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COD DE ETICA
SI CONDUITA PROFESIONALA

Dispozifii generale.
Prezenul Cod de Eticd qi Conduiti Profesional[ define;te valorile principale qi normele
de conduiti profesional6 pe care personalul intreprinderii de Stat specializate de efectuare a
lucrdrilor de explozie ,,INMEX' ( in continuire iSS ,,INMEX") trebuie sd le respecte qi sd le
aplice in activitatea desft;uratd in cadrul intreprinderii, in concordanld cu valorile qi obiectivele

iss ,,rNMEX".
Valori;i principii.
Codul de Eticd qi Conduitl Profesionala al tSS ,,INMEX"cuprinde valorile care au fost qi
vor continua sd fie viabile pentru succesul viitor al intreprinderii. Acestea sunt urmitoarele.

l.Inova{ie.
Printr-o dezvoltare continud a practicilor de afaceri, a know-how-ului qi a tehnologiilor,
iSS ,,INMEX" aspird la performanle excepfionale qi doreqte si se pozrlioneze ca lider in
domeniul sdu de activitate pe termen lung in mod durabil.
2. Responsabilitate sociall.

iSS ,,[NMEX' va dez-rolta o culturd a responsabilitdtii sociale bazate pe eticd in afaceri,
respect pentru drepturile consumatorului, echitate socialb Ei economicd, tehnologii prietenoase
f4a de mediu, corectitudine in relafiile de munc5, transparenla fa[d de autoritdtile publice,
integritate qi investifii in comunitate.

Serviciile iSS ,,INMEX" sunt orientate spre indeplinirea tuturor cerinfelor qi aqteptdrilor
indreptdlite ale pdrfilor interesate. iSS ,,INMEX'' rbspunde cerinlelor pielei prin apropierea faf[
de client, profesionalizm, dorin{d de inova{ii qi pre{uri accesibile. Totodati, strategia de
dezvoltare durabilS a intreprinderii are labazd principiul conform cdruia respecflrl f4a de om qi
fa{d de mediu sunt fundamentul identitifii tSS ,,INMEX". tntreprinderea este preocupatd
constant de creqterea nivelului implicirii angajalilor sdi, precum qi celor din afara organiza[iei
(creditori, consumatori) in dezvoltarea qi implementarea practicilor sale in domeniul
responsabilitdf

ii

sociale.

3. Integritatea.
ÎSS „INMEX” și personalul său formează un colectiv cu o conduită corectă și onestă,
care dă dovadă de consistență între acțiuni, valori, principii și reguli de drept.
4. Loialitatea.
Personalul ÎSS „INMEX” este devotat organizației, părților interesate și
comunității/societății în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate atât în numele personal cât și
în numele organizației.
5. Responsabilitatea.
Personalul ÎSS „INMEX” își respectă obligațiile și își asumă responsabilitatea pentru
propriile acțiuni.
6. Transparență.
ÎSS „INMEX” și personalul său se află într-un dialog deschis și constructiv, cu toate
părțile interesate, dialog bazat pe respest și profesionalizm.
7. Concurență loială.
ÎSS „INMEX” și personalul său se vor comporta în mod respectuos, integru și onest în
relațiile cu competitorii, asigurînd astfel o concurență loială și echitabilă în domeniul propriu de
activitate.
8. Respect.
Personalul ÎSS „INMEX” va da dovadă de respect în interacțiunile cu alte persoane, atât
în cadrul activităților lor profesionale cât și în viața lor personală.

NORMELE DE CONDUITĂ
1. Dispoziții generale.
1.1
Normele de conduită se aplică în mod obligatoriu personalului ÎSS „INMEX” de la toate
nivelurile ierarhice din structura organizatorică, cât și personalului detașat sau delegat în cadrul
societății.
1.2
Întreg personalul ÎSS „INMEX” trebuie să cunoască, să-și însușiască și să acționeze în
conformitae cu prevederile acestui Cod de Etică și Conduită Profesională.
2. Definiții.
Corupție - Folosirea abuzivă a puterii încredințate prin atribuțiile unei funcții deținute în
scopul satisfacerii unor interese directe sau indirecte, personale sau de grup.
Plată de facilitare - O plată suplimentară efectuată pentru a determina o persoană să-și
îndeplinească în mod corect obligațiile profesionale, ceea ce poate duce le un tratament
preferențial.
Conformitate - Respectarea de către organizație a prevederilor cadrului de reglementare
aplicabil activităților sale a normelor și standardelor proprii, precum și a codurilor de conduită și
profesionale și a standardelor stabilite pe piața sau industria aferentă. Personalul ÎSS „INMEX”

