
1 

 

 

                                                                                                                      Aprobat, 

               Avizat                                                                      Manager Av. TUDOR Silica Vali 

Președinte Consiliul de etică                                                                    Ls……………. 

Dr. BARCARI Stelian  

Ls………………… 

 

 

 

AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL 

SPITALULUI MUNICIPAL ,, ANGHEL SALIGNY” FETEȘTI 

Cod: C.E  

Ed.: 1   Emis la 06.05.2021 

 

 

Actualizat la Data 06.08.2021 
Secretar Consiliul etic  

CAZAN-ZAINEA Ancuța 

 

 

 

 

 

Reproducerea, utilizarea sau difuzarea către o terţă parte a acestui document, fără acordul 

scris al Entității, nu este permisă ! 
 

 

 

SPITALUL MUNICIPAL 
,,ANGHEL SALIGNY’’ 

FETESTI 

 
Str.Calarasi, nr.549, Mun.Fetesti, Jud. Ialomita, Tel.0243/361905, 
Fax: 0243/361902, Cod postal: 925150, Cod fiscal: 4365220, E-

mail: office@spitalfetesti.ro,  Web : www.spitalfetesti.ro 



2 

 

 

 

CUPRINS 

 

 

 

 

 

 

PREAMBUL:  ...............................................................................................................pag  3 

                            Scop 

                            Politică de etică 

                            Legislație ...........................................................................................pag 4 

         

CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare și termeni și principii generale ................... pag 6 

 

CAPITOLUL II: Norme generale de conduită profesională......................................pag 8 

 

CAPITOLUL III: Valori și principii  de eti.................................................................pag 13 

             

CAPITOLUL IV: Coordonarea și controlul aplicării normelor de conduită...........pag 14 

 

CAPITOLUL V: Metode și instrumente pentru monitorizarea aplicării prevederilor  

   Codului de etică și integrita........................................................pag 14  

                                    Sesizarea și soluționarea  sesizării  ............................................. pag 15 

 

CAPITOLUL VI: Reglementări specifice aplicabile personalului contractual........pag 17  

                                                                                            

CAPITOLUL VII: Responsabilități  

                                    Conducătorul SMF , Angajații, Consilierul de etică .....................pag 18 

                         

CAPITOLUL VIII: Dispoziții finale............................................................................ pag 19

         

                                    Răspunderea disciplinară 

                                    Asigurarea publicității Codului etic  

                                    Intrarea în vigoare .........................................................................pag 20 

                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

PREAMBUL  

1. SCOP 

 

            Codul de etică și integritate al Spitalului Municipal ,, Anghel Saligny” Fetești este 

proiectat pentru a contribui la îmbunătățirea rezultatelor instituției prin respectarea drepturilor 

fiecărui pacient și derularea relațiilor dintre personalul contractual și pacient într-un mod etic. 

           Pacienții au dreptul fundamental prevăzut de lege la, atenția și grija cuvenită astfel 

încât să-i fie protejată demnitatea personală și respectarea valorilor culturale, psiho-sociale și 

spirituale ale acestora. Înțelegerea și respectarea acestor valori constituie ghiduri pentru 

instituția noastră în satisfacerea corespunzătoare a nevoilor pacienților. 

           Conducerea Spitalului Municipal ,, Anghel Saligny” Fetești conștientizează faptul că 

practicile de relaționare cu pacienții precum și conduita personalului instituției în furnizarea 

serviciilor medicale către aceștia, au un efect semnificativ asupra răspunsului fiecărui bolnav 

la tratamentele medicale oferite. 

 

           Responsabilitatea etică constă în a: 

 Analiza cu seriozitate valorile pacienților și preferințele lor, inclusiv deciziile de a 
refuza sau întrerupe tratamentul ; 

 Recunoaște responsabilitățile spitalului în condițiile legii; 

 Informa pacienții despre responsbilitățile care le revin în procesul de primire a 
ajutorului medical acordat ; 

 Gestiona relațiile dintre pacienți și peronalul spitalului într-un mod etic. 

 

2. POLITICA DE ETICĂ  

 

Conducerea Spitalului  Municipal ,, Anghel Saligny” Fetești,  încearcă intergarea  

responsabilităților sale etice în activitatea de zi cu zi prin promovarea valorilor etice care sunt 

comunicate pe scară largă în cadrul spitalului, politică care reflectă misiunea și viziunea 

instituției cu privire la cultura etică și organizațională a instituției. 
 

Misiunea Spitalului Municipal ,,Anghel Saligny” Fetești, este aceea de a oferii servicii 

medicale de calitate, competitive, echitabile și eficiente într-un mediu sigur și confortabil, 

care să imbunătățescă starea de sănătate a pacienților . 

 

Viziunea conducerii Spitalului Municipal ,,Anghel Saligny” Fetești,  urmărește îmbunătățirea 

calității actului medical, diversificarea serviciilor oferite populației, creșterea satisfacției 

pacienților, respectarea drepturilor pacienților, siguranța actului medical, a pacienților, 

precum și a angajaților. 

