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A.

DOMENIUL DE APLICARE, OBIECTIVE, PRINCIPII,
TEMEI LEGAL

Art.1 Codul de conduită etică şi profesională a personalului din Spitalul Clinic nr. 1 Căi
Ferate Witting stabileşte norme de conduită etică și profesională, formulează principiile care
trebuie respectate în relaţia cu pacienţii, aparținătorii, partenerii, colegii, în vederea creşterii
încrederii şi prestigiului instituţiei.
Art.2
(1)

Normele de conduită etică şi profesională prevăzute de prezentul Cod sunt obligatorii

pentru personalul contractual din cadrul spitalului, încadrat în baza prevederilor Legii nr.
53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de durata
raporturilor de muncă sau de locul în care este prestată munca.
(2)

Prevederile prezentului Cod de conduită etică şi profesională se aplică şi persoanelor

care lucrează în spital ca detaşaţi, colaboratori, voluntari și studenţi (care fac practică în
spital).
Art.3
(1)

Prezentul Cod de conduită etică şi profesională a personalului Spitalul Clinic nr. 1

Căi Ferate Witting este aprobat de către Comitetul director.
(2)

Dispoziţiile Codului de conduită etică şi profesională produce efecte pentru toţi

angajaţii din instituţie de la data comunicării, iar noii angajaţi vor lua la cunoştinţă de
conţinutul Codului de conduită etică şi profesională anterior semnării contractului individual
de muncă.
(3)

Codul de conduită etică şi profesională va fi adus la cunoştinţă salariaţilor, astfel:
a.

prin intermediul şefilor de secţie, laboratoare, compartimente, pentru
personalul existent;

b.

prin intermediul şefului serviciului R.U.N.O.S., pentru personalul nou angajat;

c.

prin afişare pe site-ul / la sediul instituţiei, pentru persoanele interesate.

Art.4 Obiectivele prezentului Cod de conduită etică şi profesională urmăresc să asigure
creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public,
precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie, prin:
a.

reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor
raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel
înalt a prestigiului spitalului şi al personalului contractual;
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b.

informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit
să se aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei;

c.

crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul
contractual din Spitalul Clinic nr. 1 Căi Ferate Witting.

Art.5

Personalul contractual realizează obiectivele prin:
a)

profesionalism, conform căruia personalul din Spitalul Clinic nr. 1 Căi Ferate
Witting are obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate,
competență,

b)

eficiență și corectitudine;

imparțialitatea și nediscriminarea, conform căruia personalul din Spitalul Clinic
nr. 1 Căi Ferate Witting este obligat să-și exercite atribuțiile legal, fără
subiectivism, indiferent de propriile convingeri sau interese și să aibă o atitudine
obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă
natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

c)

integritatea morală, conform căruia personalul din Spitalul Clinic nr. 1 Căi
Ferate Witting îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect,
pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;

d)

libertate în gândire și exprimăre, conform căruia personalul din Spitalul Clinic
nr. 1 Căi Ferate Witting poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu
respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

e)

cinste și corectitudine, conform căruia personalul din Spitalul Clinic nr. 1 Căi
Ferate Witting în exercitarea funcției și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu,
trebuie să fie de bună credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a
atribuțiilor de serviciu.

Art.6

Principiile care guvernează Codul de conduită etică şi profesională sunt:
a.
prioritatea interesului public - principiul conform căruia personalul
contractual are obligația de a urmări satisfacerea interesului public înaintea
celui individual sau de grup, în exercitarea atributiilor functiei;
b.

egalității de tratament - principiu conform căruia personalul contractual are
îndatorirea de a trata în mod egal pe toți beneficiarii, fără discriminare pe
criteriile prevăzute de lege; beneficiarii având dreptul să fie tratați în mod egal,
într-o manieră nediscriminatorie, corelativ cu obligația autorităților și instituțiilor
publice;

c.

adaptabilității - principiul conform căruia angajații contractuali sunt obligați să
satisfacă nevoile beneficiarilor;
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d.

legalității - principiul conform căruia angajații contractuali sunt obligați de a
acționa cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a tratatelor și a
convențiilor internaționale la care România este parte;

e.

continuității - principiul conform căruia angajații contractuali sunt obligați să-și
exercite activitatea fără întreruperi, cu respectarea prevederilor legale.

