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PRE MBU 
Misiunea Entităţii ·te pr L rea unui a l rnedi al d calitat . într-un m diu i11 ur i nfort bil. a tfcl 

încât pacientii · ă beneficieze de cel mai bune ingrijiri. 
Viziun a conducerii Entilătii urmăre te îmbunătăţirea a l ităţii actului medical, di er ificare·t 

rvi · iilor ofi ritc populaţi i. creşt r a sati facţiei pacienţilor. re pcctarea drepturilor pacien\il r. i •uranta 
actulu i medi al. a paci ntilor. precu1T1 ia ngajaţilor. 

Obi ctive 
Obiectivele pr z ntului cod de conduită urrnăr c să asigure cr ştcrci.l calită\ii serviciului medical. o 

bună admini trare în realizarea int re ului publi . pre urn i el iminar a biro raţiei ia faptei r d orupţie din 
admini traţi a publică. prin: 
I. reglementarea normelor de conduită profesi nală nccc are realizării un r rap rturi ocialc 1 

proft ionale respunzătoar creării i men\inerii la ni I 111alt , pre ti 0 iului in titutiei publi I a p r analului 
contra luai; 

informarea publicului cu pri ire la nduita profi ională la ar e t indreptă\it ·ă a tept din partea 
personalului contractual în ercitarea funqi i; 
.., crearea unui limat de încr dere i r pect recipr c intr · cetăţeni şi personalul contractual din cadrul 
ntităţii . 

Elaborar a pr zenrului Cod de eli ă i d ntol 1 ie profi ională a p r. naiului ntitătiiar la bază. a 
tem i I gal, unnătoar a I gi laţie în igoarc: 
6.1. R glem ntări internaţional 

• 6.I.l. R 15224:_0 17 - ' erviciid sănătate./\pli car a I O9001:_0 [5în îngrijirea ănătăţii . 

• 6.1.2 . I 900 I :20 l - .. Sisl mede man ement al calităţii. rinţe. 

• 6.1.3. 9 0:_0 I - .. i l rn de \4anag mental Calitătii. rincipii fundam ntal 
ocabular:· 

6.2. Legislaţia primară 
6._.I. Legea nr. ~71 /_ 04 pri ind 
unităţi care s mnalează încălcări al 
, .. 2. egea nr. 78/2 00 p ntru pre 
m dificările uit rioar . 

rocec\ia per naiului din autorităţii publi e., entităţi le public ş i din alte 
legii. u ompletăril şi modificării ulterioare. 
enirea. d faptei r de corupţie. u comp l etăr i le 

. 2.3. Legea nr. 5"/_QQ - dul mun ii. r publi ată. cu modificările ,i comp! tările uh rioare. 
6._.4. G 11 9/ 1999 pri ind contr lui im rn şi ontrolul financiar pre enti . republi ată. cu modificării 

completăr ile ulterioare. SR EN I 9000:2006 - ,.S isteme de Management al Calităţii. Principii enţiale 
,, abular:· 

rdonan1a de urgenţă nr. 57/20 19 pri ind odul administrati 
6.2.6. egea nr. 115/ 1996 pentru d clarar a i controlul averii d mnitarilor. magistratilor, a unor p r oanc cu 
fun ţii de conducere ide c ntrol ia runcti naril r publ i ·i. cu modificările i rnpl tările uit rioar . 
6.2 .7. egea nr. 161 /_003 pri ind unele mă uri pentru asigurar a tran par nţei în ~ ercilar a demnitătilor 
publi . a fun tiilor ubli i în m diul d afa ri. pre enir a i an tionarca coruptiei . cu m dificări l c 
comp! Lările ulterioare . 

. 2.8. egea nr. 144/2007 pri ind înfiinţar a. organizar a si funcţionar a Ag ntiei ationale d lnt grilal 
R publi are* 

.2.9. Legea nr. 176/2010 
modifi area i comp! tar 

a\i nale d Integritate. pr 
ulteri are. 

privind integritatea în exercitarea runcţiilor , i demnitătilor publice, pentru 
legii nr. 144/2007 pri ind înfiinţarea . rgani7area . i functi nar a genţiei 

um i pentru modificarea · i comp! tare altor a te normative. u modificările 

6._.10. Legea nr. 184/2016 priind instituirea unui mccani rn de pre enir a confli tului d intere e în 
procedura d atribuin.: a contractelor de achiz iţie publică, cu modi ficăril i completările ulterioar . 
6.2.11. Legea nr. 9-r2 6 pri ind r forma in dom niul ănatăţi i . ·u modificări! i compl tării uit rioare. 
6.-. 12. Legea tlrepturil r paci ntului nr. 46 din 21 ,anuan 2003 --~-------~------