 

Valori și Obiective în plan ETIC 

 

            Spitalului Municipal ,,Anghel Saligny” Fetești promovează următoarele valori etice; 

 îmbunătășirea continuă a condițiilor de asigurarea unor servicii medicale de calitate 
spre satisfacția pacientului și a personalului angajat; 

 asigurarea unor condiții de accesibilitate și echitate populației deservite de spitalul 
nostru. 

 omtimizarea raportului cost / eficiență în acordarea serviciilor medicale 

 

În plan etic, obiectivele prezentului cod de etică și integritate urmăresc să asigure: 
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 creşterea calităţii serviciului medical,  

 o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi 

 eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică, prin: 
1. reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi 

sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului 

instituţiei publice şi a personalului contractual; 

2. informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se 

aştepte din  partea personalului contractual în exercitarea funcţiei; 

3. crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul 

contractual din cadrul Spitalului Municipal ,, Anghel Saligny” Fetești. 

4. acționarea cu responsabilitate, integritate și abilitate în administrarea resurselor 

financiare. 

 

            Principiile eticii sunt generale, indiferent de locul de muncă al personalului angajat în 

spital, de aceea, orice abdicare de la princiliul universalității, în virtutea căruia orice om este 

privit ca demn de respect și de ajutorare prin însăși calitatea sa umană, este un regres etic.  

De asemenea, un regres etic este orice abdicare de la principiul în virtutea căruia omul este un 

,, scop în sine” . 

            O serie de abateri de la relațiile interumane ce trebuie să se manifeste între membrii 

corpului medical, între corpul medical și celelalte categorii de personal din cadrul spitalului, 

între aceștia și beneficiarii serviciilor medicale oferite de spitalul nostru,  merită a fi enunțate 

tocmai pentru a stabili care sunt normele deontologice ce trebuie să conducă activitatea 

fiecărui angajat în dorința de îmbunătățire a relațiilor interumane .  

            Consiliul etic al Spitalului Municipal ,, Anghel Saligny” Fetești,  a procedat la 

întocmirea prezentului cod de etică și integritate profesională valabil pentru întreg personalul 

angajat al instituției . 

 

3. LEGISLAȚIE 

 

 Elaborarea prezentului Cod de etică și deontologie profesională a personalului din 

cadrul Spitalului Municipal ,,Anghel Saligny” Fetești, are la bază, ca temei legal, următoarea 

legislație în vigoare: 

3.1. Reglementări internaționale 

 3.1.1. SR EN 15224:2017 – Servicii de sănătate. Aplicarea EN ISO 9001:2015 în 
îngrijirea sănătății. 

 3.1.2. SR EN ISO 9001:2015 – „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.” 

 3.1.3. SR EN ISO 9000:2015 – „Sisteme de Management al Calităţii. Principii 
fundamentale şi de vocabular.” 

3.2. Legislaţia primară 

3.2.1. Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, entitățile 

publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, cu completările și modificările 

ulterioare. 

3.2.2. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, 

cu completările și modificările ulterioare. 

3.2.3.  Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

3.2.4. OUG 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu   

modificările şi completările ulterioare. SR EN ISO 9000:2006 – „Sisteme de Management al 

Calităţii. Principii esenţiale şi vocabular.” 

3.2.5. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
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3.2.6. Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a 

unor persoane cu funcții de conducere si de control șia funcționarilor publici, cu modificările 

și completările ulterioare. 

3.2.7. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 

corupției, cu modificările și completările ulterioare. 

3.2.8. Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale 

de Integritate - Republicare*) 

3.2.9. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, 

pentru modificarea și completarea legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea 

altor acte normative, cu modificările ulterioare. 

3.2.10. Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de 

interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, cu modificările și 

completările ulterioare. 

3.2.11. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și 

completările ulterioare. 

3.2.12. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturilor pacientului. 

 

3.3. Legislația secundară 

 

3.3.1. Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 

pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate 

obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției  

3.3.2. Hotărârea Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului și 

a codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România, cu completările și 

modificările ulterioare. 

3.3.3. Ordin nr. 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi 

promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile 

sanitare publice din sectorul sanitar 

3.3.4. Ordinul 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor  

publice emis de secretarul general al Guvernului (cu modificările şi completările ulterioare). 

 

3.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale Spitalului Municipal ,, Anghel 

Saligny” Fetești.  

3.4.1. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1502/ 2016 pentru aprobarea componenței și 

atribuțiile Consiliului Etic din cadrul spitalelor publice. 

3.4.2. Regulamentul de Ordine interioară  

3.4.3. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal ,, Anghel 

Saligny” Fetești. 
 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

CAPITOLUL I 

 

DOMENIUL DE APLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE 

 

Domeniul de aplicare 

 

Art. 1 - (1) Codul de etică și conduită a personalului contractual din cadrul Spitalului 

Municipal ,,Anghel Saligny” Fetești, reglementează normele de etică și integritate 

profesională a personalului. 

(2) Normele de etică și integritate profesională, prevăzute de prezentul cod, sunt obligatorii 

pentru personalul contractual din cadrul spitalului, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 

53/2003 – Codul muncii, republicat cu modificările și completările ulterioare. 