Art.7 În întelesul prezentului Cod de conduită etică, expresiile și termenii de mai jos au
următoarele semnificații:
a.
personal contractual - persoana numită/angajată într-o funcție, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările
ulterioare;
b.

funcție - ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite în fișa postului;

c.

interes public - implică garantarea și respectarea de către spital, a drepturilor,
libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție,
legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte, precum și
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienței,
eficacității și economicității cheltuirii resurselor;

d.

interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut, în
mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru alții, de către personalul
contractual prin folosirea reputației, influenței, facilităților relațiilor, informațiilor la
care au acces, ca urmare a exercitării atribuțiilor funcției;

e.

conflict de interese - orice situație sau împrejurare în care interesul personal,
direct sau indirect al angajatului contractual, contravine interesului public, astfel
încât afectează sau ar putea afecta independent și imparțal în luarea deciziilor
ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea
funcției deținute;

f.

informație de interes public - orice informație care privește activitățile sau
care rezultă din activitatea unităților sanitare, indiferent de suportul ei;

g.

informație cu privire la date personale - orice informație privind o persoană
identificată sau identificabilă.

Art.8

Codul de conduită etică şi profesională este elaborat în temeiul:


Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul
financiar preventiv;



Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;



5 |Page

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;



Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier
juridic;



Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003;



Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a
auditorului intern;



Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice,
instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;



Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din
România;



Hotărârea nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din
România;



Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;



Ordonanța de urgență nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent
medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical,
precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;



Hotărârea nr. 2/2009 privind adoptarea Codului de etică și deontologie al
asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din
România;



Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de
norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control
financiar preventiv propriu;



Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice;



Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităților publice
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Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57 din 03.07.2019.

B. NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA A
PERSONALULUI CONTRACTUAL
Art.9 Serviciului public de calitate este asigurat de:
(1)

Personalul contractual care are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în

beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în
scopul realizării competenţelor instituţiei, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
(2)

Personalul contractual are obligaţia să depună toate diligenţele şi să se asigure că orice

interveţie cu caracter medical pe care o execută sau decizie profesională pe care o ia, respectă
normele şi obligaţiile profesionale şi regulile de conduită specifice cazului respectiv.
(3)

În exercitarea funcţiei personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament

profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi
a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor
publice.
(4)

Activitatea medicală poate fi desfașurată doar dacă personalul încadrat în unitate are o

pregătire și practică suficientă în domeniu.
(5)

Dacă personalul medical consideră că nu are suficiente cunostințe sau experiență pentru

a asigura o asistență corespunzătoare, pentru bolnav se solicită un alt consult sau redirecționarea
catre alți specialiști.
(6)

Personalul medical are obligaţia să folosească numai titlul la care are dreptul, conform

pregătirii sale profesionale.
(7)

Din momentul în care a răspuns unei solicitări, personalul medical este automat angajat moral

să asigure bolnavului îngrijiri calificate, inclusiv prin îndreptarea pacientului la o unitate medicală sau
la un specialist cu competențe superioare.
(8)

Încrederea pacientului constituie reflectarea poziției morale privind relația sa cu medicul și este

susținută de calitățile morale înalte, de abilitățile profesionale ale personalului medical,
manifestându-se prin convingerea personală de a respecta recomandările și prescripțiile medicale.
Încrederea pacientului reprezintă un indiciu al calității serviciului medical și este influențat direct
de autoritatea profesională.
(9)

Fiecare membru al comunității medicale are obligația morală de a susține autoritatea

profesională prin respectarea unor categorii etice comune generale, precum cinstea, demnitatea,
disciplina, bunăvoința, politețea, respectul dezinteresat față de oameni.
(10)

Profesia medicală este incompatibilă cu duritatea, apatia, ignoranța,indiferența, aroganța,

nerăbdarea, care afectează și discreditează atât autoritatea unui membru în parte, cât și a
colectivului profesional, al medicinii în ansamblu.
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Art.10

Respectarea Constituției și a legilor în vigoare de:

(1)

Angajaţii contractuali care au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia,

legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu
atribuţiile care le revin, cu respecatarea eticii profesionale.
(2)

Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea

exercitării unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.
Art.11
(1)

Loialitatea față de instituția sanitară de:
Personalul contractual care are obligaţia de a apăra loialitatea prestigiului instituţiei sanitare

în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce
prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2)

Angajaţilor contractuali le este interzis:
a)

să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea
instituţiei, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter

normativ sau individual;
b)

să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care

instituţia are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
c)

sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele

prevazute de lege;
d)

să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă aceasta

dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori sa prejudicieze
imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor angajaţi contractuali;
e)

să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele

prevăzute de lege;
f)

să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea
promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului ori instituţiei
publice în care îşi desfăşoară activitatea.