6.3. L gislatia ecundară 

6."". l. Hotărârea uvernului nr. -83/20 l 6 pri ind ap robar a trategi i aiionale Anticorup\ie p perioada 
_Q I 6-_020. turilor de ind icatori de performanţă. a ri ·eurilor a.-oc iate bicct i elor · i măsurii r din strat gie 
ia . urselor d verificar . a inventarului măsurilor de transparenţă instituţi onală ·ide pr enire a corupţiei 

6. ·- · Hotăr·r a legiului edi ilor din R mânia nr. _/_OL pri ind adoptarea tatutului i ac dului de 
deontologie medicală ale ' olegiului Medicii r din România, cu completările şi modificările uit rioarc . 
. . 5. rdin nr. 1470 din _o octombri 2011 pentru probarea crit riilor pri ind angajarea i prom ar a în 
fun \ÎÎ. grad i Lr pt pr fe ional a p r ·onalului contractual din unităţii anitar publi ·e din torul sanitar 
6.3.6. Ordinul 600/_018 pentru aprobarea C dului ntrolului int rn/manag rial al entităţilor publi emi de 
secr tarul gen ral al Gu rnului ( u mod i ficările şic mpletările uit rioare). 

6.4. lte d umente, inelu iv r glementări interne al entităţii public 

CAPI OL LI 
DOME 1 L DE APLICA.RE ŞI PRI IPJJ GE 'ERA LE 

ART.1 
Domeniul de aplicare 
(I) Codul de conduită a pers naiului contractual din adrul ~ ntităţii. regi mentează normele d etică 

int gritate profe ională a per onalului ntractual. 
(- on11ele d etică şi int 0 ritat pr tes ională, prevăzut de pr zentul cod, sunt obligatorii pentru 
per analul contractual din cadrul spitalului. încadrat în baza prevederilor I, gii nr. 53/2003 - dul muncii. u 
modificările i compl tării ulteri are. 

RT. 2 
Termeni 

În întel ul prezen tului od . . pre iilc şi t rmenii d mai J au următ arele mnifi ţii: 
I. per onal contractual ori angajat contractual - p rsoană numită într-o funqic în cadrul Entităţii , în 
condiţiile Legii nr. 53/200 . cu modificările ulterioare; 

Junc/ie an amblul atribuţiilor -i re pon abilităti l or tab il it . în tem iul I gii. în fi apo tului· 
intere public - a el inl r are implică garantar a şi respectarea de cătr · spital. a dr pturil r. 

libertăţilor i inter elor I gitim ale cetăţ nilor. recuno ute d Con tituţi . legi latia int mă i tratat Ic I 
intr naţionale la car R mânia te parte. precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. cu r pectar a 
principiilor cficien\ i. eficacităţii ş i con micită\ii eh Huirii r ur el r: 

intere per. 0110/ - orie a antaj material au d altă natură. urmă rit ori obţinut. în m d direct au 
indir ct. pentru sin ori pentru alţii. de către personalul contractual, prin folosirea reputaţie i , innuenţei. 
facilită\ilor. r laţii I r. inf rmaţiil or la care arc acce-S. a um,ar a . crcit.ării atribuţiilor funcţiei: 

conflict de interese - ac a ituaţie au împrejurare 111 car inter ul per onal , direct ori indirect. al 
angajatului ontractual ntra in inter ului public. a ·tfi I încât afectează au ar put a afecta indep ndent i 
impariialitatca sa în luar a deciziilor ori înd plinirea la timp şi cu obiecti itatc a îndatoririlor are îi revin în 
e ercitarea funcţiei deţinute: 
6. informaţie de interes public - orice in f' nna\i ar pri t acti ită\ile au car rezultă din a ti itat a 
unită\ii sanitar . indiferent de suportul ei: 
7. informa/ie cu privire la date per onale - rice informaţie pr ivind p r ană id ntiticată au 
identificabilă . 

ancheta - prima tapă a r tărilor a upra fapt i. car se declanş a1.ă după c izare unei n r gul arită(i. 

nchcta ar r lui d a erifica da ă se i area nr o bază reală au nu: 
9. cercetare disciplinară - a doua etapă a cercetări lor asupra nere 0 u l arităţi I r e izatc: 