 

Obiective 

 

Art. 2  - Obiectivele prezentului cod de etică urmăresc să asigure creșterea calității întregii 

activități a instituției medicale, o bună administrare în realizarea interesului public, precum și 

eliminarea birocrației și a faptelor de corupție prin: 

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi 

sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului 

instituției publice și a personalului.  

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională a personalului contractual 

 în  relația cu pacientul. 

c) creerea unui climat de încredere și respect reciproc între pacienți și personalul  

spitalului. 

d) protejarea  personalului Spitalului Municipal ,, Anghel Saligny” Fetești, împotriva 

oricăror forme de abuz sau discriminare ce se pot exercita impotriva acestuia, astfel încât 

activitățile profesionale desfășurate pentru exercitarea atribuțiilor ce îi revin să fie efectuate 

în stictă conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

Principii  generale  

 

 Art. 3 - (1)  Principiile care guvernează etica și integritatea  personalului din cadrul 

instituției sunt următoarele:  

a) Supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia personalul are 

îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;  

b) Prioritatea interesului public, principiu conform căruia personalul are îndatorirea 

c) de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea 

funcţiei;  

d) Asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor, principiu conform căruia 

personalul are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii similare;  

e) Profesionalismul, principiu conform căruia personalul are obligaţia de a-și 

îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, 

corectitudine şi conştiinciozitate;  

f) Imparţialitatea şi nediscriminarea, principiu conform căruia personalul este 

obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, 

religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcţiei;  

g) Întegritatea morală, principiu conform căruia personalului îi este interzis să 

solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru sine sau pentru alţii, vreun avantaj 

lnk:CON%20PRL%201000000%202003%201
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ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţine, sau să abuzeze în vreun fel 

de această funcţie;  

h) Libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia personalul poate să-

şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a 

bunelor moravuri;  

i) Cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei şi în 

îndeplinirea atribuţiilor de serviciu personalul trebuie să fie de bună-credinţă;  

j) Deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de 

personal în exercitarea funcţiei sale sunt publice şi pot fi supuse monitorizării 

cetăţenilor.  

 

(2) În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul Spitalului Municipal ,,Anghel  

Saligny” Fetești trebuie să dea dovadă de:  

a) răspundere  pentru acțiunile pe care le intreprind 

b) nu trebuie să accepte realizarea unor acte și fapte care nu au suport legal sau care 

nu respectă celelalte principii de etică. 

c) eficiență și corectitudine în realizarea acțiunilor la timp și cu maximă chibzuință , 

astfel în cât interesul public să fie primordial. 

d) corectitudine bazată pe respectarea întocmai a legii, un tratament egal și o 

transparență totală în realizarea interesului public.  

 

Termeni 

 

Art. 4 -  În înțelesul prezentului cod de etică, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele 

semnificaţii potrivit legii astfel: 

a) personal contractual ori angajat contractual  – persoana angajată într-o funcţie în 

cadrul spitalului în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările și completările 

ulterioare; 

b) funcţie – ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite, în temeiul legii, în  fişa 

postului; 

c) interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către spital, a 

drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de 

Constituţie, legislaţia internă şi tratatele intrenaţionale la care România este parte, 

precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, 

eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor; 

d) interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod 

direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual, prin  

folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca 

urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei; 

e) conflict de interese – acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori 

indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează 

sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori 

îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea 

funcţiei deţinute; 

f)  informaţie de interes public – orice informaţie care priveşte activităţile sau care 

rezultă din activitatea unităţii sanitare, indiferent de suportul ei; 

g) informaţie cu privire la date personale – orice informaţie privind o persoană 

identificată sau identificabilă. 
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h) ancheta - prima etapă a cercetărilor asupra faptei, care se declanșează după sesizare 

unei neregularități. Ancheta  are rolul de a verifica dacă sesizarea are o bază reală sau 

nu;  

i)  cercetare disciplinară - a doua etapă a cercetărilor asupra neregularităților sesizate;  

j) confidențialitate - păstrarea secretului asupra unor documente, raportări, contracte, 

etc. aflate în desfășurare sau recent finalizate, asupra persoanei acuzată de fraudă şi 

asupra persoanei care face o sesizare a neregularității constatate;  

k) eroare - greșeala neintenționată, datorată insuficientei informări, insuficientei 

experiențe profesionale, neglijenței profesionale; depistarea erorii impune autorului ei 

obligația de a o anunța șefului ierarhic direct şi conducătorului spitalului. 

l) evaluare - aprecierea anuală a rezultatelor unui angajat; 

m)  falsificare - denaturarea, contrafacerea sau omiterea cu bună știință a unor lucrări, 

raportări, contracte, a echipamentelor, proceselor sau rezultatelor;  

n) integritate - unitatea de măsură pentru încredere, competenţă şi profesionalism; 

o) norma legală - prevedere din cadrul unui act normativ care reglementează 

desfășurarea activităților spitalului. 

p) notificare - comunicarea scrisă făcută unei persoane împotriva căreia urmează să se 

declanșeze procedura de anchetă sau de cercetare disciplinară; 

q) avertizor de integritate – este angajatul spitalului care face, cu bună-credință, o sesizare 

cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a eticii profesionale sau a 

principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței; 

r) avertizare în interes public - sesizarea făcută cu bună-credintă cu privire la orice 

faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a 

principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, 

de către o persoană încadrată într-o instituție publică sau care funcționează din 

fonduri publice ori administrează bunuri sau resurse publice. 