(3)

Prevederile alin. 2 se aplică şi după încetarea raporturilor de muncă, pentru o perioadă de 2

ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
(4)

Prevederile prezentului Cod de conduită etică şi profesională nu pot fi interpretate ca o

derogare de la obligaţia legală a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public
celor interesaţi, în condiţiile legii.
Art.12
(1)

Libertatea opiniilor
În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta

demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituţiei
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publice în care îşi desfăşoară activitatea.
(2)

În activtatea lor angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a

nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.
(3)

În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să

evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
Art.13
(1)

Activitatea publică
Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanle desemnate de

conducătorul instituţiei, în condiţiile legii.
(2)

Angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate

oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul
instituţiei.
(3)

În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii contractuali pot participa la

activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu
reprezintă punctul de vedere oficial al instituţiei.
Art.14

Activitatea politică - În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este

interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentu activitatea partidelor politice;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu
persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor
politice;
d) să afişeze în cadrul instituţiei însemne ori obiecte inscripţionate cu
sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.
Art.15

Folosirea imaginii proprii - În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul

contractual are obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni
publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.
Art.16
(1)

Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției
În relaţiile dintre personalul contractual din cadrul instituţiei şi persoanele fizice sau

juridice, angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect,
bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
(2)

Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi

demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în
exercitarea funcţiei, prin:
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(3)

a)

întrebuinţarea unor expresii jignitoare;

b)

dezvăluirea aspectelor vieţii private;

c)

formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru

rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia să
respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, prin:
a)

promovarea

unor

soluţii

coerente,

conform

principiului

tratamentului

nediferenţiat, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
b)

eliminarea

oricărei

forme

de

discriminare

bazate

pe

aspecte

naţionalitatea, convingerile politice, starea materială, sănătatea,

privind

vârsta,

sexul şi alte aspecte;
c)

personalul medical își va trata colegii cu respect. Blamarea, defăimarea
colegilor în prezența bolnavilor, a personalului sanitar, precum și orice expresie
sau act capabil să compromită încrederea în medicul curant și autoritatea
acestuia constituie o încălcare a regulilor etice;

d)

personalul medical va cere părerea unui coleg sau va recomanda pacientului
consultarea altor colegi în cazul când consideră că propriile abilități și
cunoștințe sunt insuficiente;

e)

în cazul în care pacientul este consultat de un grup de specialiști, aceștia

se

vor retrage pentru a discuta cazul. După ce specialiștii vor ajunge

un

la

consens, medicul curant va comunica bolnavului rezultatul consultului;
f)

în cadrul consultului medical comun, se va păstra o atmosferă de stimă

și

respect reciproc și se va exclude orice manifestare de superioritate față de
medicul curant. Cazul respectiv și observațiile critice, nu se vor discuta în
prezența bolnavului sau a altor persoane străine, chiar dacă este vorba de
personal medical ce se află în subordine;
g)

medicul care a fost invitat pentru consult nu va examina ulterior pacientul din
proprie inițiativă, fără aprobarea medicului curant, cu excepția cazurilor de
urgență;

h)

dacă în urma consultului de către un grup de specialiști, avizul acestora

fundamental de cel al medicului curant, pacientul trebuie informat despre

diferă
acest

fapt;
i)

medicul curant este liber să se retragă în cazul când părerea medicilor care au
participat la consult prevalează în opinia pacientului sau a rudelor acestuia;

j)

daca propunerea pentru consult medical vine din partea pacientului sau a
rudelor acestuia, medicul curant este obligat să organizeze consultul.
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Art.17
(1)

Conduita în cadrul relațiilor internaționale
Personalul contractual care reprezintă instituţia în cadrul unor organizaţii internaţionale,

instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are
obligaţia să promoveze o imagine favorarabilă ţării şi instituţiei publice pe care o reprezintă.
(2)

În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu

exprima opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute.
(3)

În deplasările în afara unităţii, personalul contractual este obligat să aibă o conduită

corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.
Art. 18
(1)

Informarea pacientului
Personalul medical, trebuie să ofere pacientului, la cererea acestuia, informații depline și

inteligibile despre starea sănătății sale, etapele tratamentului, riscurile și rezultatele scontate.
(2)

În cazul în care sunt întocmite documente medicale, persoana la care se referă documentul

emis, trebuie informată cu privire la conținutul acestuia.
(3)