3 



I O. confidenţialitate - păstrarea ecretului a upra unor documente. rap rtări, contracte. etc. aflat în 
d tăşurare sau recent fin ali zate, asupra per ·oanei ac uzată de fraudă ş i as upra persoanei care face o sesi7arc a 
n regularitătii con tatate: 
11 . eroare - gre.,eala n in tenţionată, datorată insufic ient i informări. însuti ien tei experienţe profe ionale, 
n g lij enţe i profesionale; depistarea erorii impune autorului ei obligaţia de a o anunţa şefului ierarhic direct şi 
conducătorului Entităţii 

12. evaluare - aprecierea anuală a rezultatelor unu i angajat; 
13. falsificare - denaturarea, contrafacerea sau omiterea cu bună şt iinţă a unor lucrări. raportăr i , contracte, 
a echipam ntelor. proceselor au rezu ltatelor: 
14. integritate - unitatea de mă ură pentru încreder . comp tenţă şi profesionalism; 
15. norma legală - prevedere din cadrul unui act normativ care reglementează de făşurarea activităţilor 
- ntităţii 

16. notificare - comunicarea ri să făcută unei persoane împotr iva căr ia urmează să e dec lan eze 
procedura de anchetă sau de cercetare disciplinară; 
17. avertizor de integritate- este angajatul Entităţii care fa ·e. cu bună-credinţă. o se izare cu privire la orice 
faptă care presupune o încălcare a I gii , a ticii profe ionale au a principiilor bunei adm ini stră ri , eficienţei, 
eficacităţii , economicităţii ş i transparenţei ; 

1 avertizare În interes public - se i=area făcută cu bună-credintii c:u privire la orice faptă care 
presupune o încălcare a legii. a deontologiei profesionale sau a principiilor hunei administrări. efzcienfei, 
eficacităţii, economicităţii şi transparenţei, de către o persoană încadrată într-o instituţie publicii sau wre 
func/ioneu=ă din fonduri publice ori admini. trea=ă bunuri sau resurse publice. 

CAPITOL L 11 
NORME GENERA LE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ 

A PERSONALUL UI CONTRACTUAL 
ART.3 
Asigurarea unui serviciu de sănătate de calitate 
(I) Per analul contractual are obligaţia d a asigura un serv iciu public de ca litate în beneficiul cetăţenilor, 

prin participarea activă la luarea de izi ilor i la transpunerea lor în practică, în copul realizări i competenţelor 

i n stituţ i ei, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului. 
(2) În exercitarea funcţiei personalul contractual arc obli gaţia de a avea un comportament profesionist, 
precum şi de a a igura, în cond it ii le legii, tran pa renţ a ad ministrat ivă. p ntru a caşt1 ga ş i a mentine 
încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi ficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice. 

ART. 4 Respectarea Constitufiei şi a legilor 
(I) Angajaţii contractuali au ob l i gaţi a ca, prin act le şi fap tele lor, ă respecte Constituţia, leg il e ţării şi să 

acţ ioneze pentru punerea în aplicare a di spoziţi ilor legale. în conformitate cu atribuţiile care le revin. cu 
re pectar a eticii pr fesional . 
(2) Per ·onalul contractual trebuie să se conform ze di spoz iţiilor legale privind re trângerca exerciţiului 
unor drepturi. datorată naturii fu ncţiil o r deţinu te. 

ART. 5 Loialitatea/aţă de lnstitufia Sanitară 
( I) Personalul con tractual are obl i gaţia de a apăra cu loiali tate prest ig iul in stituţi e i sanitare în car 1ş1 