 

CAPITOLUL II 

 

NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ  A PERSONALULUI S.M.F 

 

Asigurarea unui serviciu public de calitate 

 

 Art. 5 - (1) Personalul contractual are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în 

beneficiul pacienților,  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) În exercitarea funcţiei,  personalul contractual al 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 pacientului în integritatea, 

imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice/spital . 

 

Respectarea Constituţiei şi a legilor 

 

Art.6 – (1) Angajaţii contractuali 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 respectarea eticii profesionale. 

(2) Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind 

 restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute. 
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Loialitatea faţă de instituţia medicală  

 

Art. 7 – (1) Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul 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) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele 

prevăzute de lege; 

d)  să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această 

dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze 

imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici angajaţi 

contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice. 

(2) Prevederile alin. (2) pct. 1 – 4 se aplică şi după încetarea raportului de muncă, 

pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legile speciale nu prevăd alte termene. 

(3) Prevederile prezentului cod etic de integritate și conduită 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. 

 

Libertatea opiniilor privind libera exprimare 

 

Art. 8 – (1)  În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţii contractuali au obligaţia de a 

respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor 

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. 

       (2)  În activitatea 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. 

 

Activitatea publică 

 

Art. 9 - (1)  Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele 

desemnate în acest sens de conducătorul Spitalului Municipal ,, Anghel Saligny” Fetești, 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 spitalului. 

                (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 Spitalului. 

 

Activitatea politică 

 

Art. 10 - (1)  Personalului contractual al Spitalului Municipal ,, Anghel Saligny” Fetești, îi 

este interzis: 

a) să participe la colectarae de fonduri pentru activitatea partidelor politice  



10 

 

b) să furnizeze sprijin logistic candidațiilor la funcții de demnitate publică 

c) să afişeze în cadrul Spitalului Municipal ,, Anghel Saligny” Fetești, însemne ori 

obiecte inscripţionate cu siglă sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora. 

d) să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuțiilor de serviciu 

pentru a-și exprima sau manifesta convingerile politice; 

e) să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata programului de lucru. 

 

 Folosirea imaginii proprii  

 

Art. 11 Personalul  contractual angajat al Spitalului Municipal ,, Anghel Saligny” Fetești 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 

 

 Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei 

 

Art. 12 - (1) În relaţiile cu personalul contractual din cadrul instituţiei, precum şi cu 

persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă un comportament 

bazat pe respect, etică, 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 ale persoanelor cu care intră în legătură 

în exercitarea funcţiei, prin: 

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 

b) dezvăluirea aspectelor vieţii private; 

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 

                 ( 3) Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată 

pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor pacienților/cetăţenilor.  

(4)  Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii pacienților/ 

 cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, 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 privind 

naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, 

vârsta, sexul sau alte aspecte. 

 

Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor 

 

Art. 13 - (1) 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 deţinute ori pot constitui o recompensă în 

raport cu aceste funcţii. 

(2)  Personalul contractual al Spitalului Municipal ,, Anghel Saligny” Fetești are  

obligația să manifeste obiectivitate în actul decizional specific atribuțiilor de serviciu  

deținute. 

(3) Se consideră încălcată obligația de la lin. (2) în orice situație sau împrejurare în 

care interesul personal, direct sau indirect al personalului contractual contravine interesului 

public sau interesului instituției astfel încât afectează independența și imparțialitatea sa în 

luarea deciziilor ori în îndeplinirea la timp a îndatoririlor care îi revin în exercitarea fncției, 

prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces.  
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Participarea la procesul de luare a deciziilor 

 

 Art. 14 - (1) În procesul de luare a deciziilor angajaţii contractuali au obligaţia să acţioneze 

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

imparţial. 

                  (2) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către 

spital, de către alţi angajaţi, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în  mod privilegiat. 

 

Obiectivitate în evaluare 

 

Art. 15 - (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 aprobă 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 prevăzute în cadrul prezentului 

Cod etic. 
 

Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute 

 

Art. 16 - (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 contractual 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 sau 

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. 

 

Îndeplinirea atribuțiilor  

 

Art. 17 - (1) Personalul contractual al Spitalului Municipal  ,,Anghel Saligny” Fetești 

răspunde potrivit legii de îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin din funcția pe care o deține 

precum și a atribuțiilor ce îi sunt delegate. 

                  (2)  Personalul contractual are îndatorirea să îndeplinească dispozițiile primite de 

la superiorii ierarhici.  

                  (3) Personalul contractual are dreptul să refuze în scris și motivat indeplinirea 

dispozițiilor primite de la superiorul ierarhic dacă le consideră ilegale.  