Maniera de prezentare a informației, necesită o doză de optimism, trebuie să inspire

speranță și încredere, fără a omite importanța factorului de risc.
(4)

Personalul medical trebuie să respecte dreptul de decizie al pacientului, fără a-i impune

convingerile personale și fără a exercita presiuni psihice asupra acestuia.
(5)

În situația în care actul medical preconizat este mai complex și mai riscant, cu atât

informarea pacientului cu privire la riscurile și alternativele posibile trebuie să fie mai amplă.
(6)

Diagnosticul grav, trebuie adus la cunoștința pacientului cu prudență și tact, ținându-se cont

de starea psihică a acestuia.
(7)

Diagnosticul va fi comunicat familiei doar cu consimțământul pacientului. În cazul în care

medicul, după o consultare comună cu colegii săi sau cu alți specialiști ( la necesitate) consideră că
dezvăluirea diagnosticului nefavorabil va afecta starea psiho-afectivă a pacientului, cu inducerea
unor pericole pentru starea sănătății lui, se va omite comunicarea deplină a acestuia.
(8)

Diagnosticul real nu se va divulga nici în cazul când pacientul declară din start că nu dorește

să afle adevărul. În asemenea caz, pot fi informați unii membri ai familiei pacientului, conform
indicațiilor acestuia.
Art.19
(1)

Confidențialitatea și secretul profesional
Confidențialitatea este dreptul pacientului de a nu divulga informația referitoare la starea

sanătății sale fizice și psihice, la aspectele intime ale vieții personale.
(2)

Secretul profesional este obligația personalului medical de a nu divulga unor terțe persoane

informația cunoscută în cadrul activității sale profesionale fără acordul pacientului, cu excepția
situațiilor când aceasta este solicitată de către organele judiciare sau prezintă pericol pentru
societate, pentru persoanele aparținătoare sau pentru pacient.
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(3)

Divulgarea informației private, în cazurile de excepție menționate, trebuie să se facă cu

precauție, fără a aduce prejudicii morale pacientului, cu maxim respect pentru demnitatea acestuia.
Art.20

Consimțământul/acordul informat al pacientului

(1)

Consimțământul este exprimat în condițiile legii.

(2)

Consimțământul pacientului poate fi acceptat în formă verbală, cu prezența obligatorie a

martorilor (a rudelor pacientului și a personalului medical) sau în formă scrisă, unde vor fi indicate
explicit denumirea și condițiile actului medical preconizat, riscurile posibile, fiind confirmat
obligatoriu prin semnatura pacientului și a personalului medical.
(3)

Consimțământul va fi considerat implicit și în cazurile când pacientul se prezintă de sine

stătător pentru a beneficia de anumite servicii medicale (analize de laborator, control profilactic) sau
când este solicitată o consultare medicală la domiciliu.
(4)

Consimțământul va fl acceptat doar după informarea deplină a pacientului cu privire la

diagnostic, alternativele terapeutice, riscurile și avantajele acestora.
(5)

Consimțământul este valid doar dacă pacientul este lucid și are discernământ, fiind capabil să

reproducă corect informația privind starea sanătății sale. Personalul medical trebuie să se asigure că
decizia pacientului nu este luată într-un moment de afect sau de suprasolicitare psihică a acestuia,
precum și în deplinătatea facultăților mintale. În cazurile menționate, în folosul pacientului, personalul
medical poate apela la ajutorul rudelor sau persoanelor apropiate, care pot influența decizia
persoanei bolnave sau au putere de decizie prin lege. În lipsa acestora, personalul medical va decide
în conformitate cu datoria profesională, obiectivul primordial fiind viața și sănătatea pacientului.
(6)

În situația pacienților minori sau a persoanelor fizice incapabile sau cu capacitate de exercițiu

restrânsă sau limitată, consimțământul va fl exprimat de tutore sau alti reprezentanti.
(7)

În cazul în care motivul incertitudinilor depașește competența profesională și are aspect

social, juridic sau alt aspect non-medical, se recomandă consultarea consiliului de etică, care se va
pronunța în acest sens prin emiterea recomandărilor respective.
Art.21

Interdicția privind acceptarea cadourilor, serviciilor și avantajelor

Angajaţii contractuali nu trebuie să solicite ori 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 afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa
imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu
aceste funcţii.
Art.22
(1)

Participarea la procesul de luare a deciziilor
În procesul de luare a deciziilor angajaţii contractuali au obligaţia să acţioneze conform

prevederilor legale şi să nu îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
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(2)

Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către instituţia

publică, de către alţi angajaţi, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.
Art. 23 Obiective în evaluare
(1)

În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali au obligaţia

să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul
contractual din subordine.
(2)

Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate

criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când
propune ori aproba avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de
stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
(3)

Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul

ori promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii
neconforme cu principiile sptipulate în acest cod.
Art.24 Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute
(1)

Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri

decât cele prevăzute de lege.
(2)

Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete

ori acţiuni de control, personalul contractul nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în
interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3)

Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice

natură, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.
(4)

Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali 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.
Art.25
(1)

Utilizarea resurselor publice
Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a

statului, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
(2)

Personalul contractual are obligaţia să foloseacă timpul de lucru, precum şi bunurile

aparţinând instituţiei numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
(3)

Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin,

folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4)

Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice sau didactice îi este interzis

să folosească timpul de lucru ori logistica instituţiei pentru realizarea acestora.
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Art.26
(1)

Limitarea participării la achiziții, concesiuni sau închirieri
Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau

a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de
serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie
vândute;
b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea
vânzării bunului respectiv;
c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii
la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
(2)

Dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii

unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administartiv-teritoriale.
(3)

Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la

proprietate

publică sau privată a statului ori

bunurile

a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse

operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.
(4)

Prevederile alin.(1) - (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin

interpus sau în situaţia conflictului de interese.

C. CONSILIERE ETICĂ
Art.27 Obligațiile autorităților și instituțiilor publice cu privire la asigurarea consilierii etice, a
informării și a raportării cu privire la normele de conduită
(1)

În scopul aplicării eficiente a dispozițiilor prezentului cod, în exercitarea funcțiilor

deținute, managerul va desemna persoana pentru consiliere etică și monitorizarea respectării
normelor de conduită.
(2)

Desemnarea consilierului de etică se face prin act administrativ în care se stabilește

procedura de desemnare, atribuțiile și modalitatea de raportare în scopul asigurării
implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor de conduită.
(3)

Consilierea etică are caracter confidențial și se desfășoară în baza unei solicitări formale

adresate consilierului de etică sau la inițiativa sa atunci când din conduita personalului
contractual rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia. Consilierul de etică are
obligația de a nu comunica informații cu privire la activitatea derulată decât în situația în care
aspectele semnalate pot constitui o faptă penală.
(4)

În aplicarea dispozițiilor prezentului cod referitoare la conduita personalului contractual,

orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu
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respectarea prevederilor legislației pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
(5)

Spitalul Clinic nr. 1 Căi Ferate Witting asigură participarea consilierilor de etică la

programele de formare și perfecționare profesională, organizate de Institutul Național de
Administrație, în condițiile legii.
(6)

Personalul contractual nu poate fi sancționat sau prejudiciat în niciun fel pentru că s-a

adresat consilierului de etică cu solicitarea de a primi consiliere cu privire la respectarea
principiilor și normelor de conduită.
Art.28 Consilierul de etică
(1)

În scopul respectării și monitorizării implementării principiilor și normelor de conduită de

către personalul contractual, consilierul de etică exercită un rol activ în domeniul prevenirii
încălcării normelor de conduită prevăzute de prezentul Cod. (2) Dobândirea calității de consilier
de etică vizează deținerea unui statut temporar, atribuit cu respectarea unor condiții expres, unui
salariat pentru o perioadă de 3 ani.
(3)

În perioada exercitării calității de consilier de etică își păstrează și funcția deținută.

(4)

În activitatea de consiliere etică acesta nu se supune subordonării ierarhice și nu

primește instrucțiuni de la nicio persoană, indiferent de calitatea, funcția și nivelul ierarhic al
acesteia.

