern
managerial

Director

Director
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Aurelian
GRUIN
Constantin
MIRON
Vasilica
VASILE

Director

Vasile MEI

ef
Compartiment

Mariana Sorina
OLOIU

ef
Compartiment
ef
Compartiment

Mihaela
SANDU

ef
Compartiment

Carmen Elena
IG RAN

ef
Compartiment
ef
Compartiment
ef
Compartiment

Ana Maria
CIOBANU
Mioara UFER

ef secretariat

Gheorghe
HA
U
Diana
MÎRJAN

Secretariat

Secretariat

Veronica
DURARU

Diana
MÎRJAN
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4. Scopul procedurii de sistem
4.1. Stabile te modul de derulare a procesului privind implementarea i dezvoltarea Standardului 1 - Etica
i integritatea, prin intermediul c ruia conducerea INCD URBAN INCERC i salaria ii cunosc i sus in
valorile etice i valorile institutului, respect i aplic reglement rile cu privire la etic , integritate, evit
conflictele de interese, previn i raporteaz fraudele, actele de corup ie i semnaleaz neregularit ile.
4.2. D asigur ri cu privire la existen a documenta iei adecvate pentru implementarea Standardului 1 Etica i integritatea.
4.3. Asigur continuitatea activit ii, inclusiv în condi ii de fluctua ie a personalului.
4.4. Sprijin auditul i/sau alte organisme abilitate în ac iuni de auditare i/sau control, iar pe directorul
general îl sprijin în luarea deciziei.
5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem
5.1. Procedura de sistem pentru implementarea i dezvoltarea Standardului 1 - Etica i integritatea
stabile te activit ile ce trebuie realizate în vederea implement rii i dezvolt rii acestui standard.
5.2. În implementarea Standardului 1 - Etica i integritatea trebuie s fie implica i to i salaria ii i
conducerea INCD URBAN INCERC pentru cunoa terea i sus inerea valorilor etice i a valorilor
organiza iei, pentru respectarea i aplicarea reglement rilor cu privire la etic , integritate, pentru evitarea
conflictelor de interese, prevenirea i raportarea fraudelor, a actelor de corup ie i pentru semnalarea
neregularit ilor.
5.3. Principalele activit i derulate în vederea implement rii i dezvolt rii Standardului 1 - Etica i
integritatea sunt urm toarele:
Promovarea valorilor etice, a integrit ii personale i profesionale a salaria ilor;
Adoptarea unui cod etic/cod de conduit care s dezvolte i s implementeze politici i proceduri
privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea i raportarea
fraudelor, a actelor de corup ie i semnalarea neregularit ilor;
Adoptarea unui sistem privind consilierea etic i monitorizarea respect rii normelor de conduit
etic de c tre func iile de conducere i cele de execu ie;
Crearea unui mediu adecvat pentru comunicarea deschis a salaria ilor i a preocup rilor acestora
în materie de etic i integritate;
Elaborarea unei proceduri opera ionale pentru semnalarea neregularit ilor i protejarea salaria ilor
care semnaleaz neregularit i;
Sprijinirea în mod permanent a controlului intern managerial.
5.4. Compartimentele furnizoare de date i/sau care depind de implementarea Standardului 1 - Etica i
integritatea sunt:
Conducerea INCD URBAN INCERC;
Comisia de monitorizare, coordonare i îndrumare metodologic a dezvolt rii sistemului de
control intern managerial;
Toate compartimentele/sucursale din cadrul INCD URBAN INCERC;
6. Documente de referin

(reglement ri) aplicabile activit ii procedurate

6.1. Legisla ie primar
Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar
preventiv, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
Codul de conduit al INCD URBAN INCERC;

INCD “URBAN-INCERC”