                  

Conduita în relațiile cu pacienții și publicul  
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Art. 18 - (1) În relațiile cu persoanele fizice ( pacienți) sau aparținători ai acestora care se 

adresează Spitalului Municipal  ,,Anghel Saligny” Fetești, personalul contractual are obligația 

să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine, integritate morală, 

etică și profesională. 

                  (2) Personalul Spitalului Municipal  ,,Anghel Saligny” Fetești, are obligația de a nu 

aduce atingere onoarei, reputației, demnității, integrității fizice și morale a persoanelor cu care 

intră în legătură în exercitarea funcției deținute prin: 

          a) întrebuințarea unor expresii jignitoare; 

          b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane; 

                (3) Personalul Spitalului Municipal  ,,Anghel Saligny” Fetești trebuie să adopte o 

atitudine imparțială și argumentată, profesionistă pentru rezolvarea problemelor pacienților 

care solicită acordarea serviciilor medicale spitalului nostru. 

               (4) Personalul contractual al Spitalului Municipal  ,,Anghel Saligny” Fetești trebuie 

să asigure egalitatea de tratament și acordarea unor servicii medicale de calitate tuturor 

pacienților spitalului, printr-un comportament etic care să prevină și să combată orice formă 

de discriminare în relațiile cu aceștia. 

 

Respectarea regimului conflictului de interese și al incompatibilităților 

 

Art. 19 – (1) Personalul contractual al Spitalului Municipal  ,,Anghel Saligny” Fetești are 

obligația să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese și al 

incompatibilităților. 

                 (2) În aplicarea prevederilor alin (1) personalul spitalului trebuie să respecte 

obligația de a evalua situațiile care pot genera o situație de incompatibilitate sau un conflict de 

interese și de a acționa pentru prevenirea apariției unei astfel de situații în vederea soluționării 

legale a acestora. 

               (3) În situația intervenirii unei incompatibilități sau a unui conflict de interese, 

personalul anagajat în funcție de conducere are obligația de a acționa conform prevederilor 

legale pentru incetarea incompatibilității sau a conflictului de interese in termen legal. 

 

Utilizarea resurselor publice 

 

Art. 20 - (1)  Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii spitalului, să 

evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar. 

(2) Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi 

bunurile aparţinând Entității 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) Personalul contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau 

activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru în  logistica autorităţii sau a 

spitalului pentru realizarea acestora. 

 

Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri 

 

Art. 21 Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la 

bunurile aflate în administrarea spitalului, supuse operaţiunilor de concesionare sau închiriere, 

în alte condiţii decât cele prevăzute de lege. 
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CAPITOLUL III  

 

VALORI ȘI PRINCIPII DE ETICĂ 

 

Prezentul cod etic are drept fundament următoarele valori și principii: 

 

Angajamentul 

 

Art. 22  Angajamentul  presupune dorința personalului contractual al Spitalului Municipal 

,,Anghel Saligny” Fetești, de a progresa în exercitarea funcției deținute și de a-și îmbunătăți 

performanțele, conform planurilor de acțiune decise de comun acord cu conducerea în vederea 

acordării pacienților servicii medicale de calitate. 

 

Lucru în echipă   

   

Art. 23  Personalul contractual al Spitalului Municipal ,,Anghel Saligny” Fetești, este o 

echipă al cărei spirit trebuie simțit și exprimat în toate relațiile cu ceilalți colegi dar mai ales 

în relațiile cu pacienții și aparținătorii acestora. 

 

Transparența internă și externă 

 

Art. 24 – (1) Pe plan intern, transparența înseamnă punerea la dispoziția angajaților a 

informațiilor necesare desfășurării bunei activități a instituției publice, inclusiv o bună 

colaborare între  birouri, compartimente și secțiile spitalului. Transparența trebuie concepută 

ca o condiție a dialogului, care să permită soluționarea rapidă a dificultăților sau nevoilor 

instituției înainte să se agraveze și să provoace prejudicii altor instituții, pacienților, 

cetățenilor care apelează la serviciile noastre, echipei spitalului cât și partenerilor sociali.  

                 (2)  Pe plan extern, transparența înseamnă dezvoltarea relațiilor cu alte autorități și 

instituții publice, cetățeni și alți parteneri. 

                  (3) Spitalul Municipal ,,Anghel Saligny” Fetești, prin activitatea desfășurată 

trebuie să asigure un comportament care denotă responsabilitate și etică profesională. 

 

Confidențialitatea 

 

 Art. 25  În prestarea serviciilor medicale și de sănătate publică acordate cetățenilor, anjații 

spitalului vor urmări adoptarea de măsuri legale, posibile și rezonabile, cu respectarea 

legislației privind datele cu caracter personal sau al altor date considerate confidențiale sau 

protejate, conform legislației în vigoare sau reglementărilor interne.   

 

Demnitatea umană 

   

Art. 26 – (1) Fiecare persoană este unică și are dreptul la respectarea demnității. 

                (2)  Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității. 