respectă Constituția Republicii Moldova, precum și toate prevederile legale ale cadrului de
reglementare aplicabil activităților sale.
Conflictul de interese - Situația în care personalul organizației are un interes personal,
direct sau indirect, ce contravine interesului organizației, astfel încât afectează sau ar putea afecta
obiectivitatea și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp a îndatoririlor care
îi revinîn în exercitarea funcției deținute.
Interes personal - Orice avantaj material sau de altă natură, urmărit sau obținut de
personalul organizației, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții, prin folosirea
reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care are acces ca urmare a exercitării
sarcinilor de serviciu.
Abatere disciplinară - Orice faptă săvârșită, cu vinovăție, în legătură cu activitatea
desfășurată, constând în acțiune sau inacțiune, prin care s-au încălcat prevederile legale sau orice
alte reglementări sau dispoziții interne în organizație.
Concurență neloială - Orice act sau faptă contrară uzanțelor corecte în activitatea
industrială și de comercializare a produselor, de executare a lucrărilor, precum și de efectuare a
prestărilor de sevicii.
Personal - Managementul, angajații și orice alte persoane care activează în cadrul sau în
numele organizației, cu putere decizională sau fără, remunerate sau nu, indiferent de forma
juridică a acordului pe care îl au cu ÎSS „INMEX”.

NORME GENERALE DE CONDUITĂ
Aceste norme sunt aplicabile întregului personal al ÎSS „INMEX” în toate activitățile
desfășurate pentru organizație.
3. Conformitatea.
3.1
ÎSS „INMEX” își desfășoară activitatea cu respectarea legilor, actelor normative și de
reglementare din Republica Moldova, precum și a celor din orice altă țară în care activează.
3.2
ÎSS „INMEX” respectă și garantează tratamentul egal și nediscriminatoriu în relația cu
personalul, partenerii, colaboratorii și clienții săi.
3.3
Personalul ÎSS „INMEX” are obligația ca, prin actele și faptele sale, să respecte
reglementările din domeniul de activitate, regulamentele interne și să acționeze pentru punerea în
aplicare a dispozițiilor legale în conformitate cu atribuțiile care îi revin, cu respectarea eticii
profesionale.
3.4
Personalul ÎSS „INMEX” trebuie să respecte și să aplice principiile prezentului Cod de
Etică și Conduită Profesională.
3.5
Personalul ÎSS „INMEX” trebuie să respecte dispozițiile interne, cu condiția ca acestea să
nu fie contrare legii, bunelor practici și standardelor pe care ÎSS ”INMEX” s-a angajat să le
respecte.
3.6
Personalul ÎSS „INMEX” trebuie să acționeze, pe cât posibil, astfel încât să nu fie afectă
imaginea ÎSS „INMEX”.
3.7
Personalul ÎSS „INMEX” nu trebuie să folosească atribuțiile funcției deținute în alte
scopuri decît cele care privesc îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

4. Finanțarea partidelor politice.
4.1
ÎSS „INMEX” se angajează să nu finanțeze direct sau indirect partide sau formațiuni
politice pe teritoriul Republicii Moldova ca o obligație colectivă opozabilă tuturor forțelor
politice. Totodată, ÎSS „INMEX” nu va susține public un candidat sau un partid politic pe
perioada campaniei electorale sau în alegeri.
4.2
Personalului ÎSS „INMEX” nu îi este interzis să simpatizeze sau să facă parte din
formațiuni politice legal constituite, în condițiile în care preocupările lor politice nu afectează
performanța lor profesională și nu se face propagandă la locul de muncă.
5. Protejarea activelor organizației.
5.1
Personalul ÎSS „INMEX” are obligația să protejeze activele și resursele organizației și să
prevină detereorarea, vandalizarea și utilizarea incorectă și/sau neautorizată a acestora. Totodată,
este interzisă utilizarea activelor și resurselor ÎSS „INMEX” în beneficiul personal.
5.2
Orice risipă, folosire incorectă sau neautorizată, distrugere sau furt al bunurilor din
proprietatea organizației, trebuie comunicate imediat nivelului ierarhic superior.
5.3
La încetarea contractului individul de muncă, personalul are obligația de a returna ceea ce
aparține de drept organizației, inclusiv documente (atât în format fizic cât și în format
electronic).
6. Cadourile.
6.1
Personalul ÎSS „INMEX” nu solicită și nu acceptă cadouri, servicii, favoruri, invitații sau
orice alte avantage, care sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor, etc. și care le pot
influența imparțialitatea în exercitarea funcției deținute.
6.2
În cazul în care personalului ÎSS „INMEX” îi sunt oferite cadouri în timpul exercitării
funcției, acesta are obligația de a declara orice cadou. Cadourile care depășesc valoarea de 90 lei
vor fi înregistrate într-un registru public special. După înregistrare, cadourile vor fi lăsate la ÎSS
„INMEX” spre folosință.
7. Confidențialitatea.
7.1
ÎSS „INMEX” și personalul său convin că, pe toată durata contractului de muncă și după
încetarea acestuia, să nu transmită date sau informații de care au luat cunoștință în timpul
executării contractului, în condițiile stabilite prin regulamentele interne, contractul colectiv de
muncă sau contractele individuale.
7.2
Este interzisă dezvăluirea datelor personale referitoare la personal, fără consimțământul
acestuia, excepție fiind cazurile în care există cerințe legale în acest sens.
7.3
Este interzisă dezvăluirea informațiilor obținute pe parcursul derulării activității
profesionale care ar putea fi utilizate pentru a afecta concurența corectă pe parcursul derulării
procedurilor de achiziții.
7.4
Personalul trebuie să respecte confidențialitatea informațiilor dobândite în timpul
activităților profesionale și să nu le divulge în interes personal, direct sau indirect unei terțe părți.