PROCEDURA DE SISTEM
ETICA SI INTEGRITATE

PS-SCIM-01-1
Editie 1
Revizie 0
Pag. din 11

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie, cu
modific rile i complet rile ulterioare;
Legea nr. 571/2004 privind protec ia personalului din autorit ile publice, institu iile publice i din
alte unit i care semnaleaz înc lc ri ale legii.
6.2. Legisla ie secundar
Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern managerial al entit ilor publice, modificat i completat prin O.S.G.G. nr. 200/2016 i
O.S.G.G. nr. 530/2016;
Hot rârea nr. 1398/2009 pentru înfiin area, organizarea i func ionarea Institutului Na ional de
Cercetare-Dezvoltare în Construc ii, Urbanism i Dezvoltare Teritorial Durabil URBANINCERC
6.3. Alte documente, inclusiv reglement ri interne ale entit ii publice
Regulamentul privind organizarea i func ionarea INCD URBAN INCERC;
Regulamentul Intern al INCD URBAN INCERC
7. Defini ii i abrevieri ale termenilor utiliza i în procedura de sistem
7.1. Defini ii ale termenilor
Nr.
crt.
1.

Termenul

Defini ia i/sau, dac este cazul,
actul care define te termenul
În sectorul public, etica acoper patru mari domenii:
stabilirea rolului i a valorilor serviciului public, precum i a
spunderii i nivelului de autoritate i responsabilitate;
suri de prevenire a conflictelor de interese i modalit i de rezolvare
a acestora; stabilirea regulilor (standarde) de conduit
a func ionarilor publici; stabilirea regulilor care se refer la
neregularit i grave i fraud .

Etica

2.

Integritate

Caracter integru; sentiment al demnit ii, drept ii i con tiinciozit ii,
care serve te drept c uz în conduita omului; onestitate, cinste,
probitate

3.

Procedura de sistem

Procedur care descrie o activitate sau un proces care se desf oar la
nivelul tuturor compartimentelor/structurilor
dintr-o entitate public

4.

Edi ie a unei proceduri
de sistem

Forma ini ial sau actualizat , dup caz, a unei proceduri de sistem
aprobat i difuzat

5.

Revizia în cadrul unei edi ii

Ac iunile de modificare, ad ugare, suprimare sau altele asemenea,
dup caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei edi ii a
procedurii de sistem, ac iuni care au fost aprobate i difuzate

6.

Procedur formalizat

Prezentarea detaliat , în scris, a tuturor pa ilor care trebuie urma i, a
modalit ilor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat, în vederea
execut rii activit ii, atribu iei sau sarcinii. Procedurile formalizate pot
fi proceduri de sistem i proceduri opera ionale.
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7.2. Abrevieri ale termenilor
Nr.
crt.
1.

Abrevierea

Termenul abreviat

PS

Procedur de sistem

2.

E

Elaborare

3.

V

Verificare

4.

A

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

Arhivare

7.

INCD URBAN INCERC

Institutului Na ional de Cercetare-Dezvoltare în Construc ii,
Urbanism i Dezvoltare Teritorial Durabil URBANINCERC