de făşoară acti itatea. precum ş i de a e abţin e de la rice a t ori fapt care poat produce prejudicii ima6inii 
sau intereselor legale ale ace teia . 
(2) Angajaţilor contractual i le este interzis: 
I. ă exprim în public aprecieri neconform cu realitatea, în legătură cu acti itatea 111 tituţie i. cu 
politicile ş i strategii I acest ia. ori cu pro iecte le de act cu caracter normativ sau individual ; 
2. să facă aprec ieri în l egătură cu litigiile aflate în curs de so luţionare şi în care in tituţia are ca litatea de 
parte. dacă nu sunt abi litaţi in acest en : 
3. să dezvă lui e informaţii care nu au caracter public, în al te condiţii decât ce le prevăzute de I ge; 
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4. ă dezvăluie informa\iile la care au acces în exercitarea funC\i i. dacă at: astă dezvăluire este de natur::i ă 
alragă a antaj necuv ni1 ori ă pr judici e imagin a au drepturi! instilllţi i ori al un r fun \i nari pu li i 
angaja\i contractuali, pr cum i ale p r oan lor fizice au juridice. 
C) Prevederile alin . (2) pct. I - 4 se aplică şi după încetarea raportului de muncă. p ntru o perioadă d 2 
ani. da ă di pozitiile din legi pecia! nu pre ăd alte L m, n . 
( ) Pre ederile pre ntuluî cod d conduită nu p t fi in1erpr late ca o dero0 arc de la obliga\ia le~ală a 
p r analului ntractual de a fumiza informa\ii de int r public c I r intere aţ i. ln c ndi\ ii le legii. 

ART.6 
libertatea opiniilor 
(I) În înd plinir a atribuţiilo r de serv1c1u, angajaţii contractuali au ob ligaţi a de a respecla demnitatea 
funqi i deţinute. cor lând libertat a dialogului u promo area intere lor in tituţi î publi în car îşi 

d fă ară a ti, itatea. 
(2) În acti itatea lor, angajaţii contractuali au obligaţia de a r pecta libertatea opinii lor şi de a nu se lăsa 
influen\a\i d c nsid n..:nte per onale. 
( } În e, primar a pinii! r. p r onalul ontrac1ual tr bui ă aibă atitudin c nciliantă şi să ile 
generar a conllictelor datorat chimbului de păreri. 

RT. 7 
Activitatea publică 

I R laţiil u miji acel d infi rmar în masă asigură d ătre p rs anel d emnate în a est s n.· de 
ătorul n t itătii. în condiţiil e leg ii. 

ngaja\ii contra tuali de emnaţi să particip la a ti ităţi au de, ateri publi . în alitate ofi ială. 

tr bui ă re p 1e limit I mandatului de r pr zentar incr dinţat d condu ătorul pitalului. 
( ) În cazul în car nu sunt d mna\i în acest en , angajaţii contra tuali pot participa la act i vită\i au 
d zbat ri publice. a ând obli~a\ ia d a fa 1.: cuno ut faptul că pinia exprimată nu reprezintă punctul de 

d r oficial al Entittitii. 

RT.8 
Activitatea politică În exercitarea funcţiei def inule personalului contractual Îi este interzis: 
( I ă afi ·ez m cadrul Entirătii în mne ori biect in rip\ionat cu ig lă au d numîr a partid lor p litice 

ri a andida\ilor ace L ra. 
ART.9 

Folo irea imaginii proprii în con · id rar a Iun \ic i p are o cţine . per analul mractual are 
obligatia de a nu pem1it utilizarea numelui au a imac.inii proprii în acţiuni publicitare p ntru pr m area unei 
a ti ităţi corn rciale. pr cum i în c puri el ctorale. 

RT.10 Cadrul reia/ii/or În exercitarea atrihtt(iilor func(iei 
( l) În rela\iile cu per analul contractual din cadrul instituţiei. precum şi cu per ·oan I fizice . au juridice. 
angaja\ii contra tuali unt obligaţi ă aibă un comp nament bazat pe re p1:cl. bună- r din\ă. cor ctitudinc şi 
amabilitate. 
(2) 
din 
I. 
2. 

Personalul contractua l are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei , r puta\iei i d mnităţii persoanelor 
adrul in titu\iei. pre um · i al p r oanelor u care intră 111 legătură în . crcitar a fun \Î i. prin : 

întrebuinţarea unor expresii jignitoare: 
dezvăluirea aspectelor vieţii pri ale: 
fi rmularea unor i ză ri au plângeri mni a e. 

C'} Personalul con1ra tual trebui · ă ad pte o atitudine impar\ială şi ju tificată pentru rezol nrea clară şi 
eficientă a pr blemel< r cetăţenii r. Personalul contractual are bligaţia ă re ·pecte principiul egali1qii 
cctătenilor în fota legii si a autorităţi i publice prin: 
I. promo area unor oluţii co r nte. conform principiului tratamentului nedifi r nţiat. raportate la a ca i 
ai de iLUaţii de fapt: 



2. el iminar a o ricăre i forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea , convingeril e lj 
re li gioa e ş i politice, starea materia lă . sănătatea. vârsta. ex ul sau alte aspecte. 