7.5
ÎSS „INMEX” garantează confidențialitatea informațiilor de care dispune, iar preluarea
acestora se realizează prin metode care asigură transparență maximă pentru părțile interesate și
care nu permit accesul terților.
8. Relația cu autoritățile.
8.1
Prin personalul său, ÎSS „INMEX” asigură relații de colaborare cu autoritățile locale,
centrale precum și cu alte entități, bazate pe principii de corectitudine și transparență, fără a
compromite independența și obiectivele economice ale organizației.
8.2
În relațiile cu autoritățile, personalul ÎSS „INMEX” va refuza orice solicitări de
intervenție sau sugestii de intermediere care ar putea afecta desfășurarea legală a unor activități
din cadrul organizației, inclusiv pe cele făcute prin oferirea în schimb de avantage necuvenite.
8.3
ÎSS „INMEX” va reacționa în mod solidar cu celelalte organizații din domeniul său de
activitate la orice presiune de corupție, orice estorcare de fonduri sau orice acțiune de
obstrucționare nelegitimă din partea autorităților guvernamentale sau locale.
9. Relația cu partenerii de afaceri.
9.1
ÎSS „INMEX” prin personalul său promovează concurența deschisă și cinstită, cu
derularea de relații contractuale în mod onest și legal.
9.2
ÎSS „INMEX” își bazează relațiile cu partenerii și clienții pe practici legale, eficiente și
corecte, construind relații pe termen lung, demonstrându-și valoarea și integritatea.
9.3
Personalul ÎSS „INMEX” trebuie:
9.3.1 Să cunoască foarte bine serviciile pe care organizația le oferă și în mod special avantagele
și beneficiile relevante pentru fiecare partener și client.
9.3.2 Să acționeze în conformitate cu prevederile prezentului cod și ale legislației în vigoare în
relațiile cu partenerii și clienții și să nu încerce să obțină avantage personale prin utilizarea
informațiilor confidențiale de care au cunoștință.
9.3.3 Să promoveze valorile și principiile etice ale ÎSS „INMEX” în relațiile cu partenerii și
clienții, invocând, ori de câte ori este nevoie, prevederile Codului de Etică și Conduită
Profesională și standardele profesionale ale organizației.
9.3.4 Să nu trateze partenerii și clienții în mod preferențial, favorizându-i pe unii în
detrementul celorlalți, pe criterii de prietenie, simpatie etc.
9.4
Personalul care reprezintă ÎSS „INMEX” în cadrul unor organizații internaționale,
conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o
imagine favorabilă țării și firmei în care activează.
9.5
ÎSS „INMEX” abordează o atitudine obiectivă în raport cu problemele de interes ale
partenerilor și clienților săi.
10. Implementarea Codului de Etică și Conduită Profesională.
10.1 Prevederile prezentului Cod de Etică și Conduită Profesional se aduc la cunoștință
personalului, în mod formalizat, după cum urmează:
10.1.1 pentru personalul existent în statul de funcții al organizației, de către conducătorii
ierarhici, la data întrării în vigoare a acestuia;

10.1.2 pentru noii angajali de cdtre compartimentul de resurse umane, cu atribulii in acest sens,
inaunte ca aceqtea s6 inceap6 activitatea;
10.1.3 pentru intregul personal acest Cod trebuie sd devini parte aacordului pe care il are cu ISS

"II{MEX", independent de natura juridicd a acestuia.
l0.z iSS ,,INMEX' va publica anual informafii privind aplicarea valorilor qi principiilor
integritate qi transparen{d" intr-o secfiune distincti a raportului s6u anual de activitate.
11..
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Rlspundere qi sanc{iuni.

Nerespectarea Codului de Etic[ qi Conduitd Profesionald este consideratd abatlre
disciplinar6 qi se sancfioneazlconform prevederilor legale qi Regulamentului intern in vigoare'
in cazul in care existd sesiziri din interiorul sau din afara organrza[iei cu privire la
personalul
incdlcarea prevederilor prezentului Cod de Eticd qi Conduit6 Profesionald de cdtre
cdtre o
organtza[ie1, vor fi efectuate cercetdri administrative, conform legislafiei in vigoare, de

11.1

lI.2

Comisie de Disciplin[.
11.3 Se va institui o linie telefonici dedicati avertizdrTi de integritate.
popularizate in rdndul
Cazurile de conduitd neadecvatd Ei misurile adoptate vor
personalului, cu p6strarea confidenfialitiilii asupra identitdfii persoanelor implicate.
11.5 prezentul Cod de Etic6 si Conduiti Profesional6 intrd in vigoare de la data adoptiirii sale.
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