8. Descrierea procedurii de sistem
8.1. Generalit i
Prezenta procedur stabile te un set de reguli i opera iuni unitare, precum i responsabilit ile
personalului de execu ie i conducere în activitatea de implementare i dezvoltare a Standardului 1 – Etica
i integritatea.
Comisia de monitorizare, coordonare i îndrumare metodologic a dezvolt rii sistemului de control
intern managerial elaboreaz , aprob i difuzeaz întregului personal Codul etic/Codul de conduit etic
al INCD URBAN INCERC
To i angaja ii au obliga ia de a sesiza cu bun -credin orice fapt care presupune o înc lcare a legii,
a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administr ri, eficien ei, eficacit ii, economicit ii i
transparen ei, s vâr ite de c tre persoane cu func ii de conducere sau de execu ie din cadrul INCD
URBAN INCERC.
Persoanele (avertizorii) care au reclamat ori au sesizat înc lc ri ale legii cu bun -credin sunt
protejate împotriva oric ror discrimin ri, conform legisla iei.
Persoanele care au înc lcat legea, deontologia profesional sau principiile bunei administr ri,
eficien ei, eficacit ii, economicit ii i transparen ei vor fi cercetate administrativ i, în func ie de
rezultatele cercet rii, dup caz, vor fi sanc ionate.
Semnalarea unor fapte de înc lcare a legii de c tre angaja ii INCD URBAN INCERC, prev zute de
lege ca fiind abateri disciplinare, contraven ii sau infrac iuni, constituie avertizare în interes public i
prive te urm toarele:
infrac iuni de corup ie, infrac iuni asimilate infrac iunilor de corup ie, infrac iuni în leg tur
direct cu infrac iunile de corup ie, infrac iuni de fals i infrac iuni de serviciu sau în leg tur cu
serviciul;
infrac iuni împotriva intereselor financiare ale Comunit ilor Europene;
practici sau tratamente preferen iale ori discriminatorii în exercitarea atribu iilor;
înc lcarea prevederilor privind incompatibilit ile i conflictele de interese;
folosirea abuziv a resurselor materiale sau umane;
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partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excep ia persoanelor alese sau
numite politic;
înc lc ri ale legii în privin a accesului la informa ii i în privin a transparen ei decizionale;
înc lcarea prevederilor legale privind achizi iile publice i finan rile nerambursabile;
incompeten a sau neglijen a în serviciu;
evalu ri neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare
i eliberare din func ie;
înc lc ri ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea
legii;
emiterea de acte administrative sau de alt natur care servesc interese de grup sau clientelare;
administrarea defectuoas sau frauduloas a patrimoniului public i privat al institu iei ;
înc lcarea altor dispozi ii legale care impun respectarea principiului bunei administr ri i cel al
ocrotirii interesului public.
Sesizarea privind înc lcarea legii sau a normelor deontologice i profesionale de c tre angaja i
poate fi f cut alternativ sau cumulativ:
efului ierarhic superior al compartimentului/sucursalei din care face parte persoana care a
înc lcat prevederile legale sau în care se semnaleaz practica ilegal , chiar dac nu se poate
identifica exact f ptuitorul;
comisiilor de disciplin sau altor organisme similare din cadrul INCD URBAN INCERC;
organelor judiciare;
organelor îns rcinate cu constatarea i cercetarea conflictelor de interese i a incompatibilit ilor;
comisiilor parlamentare;
mass-media;
organiza iilor profesionale, sindicale sau patronale;
organiza iilor neguvernamentale.
Personalului din cadrul institutului care semnaleaz neregularit i li se asigur protec ie, dup caz,
la cerere sau din oficiu, conform prevederilor Legii nr. 571/2004 privind protec ia personalului din
autorit ile publice, entit ile publice i din alte unit i care semnaleaz înc lc ri ale legii, cu modific rile
i complet rile ulterioare, i conform procedurilor opera ionale elaborate la nivelul institu iei publice.
8.2. Documente utilizate
8.2.1. Lista i provenien a documentelor utilizate
Codul etic;
Procedura opera ional privind cercetarea disciplinar .
8.2.2. Con inutul i rolul documentelor utilizate
Codul etic care dezvolt i implementeaz politici i proceduri privind integritatea, valorile etice,
evitarea conflictelor de interese, prevenirea i raportarea fraudelor, actelor de corup ie i
semnalarea neregularit ilor;
Procedura opera ional privind cercetarea disciplinar .
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8.2.3. Circuitul documentelor
Codul etic este elaborat de Comisia de monitorizare, coordonare i îndrumare metodologic a dezvolt rii
sistemului de control intern managerial, aprobat de conducerea INCD URBAN INCERC i comunicat
întregului personal, pentru dezvoltarea i implementarea politicilor i procedurilor privind integritatea,
valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea i raportarea fraudelor, actelor de corup ie i
semnalarea neregularit ilor.
8.3. Resurse necesare
8.3.1. Resurse materiale
Resursele materiale necesare implement rii Standardului 1 - Etica i integritatea sunt: calculatoare
personale, birouri, rechizite.
8.3.2. Resurse umane
Resursele umane necesare implement rii Standardului 1 - Etica
monitorizare, conducerea entit ii publice, salaria ii.