ART. 11 lnterdic/ia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor 
Angajaţ i i contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri . servic ii. la oruri. i nvitaţii au ori e alt 
a antaj. are le unt de tinate p r·onal fam il iei . părinţi lor, priet nilor ori persoanelor cu care au a ut relaţ i i de 
afaceri sau de natură politică , care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor deţinute ori pot 
const itui o recompensă în raport cu aceste funcţii . 

RT. 12 Participarea la procesul de luare a deciziilor 
( 1) În procesu I de luare a decizi i lor angajaţii contractuali au obligaţia să acţioneze conform prevederilor 
I gale şi ă îşi exercite capac itat a de aprec iere în mod fundamenta t ş i im parţia l. 
(2) A ngajaţ ii contractuali au obli gaţ i a de a nu promite luarea unei decizii de cătr spital, de către alţi 

angaj aţi precum şi îndeplinirea atr ibuţii lor în mod privilegiat. 

ART. 13 Obiectivitate În evaluare 
( I ) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţii lor de conducer , angajaţi i contractuali au obli<•aţia să a igure 
egalitatea de şan e şi tratament u privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din ubordine. 
(2) Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze ş i să aplice cu obiectivitate criteriile de 
valuare a competenţei profesionale pentru per onalul din subordine, atunci când propune ori aprobă a an ăr i , 

promo ări, tran fe ruri. numiri au el iberări din funqii. ori acordarea de stimulente materiale sau morale, 
excluzând orice formă de favoriti . mori discriminare. 
(3) Personalul contractual de conducere are obligaţ i a de a nu favor iza sau d favoriza acce ul ori 
promovarea în funcţiil e contractuale pe cri teri i di scriminatorii , de rudeni . afinitate sau alte criterii neconforme 
cu principiile prevăzute în cadrul prezentului Cod. 

ART. 14 Folosirea abuzivă a atribuJiilor ftm c/iei de/inute 
( I) Personalul contractual ar obliga\ia de a nu fol os i atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele 
prevăzut de lege. 
(-) Prin acti îtatea d luare a deciziilor. de consiliere, de evaluare au de participare la anchete ori acţiuni 
de control. personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în intere personal ori 
producer a de pr j udicii material au m rale altor per oane. 
C) Angajaţii contractuali au obl igaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din 
cadrul în tituţiei au din afara ace ·teia, în considerarea funcţiei pc care o deţin. 
(4) Angajaţii contractual i au obligaţ ia de a nu impune altor angajaţi contractuali au să se îns ri e în 
organizaţii sau asociaţii , indiferent de natura acestora. ori de a nu le sugera acest lucru, promiţându -le 

acordarea unor avantaje materiale sau profesionale. 

ART. 15 Utilizarea resurselor publice 
( 1) P rsonalul contractual e te obli0at să a igure ocrotirea propri tăţ ii sp italului. ă e it producerea 
r icărui prejudiciu. acţionând în orice situaţ ie ca un bun proprietar. 

(2) Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum ş , bunurile aparţinând 
ntităţii numai p ntru de tăşu rarca activ ităţi l or aferente funcţiei deţinu te. 

(3) Personalul contractual trebuie să propună ş i să a igure, potrivit atribuţii lor care îi revin, fo losirea utilă 
ş i efi ci en tă a banilor publici , în conformitate cu prevederile legale. 
(4) P rsonalu l contractual care desfă oară acti v ităţ i publicisti c în int res per onal au acti ită\i didactice îi 
e te interzis să folosească timpul de lucru în logisti ca au torităţii sau a spitalului pentru rea lizarea acestora. 

RT. 16 Limitarea participării la achizi/ii, conce ionări sau În chirieri 
(I) Angajaţilor contractuali le este interzisă fumizarea informaţiilor referitoare la bunurile aflate în 
administrarea spita lului . upuse operaţiunilor de închirier , în alte condi tii decât cele prevăzute de lege. 
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CAPlTOLUL III 
REGLEMENTĂRI SPECIFICE PERSONALULUI DlN CADRUL SPITALULUI DE PSIHIATRIE 