                 (3) Tot personalul spitalului trebuie să fie tratat cu demnitate privind modul de 

viață, cultură, credință și religie. 
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Principii 

 

  Art. 27 - (1) Principiile care guvernează etica și integritatea personalului din cadrul 

instituției sunt următoarele:  

a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a 

respecta Constituţia 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 funcţiei;  

c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, 

principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii 

similare;  

d) profesionalismul, principiu conform căruia personalul are obligaţia de a-și îndeplini 

atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi 

conştiinciozitate;  

e) imparţialitatea şi nediscriminarea, principiu conform căruia personalul este obligat să aibă 

o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, 

în exercitarea atribuțiilor funcţiei;  

f) integritatea morală, principiu conform căruia personalului îi este interzis să solicite sau să 

accepte, direct ori indirect, pentru sine sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în 

considerarea funcţiei pe care o deţine, sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;  

g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia personalul poate să-şi exprime 

şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;  

h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea 

atribuţiilor de serviciu personalul trebuie să fie de bună-credinţă;  

i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de personal în 

exercitarea funcţiei sale sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.  

 

CAPITOLUL IV 

 

COORDONAREA ŞI CONTROLUL APLICĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ 

ETICĂ ȘI PROFESIONALĂ  

 

Art. 28 – (1) În cazul personalului contractual al Spitalului Municipal ,, Anghel Saligny” 

Fetești, monitorizarea și controlul aplicării normelor prevăzute de prezentul Cod de etică și 

integritate se realizeaza de către Consiliul de etică al spitalului . 

                  (2)  Membrii Consiliului de etică sunt aleși prin vot secret pe o perioadă de 3 ani și 

își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 

etic conform Ordinului 1502/2016.  

                  (3) Persoanele nominalizate la alin ( 2) sunt validate în urma rezultatului alegerilor 

prin decizia conducătorului instituției. 

 

 CAPITOLUL V 

 

METODE ŞI INSTRUMENTE PENTRU MONITORIZAREA  APLICĂRII 

PREVEDERILOR CODULUI DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE 

 

Art. 29 – (1) Conducătorul spitalului organizează alegeri pentru componența Consiliului de 

Etică, formată din 7 persoane, care să fie activ atunci când sunt semnalate cazuri de încălcare 

a prevederilor prezentului Cod etic.  

lnk:CON%20PRL%201000000%202003%201
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                 (2) Cazurile semnalate se analizează în cadrul unei anchete  în ședința Consiliului 

etic în funcție de rezultatele căreia se poate continua cercetarea disciplinară. 

 

Consiliul de etică  / Atribuțiile Consiliului de etică 

 

Art. 30 –  Spitalului Municipal ,, Anghel 

Saligny” Fetești,

               (1) Consiliul etic are următoarele atribuţii: 

a) promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-

sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului; 

b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi 

implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului; 

c) primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte 

sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului; 

d) analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei 

vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc: 

(i) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru 

medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică; 

(ii) încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute 

în legislaţia specifică; 

(iii) abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-

sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică; 

(iv) nerespectarea demnităţii umane; 

e) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d); 

f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot 

face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau 

de către petent; 

g) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face 

obiectul unei situaţii de malpraxis; 

h) asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul 

Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii 

în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic; 

i) întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora; 

j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul; 

k) aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic; 

l) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului; 

m) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri 

pentru îmbunătăţirea acestuia; 

n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării 

drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, 

pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului; 

o) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar 

şi auxiliar. 

               (2) Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă 

analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei 

prezentate. 
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Sesizarea 

 

Art. 31 - (1) Conducerea Spitalului Municipal ,, Anghel Saligny” Fetești,  Direcţia Sanitară 

Publică Ialomița sau  Ministerul Sănătăţii pot fi sesizate de orice persoană cu privire la: 

                 1.   încălcarea prevederilor prezentului cod de etică și conduită de către angajaţii 

contractuali ai spitalului; 

                 2. constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra angajatului contractual pentru a-

l determina să încalce dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător. 

(2) Sesizarea prevăzută la alin.(1) nu exclude sesizarea comisiei de  disciplină 

 competentă, potrivit legii. 

(3) Angajaţii contractuali nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în niciun fel pentru 

sesizarea cu bună-credinţă a organelor disciplinare competente, în condiţiile legii. 

(4) Conducerea Spitalului Municipal ,, Anghel Saligny” Fetești, Direcţia de  

Sănătate Publică Ialomița sau Ministerul Sănătăţii vor verifica actele şi faptele pentru care au 

fost sesizate, cu respectarea confidenţialităţii privind identitatea persoanei care a făcut 

sesizarea. 

 

Înregistrarea sesizărilor 

 

Art.  32 - (1) Orice angajat al spitalului poate apela Consiliul de etică, pentru a sesiza abateri 

de la prevederile prezentului Cod de etică și integritate. Sesizarea se va consemna într-un 

Registru de sesizări/soluționări, care se păstrează de către secretarul Consiliului de etică. În 

cazul în care în urma consilierii etice, sesizarea nu a putut fi soluționată, se va aplica 

prevederile prezentului Cod.  