i integritatea sunt: Comisia de

8.3.3. Resurse financiare
Resursele financiare necesare implement rii Standardului 1 - Etica i integritatea sunt stabilite prin
bugetul entit ii publice.
8.4. Modul de lucru
8.4.1. Planificarea opera iunilor i ac iunilor activit ii
Pentru implementarea Standardului 1 – Etica i integritatea, Comisia de monitorizare, coordonare i
îndrumare metodologic a dezvolt rii sistemului de control intern managerial, va proceda la:
Promovarea valorilor etice, a integrit ii personale i profesionale a salaria ilor;
Adoptarea unui cod etic/cod de conduit , care s dezvolte i s implementeze politici i proceduri
privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea i raportarea
fraudelor, actelor de corup ie i semnalarea neregularit ilor;
Elaborarea unei proceduri opera ionale privind consilierea etic i monitorizarea respect rii
normelor de conduit etic ;
Crearea unui mediu adecvat pentru comunicarea deschis a salaria ilor i a preocup rilor acestora
în materie de etic i integritate;
Elaborarea unei proceduri opera ionale pentru semnalarea neregularit ilor i protejarea salaria ilor
care semnaleaz neregularit ile;
Elaborarea unei proceduri opera ionale pentru cercetarea neregularit ilor semnalate i aplicarea
sanc iunilor;
Sprijinirea în mod permanent a controlului intern managerial.
8.4.2. Derularea opera iunilor i ac iunilor activit ii
Implementarea i dezvoltarea Standardului 1 - Etica i integritatea presupune derularea urm toarelor
activit i:
Elaborarea Codului etic al INCD URBAN INCERC;
Elaborarea i difuzarea procedurilor opera ionale aferente acestui standard;
Instituirea sistemului de consiliere etic a personalului i a unui sistem de monitorizare a
respect rii normelor de conduit ;
Comunicarea c tre personalul angajat a procedurii aplicabile în cazul semnal rii unor
neregularit i.
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8.4.3. Verificarea rezultatelor activit ii privind implementarea Standardului 1 - Etica i
integritatea
Este elaborat Codul etic, care stabile te reguli de comportament etic în realizarea atribu iilor de
serviciu, aplicabil atât personalului de conducere, cât i celui de execu ie.
Exist un sistem de consiliere etic a personalului i un sistem de monitorizare a respect rii
normelor de conduit .
A fost comunicat personalului angajat procedura aplicabil în cazul semnal rii unor
neregularit i.
În cazul semnal rii unor neregularit i, conduc torul de compartiment a întreprins cercet rile
adecvate în scopul elucid rii acestora i a aplicat m surile necesare.
Indicator de evaluare
Num r cercet ri efectuate / Num r neregularit i semnalate x 100
9. Responsabilit i i r spunderi în derularea activit ii
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
…
n

Compartimentul
sau sucursala
(postul)/ac iunea
(opera iunea)
0
a
b
c
d
e
f
…
z

I

II

III

IV

V

VI

1

2

3

4

5

6

…

E
V
A
Ap.
Ap.
Ah.
…
…

10. Anexe, înregistr ri, arhiv ri
Nr.
anex
0
1.
2.
…
n

Denumirea
anexei
1

Elaborator
2

Aprob
3

Num r de
exemplare
4

Difuzare
Loc
5

Arhivare
Perioad
6
7

Alte
elemente
8
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11. PROCEDURA
Pas

Responsabil(i)

Descriere

Timp alocat*

Termen**

Riscuri

I. ELABORAREA CODULUI ETIC/CODULUI DE CONDUIT ETIC
1.

Elaboreaz

Comisia de monitorizare,
coordonare i îndrumare
metodologic a dezvolt rii
sistemului de control intern
managerial

Difuzeaz Codul etic întregului personal al entit ii publice.
Instituie sistemul de consiliere etic a întregului personal i sistemul de
monitorizare a respect rii normelor de conduit etic .