TITA „DR.CO ·sTANTIN GORGOS" 
SE ŢIUNEA I 

Rolul personalului 
Art. 17 (1) În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prez ntului Cod de etică şi inteuritate. conducătorul 
Entităţiiva desemna un angajat. de regulă din cadrul Compa11imentului R I OS. pentru consiliere etică şi 
monitorizarea respectării normelor de etică. 
(2) Persoana prevăzută la alin. ( 1) exercită wmătoarele atribu\ii: 
a) acordarea de consultanţă şi a i tenţă per onalului Entităţiicu pri ire la respectarea normelor de etică: 
b) monitorizarea aplicării pre ederilor pr ntului od de eti ă şi integritate în cadrul Entităţii 
c) întocmirea de rapoarte seme triale privind respectarea n nnelor de etică de către personalul din cadrul 
Spitalului 
(3) tribuţiile prevăzute la alin. (2) se e, rcită în t meiul un i dispoziţii emis de conducătorul spitalului, sau 
prin completarea fişei postului persoanei d semnate cu atribu\iile distincte de consiliere etică şi monitorizare a 
respectării normelor de etică. 
(4) Rapoart le prevăzute la alin . 2) lit. c). aprobate de către c nducătorul Entităţii e comunică per analului din 
cadrul spitalului şi se transmit semestrial, la termen le şi în forma standard stabilite prin ordonanţa de urgenţă 
57/2019 privind Codul administrativ . 
(5) Rapoartele Entitătiipri ind r pectarea nom1el r de etică vor fi c ntralizat într-o bază de dat necesară 

pentru: 
a) identificarea cauzelor care detem1ină încălcarea n rmelor de etică , inclusiv a constrângerilor sau 

ameninţărilor exercitate asupra unui funcţionar public pentru a-1 d termina ă încalce dispoziţii legale în 
vigoare ori ă le aplice necorespunzător; 

b) identificarea modalităţilor de prevenire a încălcării normelor de eti că ; 

c) adoptarea măsurilor privind reducerea şi li minarea azurilor de nerespectare a prevederilor legale. 
SECŢI EA a 2-a 

Răspunderea personalului din cadrul Spitalului 
Art. 18 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului Cod de etică şi integritate atrag răspunderea disciplinară a 
per analului. în cond i ţiile legii. 

(2) omisiil de disciplină au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului Cod de 
etică ş i integritate. şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii. 

(3) Personalul Entităţii nu poate fi sancţionat sau pr j udiciat în niciun fel pentru sesizarea cu bună
credinţă a C misiei de · tică, în condiţiile I gii. cu pri ire la cazurile de incălcare a normelor de etică . 

(4) În cazuri! în care faptele săvârşite întrunesc I mentele constitutive ale unor infraqiuni, vor fi 
sesizate organele de urmărire penală comp tente, de către conducătoru) spitalului. la propunerea Comisiei de 
tică. în condiţiile legii. 

(5) Personalu l Entităţii răspunde potrivit I gii în cazurile în care. prin faptele săvârşite cu încălcarea 
normelor de etică, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice. 

CAPITOLUL IV 
METODE ŞI INSTRUMENTE PENTRU MONITORIZAREA 

APLICĂRII PREVEDERILOR CODULUI DE ETI Ă ŞI INTEGRITATE 
Art.19 Conducătorul pitalului dec ide cr area Corni iei de tică, fonnată din 3 p rsoan . care să fi activată 

atunci când sunt semnalate cazuri de încălcare a prevederilor prezentului Cod. azuri semnalate se analizează 
în cadrul unei anchete în funcţie d rezultatele căreia se poate continua cercetarea disciplinară . 

I . ncheta reprezintă prima etapă şi are rolul d a constata fapte i referitoare la încălcarea pre ederilor 
Codului de etică şi int gritate. 
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I 
Anchetarea se declan cază în urma unei sesizări şi se desfăşoară într-o perioadă de maxim I O de zi le de la data I 
lu ă ri i h cuno t inţă a ăvârşirii faptei. Pe durata c rcetării trebuie să asigure confidenţialitatea a.· upra 
identită\ii persoanei care a depus sesizarea. 
Anchetarea se încheie cu un raport al omisiei de Etică . din care trebuie să rezulte dacă se izarea are temei au 
nu. În azul în care ac a ta est întem iată. poate pr pune c rcetare disciplinară a angajatului re p ctiv. 
Raporiul se înaintează conducătorului spitalului, pe baza propunerilor făcute de Comisia de Etică ; conducătorul 

·pitalului va di pune în trunirea. în termen de zile, a Comi iei dec rcetare di ciplinară. 

În cazul sesi ză rii ne u ţi nute de prob . Comi ia d Etică poate propune conducătorului ntităţiifie cla area 
esizării, fie reconcilierea a părţilor. 