                  (2) Fiecare angajat, având responsabilitatea respectării prezentului Cod, poate cere 

asistență consilierul de etică ( consilier juridic) în vederea aplicării corecte a prevederilor 

acestuia, dacă în anumite situaţii există dubii. Consilierul de etică va trebui să analizeze şi să 

prezinte situaţia conducătorului spitalului cu propuneri şi comentarii, dacă este cazul. 

Problema se va închide printr-o comunicare scrisă, transmisă angajatului.  

 

Ancheta  
Art. 33 - (1) Ancheta reprezintă prima etapă şi are rolul de a constata faptele referitoare la 

încălcarea prevederilor  Codului de etică și integritate. 

                 (2) Anchetarea se declanșează în urma unei sesizări şi se desfășoară într-o perioadă 

de  30 de zile de la data luării la cunoștință a săvârșirii faptei, cu posibilitatea prelungirii 

termenului pentru încă 30 de zile dacă se efectuează audieri ale personalului implicat. Pe 

durata cercetării trebuie să se asigure confidențialitatea asupra identității persoanei care a 

depus sesizarea. 

                (3) Anchetarea se încheie cu un raport /Aviz sau Hotărâre a Consiliului de Etică, din 

care trebuie să rezulte dacă sesizarea are temei sau nu. În cazul în care aceasta este întemeiată, 

poate propune cercetarea disciplinară a angajatului respectiv. 

                (4) Raportul se înaintează conducătorului spitalului, pe baza propunerilor făcute de 

Consiliul de Etică iar conducătorul spitalului va dispune întrunirea, în termen de 5 zile a 

Comisiei de cercetare disciplinară. 

                 (5) În cazul sesizării nesusținute de probe, Consiliul de Etică poate propune 

conducătorului spitalului, fie clasarea sesizării, fie reconcilierea părților. 
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Cercetarea disciplinară  
 

Art. 34 – (1)  Cercetarea disciplinară se efectuează de către Comisia de disciplină a spitalului. 

Potrivit art 252 C.M cercetarea se efectuează de la data constituirii sale şi nu mai târziu de 6 

luni de la data săvârşirii faptei.  

                 (2) Comisia de cercetare disciplinară prealabilă va întocmi un raport prin care va 

propune, dacă este cazul, sancționarea disciplinară a persoanei respective. Acest raport va 

conține în mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b) precizarea prevederilor legale care au fost încălcate de angajat; 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de angajat în  

timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată 

cercetarea. 

                 (3) Urmare a aprobării raportului de către conducătorul spitalului se va emite  

decizia de sancționare, conform art 252 alin (1) din Legea nr. 53/2003 republicată    

,, Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă 

scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea 

abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei”. 

                 ( 4) Potrivit  art 252 alin (3)  Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel 

 mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării și alin (5 

,, Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente  

în  termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării”. 

 

Soluţionarea sesizării 

 

Art. 35 - (1) Rezultatele activităţii de centralizare a sesizărilor sau petiţiilor se consemnează 

întrun raport pe baza căruia Conducerea Spitalului Municipal ,, Anghel Saligny” Fetești, va 

formula recomandări cu privire la modul de corectare a deficienţelor constatate. 

           (2) Recomandările Conducerii Spitalului Municipal ,,Anghel Saligny” Fetești, 

Autorităţii de Sănătate Publică Ialomița sau Ministerului Sănătăţii vor fi comunicate: 

1. angajatului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea; 

2. angajatului contractual care face obiectul sesizării. 

 

CAPITOLUL VI  

 

REGLEMENTĂRI SPECIFICE PERSONALULUI DIN CADRUL  SMF 

 

SECŢIUNEA 1 

 

Rolul Consilierului de ETICĂ. 

 

Art. 36 -  (1) În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului Cod de etică și integritate, 

conducătorul Spitalului Municipal ,,Anghel Saligny” Fetești, va desemna un angajat, de 

regulă din cadrul Compartimentului RUNOS, pentru consiliere etică şi monitorizarea 

respectării normelor de etică.  

                (2) Persoana prevăzută la alin. (1) exercită următoarele atribuţii:  

a) acordarea de consultanţă şi asistenţă personalului spitalului cu privire la respectarea 

normelor de etică; 

b) monitorizarea aplicării prevederilor prezentului Cod de etică și integritate în cadrul 

spitalului. 
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c) întocmirea de rapoarte semestriale privind respectarea normelor de etică de către personalul 

din cadrul Spitalului Municipal ,, Anghel Saligny” Fetești. 

               (3) Atribuţiile prevăzute la alin. (2) se exercită în temeiul unei dispoziţii emise de 

conducătorul spitalului, sau prin completarea fişei postului persoanei desemnate cu atribuţiile 

distincte de consiliere etică şi monitorizare a respectării normelor de etică.  

               (4) Rapoartele prevăzute la alin. (2) lit. c), aprobate de către conducătorul Spitalului 

Municipal ,,Anghel Saligny” Fetești se comunică personalului din cadrul spitalului şi se 

transmit semestrial, la termenele şi în forma standard stabilite prin ordonanța de urgență 

57/2019 privind Codul administrativ. 