II. ELABORAREA I DIFUZAREA PROCEDURILOR OPERA IONALE AFERENTE ACTIVIT
SEMNALARE A NEREGULARIT
Comisia de monitorizare,
1.
coordonare i îndrumare
metodologic a dezvolt rii
sistemului de control intern
managerial

Nu este elaborat
Codul etic aplicabil
întregului personal al
entit ii publice.

i aprob Codul etic al entit ii publice.

II DE

ILOR

Comisia de monitorizare,
coordonare i îndrumare
metodologic a dezvolt rii
sistemului de control intern
managerial
III. SEMNALAREA NEREGULARIT
Angaja ii
1.

Elaboreaz , aprob i difuzeaz urm toarele proceduri:
Procedura opera ional privind consilierea etic i monitorizarea
respect rii normelor de conduit etic ;
Procedura opera ional privind modalitatea de semnalare a
neregularit ilor i protec ia persoanelor care semnaleaz
neregularit ile;
Procedura opera ional privind cercetarea neregularit ilor semnalate
i aplicarea sanc iunilor;
Procedura opera ional privind cercetarea disciplinar .
Instruie te personalul cu privire la semnalarea neregularit ilor.

2.

Prezint i difuzeaz întregului personal procedurile opera ionale aferente
activit ii de semnalare a neregularit ilor.
ILOR
Au obliga ia de a sesiza cu bun -credin orice fapt care presupune o
înc lcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei
administr ri, eficien ei, eficacit ii, economicit ii i transparen ei,
vâr ite de c tre persoane cu func ii de conducere sau de execu ie.

IV. PROTEC IA PERSOANELOR CARE SEMNALEAZ NEREGULARIT

I

Procedurile
opera ionale nu sunt
difuzate
personalului.

Personalul nu este
instruit cu privire
la semnalarea
neregularit ilor.
Angaja ii nu
sesizeaz
neregularit ile
deoarece nu tiu c
beneficiaz de
protec ie.
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Responsabil(i)
Conducerea INCD URBAN
INCERC

V. CERCETAREA NEREGULARIT
1.
Comisia de cercetare
2.

Directorul general
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Descriere
Asigur protec ia persoanelor care au semnalat neregularit i (avertizorii),
dup caz, la cerere sau din oficiu.
ILOR I APLICAREA SANC IUNILOR
Analizeaz sesizarea i probele care stau la baza sesiz rii i
propune conducerii entit ii publice, dup caz, sanc ionarea persoanei
vinovate.
Aplic sanc iunea i dispune m suri corective pentru eliminarea
circumstan elor care au condus la neregularit i.

* Timpul alocat opera iunii îl stabile te fiecare entitate public în func ie de specificul acesteia.
** Termenul pentru realizarea opera iunii se stabile te de fiecare entitate public în func ie de specificul acesteia.

Timp alocat*

Termen**

Riscuri
Persoanele care
semnaleaz
neregularit i
sunt discriminate.
Probele nu sunt
relevante.
Conduc torul
entit ii publice nu
dispune m suri
corective
pentru eliminarea
circumstan elor care
au condus la
neregularit i.
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12. Cuprins
Num rul
componentei
în cadrul
procedurii
de sistem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea edi iei sau,
dup caz, a reviziei în cadrul edi iei procedurii de sistem
Situa ia edi iilor i a reviziilor în cadrul edi iilor procedurii de sistem
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeaz edi ia sau, dup caz,
revizia din cadrul edi iei procedurii de sistem
Scopul procedurii de sistem
Domeniul de aplicare a procedurii de sistem
Documentele de referin (reglement ri) aplicabile activit ii procedurate
Defini ii i abrevieri ale termenilor utiliza i în procedura de sistem
Descrierea procedurii de sistem
Responsabilit i i r spunderi în derularea activit ii
Anexe, înregistr ri, arhiv ri
Procedura
Cuprins
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