2. Cercetarea disciplinară e efi ctuează de către Comi ia d cerc tare di ciplinară preal abilă i se 
efectuează în termen de I O zile de la data constituirii sale şi nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

omisia de cercetare disciplinară prealabilă va întocmi un raport prin care a propune, dacă este cazul. 
aneţionarea di ciplinară a persoanei re pective. Ace t raport a con ţ ine în mod obligatoriu: 
► de c.ricrea faptei care constituie abatere disciplinară ; 

,- precizarea preved rilor legale car au fost încălcat de angajat: 
, motivele pentru care au fost înlăturat apărările formulate d angajat în timpul cercetării disciplinare 
prealabile sau motivele pentru care nu a fost ctectuată cercetarea. 
Urmare a aprobării raportului de către conducătoru l spitalului se va emite decizia de ancţionare, car se 
comunică angajatului de către structura respon sabilă de gestionarea r surselor umane. 
Art. 20 Înregi trarea sesizărilor 
Orice angajat al Entităţii poate apela consilierul de tică , p ntru a siza abateri d la pre ederile Codului de 
tică şi integritate. Se izarea e va consemna într-un Registru de se izări/soluţionări , care se păstrează de către 

consilierul de etică. În cazul în care în urma consili rii eti . sesizarea nu a putut fi solu ţ ionată. e va ap lica 
rt. 23 al prezentului od. 
iecare angajat, având responsabilitatea respectării prezentului Cod. poate cere asi tenţă consilierul de etică în 
derea aplicării corecte apr vederilor acestu ia. dacă în anumite ituaţii e i tă dubii. C n ilierul de etică a 

trebui ă analizeze şi să prezinte situatia conducătorului spitalului cu propuneri şi comentarii, dacă este cazul. 
Problema se va închide printr-o comunicare scrisă , tran misă angajatului. 

CAPITOLUL V 
COORDO AREA I CONTROLUL APLICĂRII NORMELOR DE OND ITĂ PROFE lONALĂ 

PE TRU PERSO LUL O TRACTU L 
ART. 21 
Sesizarea 
( I) Conduc rea Entităţii , Direeţia Sanitară Publică sau Ministerul Sănătătii pot fi sesizate de orice 
persoană cu privire la: 
I. încă lcar a pre ederi lor prezentului c d de conduită de către angajatii contractuali; 
2. constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra angajatului contractual pentru a-l determina să 
încalce dispoziţiile legale în vigoare ori ă le aplice n corespunzător. 
(2) esizarea prevăzută la alin.( I) nu exclude sesizarea organului disciplinar competent. potrivit legii. 
( ) Angajaţii contractuali nu pot fi saneţionaţi au prej udiciaţi în niciun fel pentru esizarea cu bună-
credinţă a organ lor di ciplinare competente. în condiţiile legi i. 
(4) onducerca Entităţii, Direcţia de Sănătate Publică Prahova au Ministerul ănătăţii vor verifica actele 
i faptele pentru care au fost se izate, cu respectarea confidenţialităţii privind identi tatea p r ·oanei care a făcut 
sizarea. 

ART. 22 
So/u/ionarea sesizării 
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(I) Rezu ltatele acti ităţii de centra lizar a e izărilor sau petiţiilor e con emnează intrun raport pe baza 
căruia Conducerea Entităţii, Direcţia d Sănătate Publică Prahova au Ministerul Sănătăţii vor formu la 
recomandări cu privire la modul de corectare a deficienţelor on tatate. 
(2 ) Recomandările onducerii Entităţ ii utori tă ţii de Sănătate Publică Praho a sau inisterulu i Sănătăţ i i 

vor fi comunicate: 
I . angajatului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea; 
2. angajatu lui contractual care face obiectul sesizării. 