               (5) Rapoartele spitalului privind respectarea normelor de etică vor fi centralizate 

într-o bază de date necesară pentru:  

   a) identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de etică, inclusiv a 

constrângerilor sau ameninţărilor exercitate asupra unui angajat pentru a-l determina să 

încalce dispoziţii legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător;  

    b)  identificarea modalităţilor de prevenire a încălcării normelor de etică;  

    c) adoptarea măsurilor privind reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare a 

prevederilor legale.  

 

SECŢIUNEA a 2-a 

 

Răspunderea personalului medical, medico-sanitar și auxiliar 

 

Art. 37 - (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului Cod de etică și integritate atrage răspunderea 

disciplinară a personalului, în condiţiile legii.  

 (2) Comisia de disciplină are competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor 

prezentului Cod de etică și integritate, şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în 

condiţiile legii.  

 (3) Personalul Spitalului Municipal ,, Anghel Saligny” Fetești nu poate fi sancţionat 

sau prejudiciat în niciun fel pentru sesizarea cu bună-credinţă a Consiliului de Etică, în 

condiţiile legii, cu privire la cazurile de încălcare a normelor de etică.  

  (4) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor 

infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, de către conducătorul 

spitalului, la propunerea Consiliului de Etică, în condiţiile legii.  

 (5) Personalul spitalului răspunde potrivit legii în cazurile în care, prin faptele 

săvârşite cu încălcarea normelor de etică, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.  

 

CAPITOLUL VII 

 

RESPONSABILITĂȚI 

 

Art. 38  Conducătorul  Spitalului Municipal ,, Anghel Saligny” Fetești 

 

a) se asigură că întregul personal al spitalului poate consulta conținutul  prezentului 

Cod de etică și integritate; 

b) susţine principiile încorporate în acest document prin exemplul personal; 

c) se asigură că încălcările normelor de etică, sesizate de către orice angajat sunt 

analizate cu promptitudine şi obiectivitate şi sunt urmate de măsurile preventive / 

corective adecvate; 

d) se asigură că angajatul care a făcut sesizarea este protejat împotriva acțiunilor 

angajatului despre care s-a făcut sesizarea; 
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e) dispune constituirea Consiliului de Etică și activarea acestuia ori de câte ori sunt 

semnalate cazuri de încălcare a prevederilor Codului de etică și integritate; 

f) analizează și aprobă propunerile rezultate din raportul Consiliului  de Etică şi 

urmărește aplicarea concretă a acestora.  

 

Art. 39  Angajații  

 

a) iau la cunoștință prevederile Codului de etică și integritate; 

b) acţionează cu responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi contribuie la 

prevenirea, respectiv eliminarea abaterilor de la prevederile prezentului Cod de 

etică; 

c) aduc în atenţia consilierului de etică orice manifestare de încălcare a prevederilor 

acestui Cod, de natură să afecteze imaginea personală, a structurii organizatorice din 

care fac parte, sau a Entității 

d) utilizează linia de etică, pentru sesizarea abaterilor de la prevederile Codului de etică 

și integritate. 

 

Art. 40  Consilier de etică 

 

a)   acordă consultanţă şi asistenţă angajaților spitalului în scopul unei cât mai depline 

conformări cu privire la prevederile Codului de etică și integritate; 

b) aduce la cunoștința personalului spitalului prevederile prezentului Cod de etică și 

integritate; 

c) testează personalul spitalului cu privire la însușirea prevederilor prezentului Cod; 

d) monitorizează aplicarea prezentului Cod şi raportează, semestrial conducătorului 

spitalului și Comisiei de monitorizare, cât și RMC-ului, cu privire la respectarea 

regulilor de etică și integritate de către angajații spitalului. 

e) păstrează documentaţiile întocmite pentru activitatea desfășurată. 

 

CAPITOLUL VIII 

 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Răspunderea disciplinară 

 

Art. 41 - (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită etică și integritate atrage 

răspunderea disciplinară a personalului contractual, în condiţiile legii. 

(2) Organele cu atribuţii disciplinare au competenţa de a cerceta încălcarea  

prevederilor prezentului cod de conduită etică și de integritate, şi de a propune aplicarea 

sancţiunilor disciplinare, în condiţiile Legii nr. 53/2003, 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 profesională, aduce prejudicii 

spitalului. 
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 Asigurarea publicităţii 

 

Art. 42 Pentru informarea tuturor angajaților se va asigura afişarea codului de conduită  etică 

pe siteul spitalului, la panoul administrativ, într-un loc vizibil, dar și pe secțiile și 

compartimentele Spitalului Municipal ,, Anghel Saligny” Fetești. 

 

Intrarea în vigoare 

 

Art. 43  Prezentul cod intră în vigoare la data de ....................................................................... 

     
               

 

               Avizat,                                                                                                                  
Președinte. Dr. BARCARI Stelian.................  

 

                                                                                                                                                                   

Membrii titulari                                                                                                      
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Dr. HANNA Mohammad Babar.................... 

Dr. DĂMOC Georgiana ................................ 
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