Art.29 În exercitarea rolului activ de prevenire a încălcării principiilor și normelor de conduită,
consilierul de etică îndeplinește următoarele atribuții:
a) monitorizează modul de aplicare și respectare a principiilor și normelor de conduită de
către personalul contractual și întocmește rapoarte și analize cu privire la acestea;
b) desfășoară activitatea de consiliere etică;
c) elaborează analize privind cauzele, riscurile și vulnerabilitățile care se manifestă în
activitatea personalului contractual și care ar putea determina o încălcare a principiilor
și normelor de conduită, pe care le înaintează managerului, și propune măsuri pentru
înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor și a vulnerabilităților;
d) organizează sesiuni de informare a personalului contractual cu privire la normele de
etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii și integrității;
e) semnalează practici sau proceduri instituționale care ar putea conduce la încălcarea
principiilor și normelor de conduită în activitatea personalului contractual;
f) analizează sesizările și reclamațiile formulate de cetățeni și de ceilalți beneficiari ai
activității autorității sau instituției publice cu privire la comportamentul personalului care
asigură relația directă cu cetățenii și formulează recomandări cu caracter general, fără
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a interveni în activitatea comisiilor de disciplină;
g) poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetățenilor și beneficiarilor
direcți ai activității autorității sau instituției publice cu privire la comportamentul
personalului care asigură relația cu publicul, precum și cu privire la opinia acestora
despre calitatea serviciilor oferite.
Art.30 Informarea publicului cu privire la respectarea obligațiilor și a normelor de conduită
(1) Raportul conține informații cu caracter public, se elaborează cu respectarea normelor de
conduită și cuprinde cel puțin următoarele date:
a) numărul și obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită
profesională;
b) categoriile și numărul de personal contractual care a încălcat principiile și normele de
conduită;
c) cauzele și consecințele nerespectării normelor de conduită;
d) evidențierea cazurilor în care personalul contractual i-a fost cerut să acționeze sub
presiunea factorului politic.
(2) Rapoartele privind respectarea normelor de conduită etică se publică pe site-ul spitalului și se
comunică la cererea oricărei persoane interesate.

D.

COORDONAREA ŞI CONTROLUL APLICĂRII NORMELOR DE
CONDUITĂ

ETICA

SI

PROFESIONALĂ

PENTRU

PERSONALUL CONTRACTUAL
Art.31
(1)

Sesizarea
Conducerea Spitalului Clinic nr. 1 Căi Ferate Witting, poate fi sesizată de orice persoană cu

privire la:
a)

încălcarea prevederilor prezentului Cod de conduită etică şi profesională de către
angajaţii contractuali;

b)

constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra angajatului contractual pentru a fi
determinat să încalce dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător;

(2)

Sesizarea prevăzută la alin.(l) nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, potrivit

legii.
(3)

Angajaţii contractuali nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru sesizarea cu

bună-credinţă a organelor disciplinare competente, în condiţiile legii.
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(4)

Conducerea Spitalul Clinic nr. 1 Căi Ferate Witting, va verifica actele şi faptele pentru care

au fost sesizaţi, cu respectarea confidenţialităţii privind identitatea persoanei care a făcut sesizarea.
Art. 32
(1)

Soluţionarea sesizării
Rezultatele activităţii de centralizare a sesizărilor sau petiţiilor se consemnează într-un

raport/proces - verbal, pe baza căruia Conducerea Spitalului Clinic nr. 1 Căi Ferate Witting va
formula recomandări cu privire la modul de corectare a deficienţelor constatate.
(2)

Recomandările Conducerii Spitalului Clinic nr. 1 Căi Ferate Witting vor fi comunicate:
a)

angajatului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea;

b)

angajatului contractual care face obiectul sesizarii.

E. DISPOZIŢII FINALE
Art.33 Răspunderea
(1)

Încălcarea dispoziţiilor prezentului Cod de conduită etică şi profesională atrage răspunderea

disciplinară a personalului contractual, în condiţiile legii.
(2)

Comisia cu atribuţii disciplinare are competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor

prezentului Cod de conduită etică şi profesională şi de a propune aplicarea sancţiunilor
disciplinare în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.
(3)

În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor

infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.
(4)

Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin

faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită prefesională, aduce prejudicii persoanelor
fizice sau juridice.
(5)

Personalul contractual răspunde patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii

civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vină și din culpa sa privind
raporturile de muncă.
Art.34 Asigurarea publicităţii
(1)

Pentru informarea angajaților, se asigură accesul informativ al Codul de conduită etică şi

profesională pe site-ul spitalului.
(2)

Pentru informarea cetăţenilor, Codul de conduită etică şi profesională va fi afişat la sediul

spitalului, într-un loc vizibil.
(3)

Enumerarea normelor nu sunt este limitate la prezentul, acestea completându-se de drept cu

cele cuprinse în prevederile legale în vigoare.
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Art.35

Prezentul Cod de conduită etică şi profesională intră în vigoare incepand cu data de

13.12.2019.

Anexe:
(1)

Codul de etica si deontologie al asistentului generalist, al moasei si al asistentului

medical din Romania
(2)

Codul de Deontologie Medicala al Colegiului Medicilor din Romania.
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