CAPITOLUL Vl 

VALORI ŞI PRINCIPII 

ART. 23 Principiile care guvernează etica ş i integritatea personal ului din cadrul in st i tuţiei sunt următoarele: 
a) suprema/ia Constitu(iei şi a legii, principiu conform căruia per onalul ru·e îndatorirea de a respecta 
Con tituţia şi legile ţării; 
b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a considera interesul 
public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţi i; 
c) asigurarea egalităJii de tratament a cetă/enilor În fata autoritliţi/or şi institufiilor publice, principiu 
conform căruia personalul are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii similare; 
d) profesionalismul, principiu conform căruia personalul are obl igaţia de a-şi îndeplini atribuţiile de servici u 
cu responsabilitate, competenţă. eficienţă. corectitudine şi conştiinciozi t ate: 

e) impar/ialitatea şi nediscriminarea, principiu c nform căruia per onalul est obligat să aibă atitudine 
obiect ivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor 
funqiei; 
t) integritatea morală. principiu conform căruia per nalului îi este int rzis să so licite sau ă accept . direct ori 
indirect, pentru sine sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în con iderarea funcţiei pe care o deţine, sau să 
abuzeze în vreun fel de această funcţie; 

g) libertatea gândirii şi a exprimării. principiu confom1 cămia per -anal ul poate să- i exprime şi să-şi 

fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri: 
h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în ex rcitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de 
serviciu personalul trebuie să fie de bună-credinţă ; 

i) deschiderea şi transparen/a, principiu conform căruia ac ti ităţil desf'aşurate de pers nal în xerc itarea 
funcţiei sale sunt publice ş i pot fi supuse monitorizării cetăţenilor. 

Art. 24 Conducătorul Spitalului 

CAPITOLUL Vil 
RESPON ABlLITĂŢI 

I. se asigură că întregul per onal al spitalului p ate consulta conţinutul Codului de etică i integritate; 
2. u ţi ne principiile încorporat în acest document prin exempl ul personal ; 
3. e asigură că încălcările norm lor de e ti că. sesizate de către orice angajat sunt analizate cu promptitudine şi 
obiectivitate şi sunt urmate de măsurile preventive / corectiv· adecvate; 
4. as igură că angajatu l care a făcut se izarea est protejată îrnpotri a acţiunii r angajatului despr care s-a 
făcut sesizarea; 
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5. dispune onst itu irea Comi i ide Etică şi activarea a teia ori de câte ori sunt emnalat cazuri d încălcare 
a prevederilor Codului de etică şi integritate; 
6. analizează şi aprobă propunerile rezultate din rapo riul Comisiei de Etică şi urmăreşte aplicar a concretă 
a acestora. 

Art. 25 Angajaţii 
I . iau la cunoştinţă pre ederile Codului de etică ş i integritate; 
2. acţionează cu re ponsabilitate în îndeplinirea sarcinilor de se rviciu ş i contribuie la prevenirea, respectiv 
eliminarea abaterilor de la pre ederile prezentului Cod: 
3. aduc Î11 atenţia c n ilierului de etică orice manifestare de încălcare apr ederilor acestui Cod, de natură ă 

afocteze imaginea per onală, a structurii organizatorice din care fac parte, sau a Entităţii 
4. utilizează linia d etică, pentru sesizarea abaterilor de la preved rile Codului de etică şi integritate. 

Art. 26 Consilier de etică 
1. acordă consultanţă şi asistenţă angajaţilor spitalului în scopul unei cât mai depline conformări cu prevederii 
Codului d tică ş i integritat : 
2. aduce la cunoştinţa personalului spitalului prevederii prezentului Cod de etică şi integritat · 
3. testează personalul spitalului cu privire la însuşirea prevederilor prezentului Cod; 
4. monitorizează aplicarea prezentului Cod şi raportează, seme trial conducătorului spitalu lui şi Comisiei d 
monitorizar , cât şi RMC-ului din cardul Spitalului, cu privire la respectarea regulilor de etică şi int gritate de 
către angajaţii spitalu lui. 
5. păstrează documentaţiile întocmite pentru activitatea de. faşurată. 

ART. 27 Riispunderea 

CAPITOLUL VIII 
Dl POZIŢII FINALE 

(1) Încălcarea di poziţii lo r prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a per analului 
contractual, în condiţiile legii. 
(2) Organele cu atribuţii di.sciplinare au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de 
conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilo r disciplinare, în cond iţiil e Legii nr. 53/2003. cu modificările 
ulterioare. 
(3) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni vor fi sesizat 
organele de Uimărir penală competente. în condiţiile legii. 
( 4) Per naiul contractual răspund patrimonial, potrivit legii. în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu 
încălcarea normelor de conduită profesională, aduce prejudicii spitalului. 

ART. 28 Asigurarea publicităfii 
Pentru informarea cetăţen i lor s va asigura afişarea codului de conduită la sediul Entităţii, într-un loc 

izibil. 
ART. 29 filtrarea Î11 vigoare 
Prezentul cod intră în vigoare la data de 07.01.2020 
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