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CODUL DE ETICA ŞI DE INTEGRITATE AL PERSONALULUI
SPITALl LUI GENERAL CF PAŞCANI

Cuvânt Îmiinlc'

În dorinţa de imbunatatire „\ l'ClIlmlnr interumane, conducerea Spllaluitli
General CF Paşcani :; pioccdat Iu inmcn'rea r>rezenluiui doclrn'em, valabil pentru
Întreg personalul angajat ai un' ,

Fără :; pretinde că Actuala armă cs'ie perlén an a nu interpune În activitatea
şi autoritatea asociatiiuii— şi m'gariiz mot piofesionale [Colegiul Medicilnr din
România. Ordinul Asistenţilm Medicali Geiieralisii. Moaşcior şi Asistenţilor medicaii
din Romania, eu a adun—m la cunoştinţă Acest CD(L având dcschiderea pent…
sugestii de îmbu re atât din panea Spitillulu General CF Paşcan „ cât şi din partea
pacienţilor bcnc ri ai san JCiIinr medicale.

Pemm elaborarea pre/cutului C\\d dc euc
lemci legal, uimătoarea ieiD _ ţie in viguarc:

, Legea nr. 95/1704)!» privind rcmnna in domeniul sănătăţii. cu nmdificările SI
completă 'Ic uim-icar

. Legea ni 460/2003 tarii/ind exertitama profesiei dz biochimi
» OUG nr. 144/2008 prii ind exercitarea pmfc 'ci de &

generaliat, & profesiei dc … lîi & piofesiei de zişisicm medi
organizarea şi furiclionnrea OAMGMAMR;

. Legea … 514/3003 pii\ind exe aim profesit'i dc canstlier juridic, cu
modii'i rile si cumplciănle uitati—tare:

, Legea nr. 672/19 122002 prhiud auditul public imam, cu modificările şi
cumpletiriie ulterioare:

- Urdinui MH) nr 252/2004 pentru aprdwrea Codului privind conduita mică a
auditm-ului intern

, Legea …. 570… 7004 timina protecţia personalului din aumr'lătiic
publica institutiiie public': şi din alte unităţi car: <cmnalea7ă încălcări ale
legii:

— Ordinul 60000 04 ”018 priiind aţi…burea codului controlului intern
managcrial al entitetnlcir publice:

' dc imagritme. au stat la bulă c.!

—' chimist:
cm medicui
„ai. pre…… si
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. Ordinul MS nr. wo din 2” n' .bric 7 11 pcnnu aprobarea criteriilm
privind angajarea şi promo… '

„
i, gnxe şi trepre profesionale „

personalului cmilmcmal din uni nule sanitare publice din eeclm'ul sanitar;
- Legea nr. 46/2003 privind dreplurile pacientului;
, Nume de aplicam u Legii dren…riior pacientului nr. 46/3003, din ;2

decembrie 2016.
- ISO 9001/1015 SNL-me de managemmî al cal

CODUL DEI CONDUITA

AL PERSONALuLu CONTRACTUAL IHN SPITALULGENERALCF
PASCANI

DOMENIUL DE APLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE

Domeniul de tip/;…»u

(|) Codul de cnriduim al pcrsmialulni contractual din cadrul Spitalului
General CF Paşcani rcglemenlcază normele de conduită profesională a intregului
personal contraciual.

(2) Normele de conduită profmională prevazute de prezentul cod de
conduită, sunt obligatorii pe…… pcrşonalul contractual din udml spitalului, încadra!
În baza prevedcrllar Legii nr 53/2003 * Codul muncii, cun odiflcărlls ulterioare.

Obiective

Codul de conduită urmăreşte să asigure creşterea calităţii intregii acliVII-ăll obună administrare in realizare inreresului pubiit, precum e eliminarea birocraţiei si ilfaplclor de cnrupţ-e. prin:
I. Reglememarclinormelor de conduită pmfes nală necesare realizării unor

raporturi sociale si tmfauonulc cnrespunzămarr: creăm şi menţinerii la nivel înalt J
prectigiului unităţii al personalului contractual

2. Infomiarea publicului cu privim la conduita profesională la care este
îndreptăţit să se aştepte din partea personalului;

3. Crearea unui climat de încredere şv respect rccipmc între celăţeni si
personalul Spitalului General cr Paşcani.
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Principii generale

Principiile care guvcl'lleMă cuntiuittt prufesimalâ personalului euntractunt
sunt ilnnăioarele

l. Supremaria Con.\'llîtil/Ei şi a lt'gilr principiu pmrivit căruia personalul are
îndatorirea de a respecta Ctmstioluti şi legile la ,

_. Prioritatea irlIBi'Eiill/il/ puli/ic , principiu cunfumr căruia personalul centractual
are îndatorirea de & considcm interesul public trai preaus decât interesul
personal. in excrcitaren alribuţillnr l'uncţiet:

3. Asigurarea egalităfl'l de lr'urtmlt'nl il germeni/m- , principiu cunfon—n caruia
personalul are îndatorirea de a aplica acelaşi rcgin in situatii identice Sau
similare;

4. Profesionalismul — principiu confolm caruia personalul are obligatia de :
indeplini atributiilc (le serviciu cu responsabilitea e, competenta, clic nm.
corectitudine si Consuincitllilate:

5. Imparjiali/tnea Ş/ lu'dl'vc'l'imma/“ull , printiniu canîbrm caruia angajatii sunt
obligati 5.1 aiba o atitudine abtectita, neutra fata de orice interes politic,
economic. religios sau de alta natura in exercitarea atributiilor functiei:

o. lmegriluieu mom „ , principiu conform caruia personalului ii este interzis SJ
solicite sau sa accepte. direct uri indirecL pentru :] sau pentru altul, vreun
avantaj ori beneficiu ninrui sau material;

7. Libertatea gând „ „- „ erp/'imăl'il „ principiu cunfuwn caruia personalul poate
stivei exprime si a—_ iundnmcmcze opiniile. cu Neptclal'ea nrdinit de drept si n
bunelor moravuri1

8. Cinrtea şi Lorec'illudmau , principiu conform caruia. in exercitarea functiei si in
indeplinirea atributiilor de serviciu, pchollalul trebuie sa fie de buna-credinta si
sa actioneze pentru nicicplinirec cunfnrma a atnbutiiltrr de serviciu

0. [)exchiilt'rua Si zt-mz.rpareii;u. principiu cnn itrrm căruia activi “tile desfăsuratc
de personal in c\crciutlrac functiei sale. sunt publice şi pot & …puscmunitorizăr cetăţenilor.

Termeni

in înţelesul prezentului cod. expreşiilc şi termenii tie mai jos au următtiarele
semnificatii:

. Personal cununi—iuti] ori ungtrfm contractata] » persoana incadrata si numim
intr—0 functie in cadrul Spitalului General CF P' mui. in conditiile Legii nr
53/2003. cu modificarile ulterioare.

2, functie , ansamblul atributiilor si rcsptmsabilitatilm's'abilile, in temeiul legii, in
tisa postului;
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16. Notificare , comunicarea scrisă „miini urci persoanc împotriva căreia urmează
să se declanşa/c procedura de anrhelă sau de carcelars disciplinară.

17. Avmimr de [nlzglimlt' , este ungaialul cniităţ , care face. cu bună-credinţă. n
sesizare cu privire la ririee faptă care pi'c<upune (» încălcare a legii, & cticil
pmlbsinnale sau d principiilor bunei administrari. eficienţei, eficacilăţli.
ecuncmicil“tii şi transparenţei.

is, Avertizare in mimi pub/[C sizarea FăcuLă cu bună credinţă cu pv'iv e li
orice fa tă care presupune o încălcare la legile a deuiimlogie profesionale sau a
prin 'pi nr bunei administrărt eficienţei, eficacitaţii, economicităţii si
transparentei. de călrc o persoană încadrată intr-o instituţie publică sau care
funcţionează din fonduri publice uri administrează bunuri sau resurse publice.

ORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALAA PERSONALULL'I
CONTRACTUAL

Asigurarea mim SEM :( tu de cil/inm:

(1) Personalul contractual arc obligatia de a i ig-lm \ln :erviciu ublie de
calitate în beneficiul cetatenilor. prin puriicipnrea activă la luarea deciz lor si la
transpunerea iar in practiea„ in scopul realizării competen clor institutiei, in limlleli:
atribuţiilor stabilite prin fişa pnslului

(2) în exercitarea funcţiei pcrsmlallll arc obligatia de a avea un compommeni
profesionist. precum si de a asigura, In cunditiile legii. transparenta, pent… & castiga si
a mentine increderea pacientilor in integritatea lmpanialitmea si efieaeitateu
>cn'iciilor medicale oferitc de Spitalul General cr Paşcani.

Respectiv-ea Consuluyei }“) a legi/nr

(l) Angajaţii au obligaţia ca. prin actele şi faptele lor. 5 respecte Constitutia
şi legile ţării şi să acţioneze pentru punerea in aplicare a dispoziţiilor legale, în
conformitate cu atributiile care le …in. cu respeztarea eticii profeşionale.

(2) Personalul trebuie să Sc confonneze d ,po/illilor legale privind
restrângerea exerciţiului unor drepluri. datorată nalurii functiilor deţinute.
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Loialitatea faţă de imi/rima suni/anl

(1) Personalul conirucrual arc obligatia de a oprim cu loialiraie prestigiul
instituţiei sanitare in care ÎŞI desnşoarzr aclivllalea, precum şi de a se abţine de la orice
aci nri rapi care puare produce prejud . imaginii sau intereselor legale ale acesieia.

(2) Angajatilor coniractuali le este imemh:
]. sa exprime in public aprecicrl netonfomle cu realitatea in legatura cu

activitatea institutiei, cu politicile si strategiile megteia ori cu proiectele de acte cu
caracter nonnax' sau individual;

2. să I'acă aprecieri iri legătură cu lit'_ le anale _ri curs de soluţionare şi in
care instituţia ul'e calitatea de parle? dacă nu oum abilităll in acest sens;

3, Să dezvăluie informaţii care nu au caracter public. în alte condiţii decât
cele prevazure de lege;

4. Să dezvăluie informatiile la care au acces in exercimea functiei, daca
aceasta dezvaluire esre de natura sa au—aga avantaje neer nire ori sa prejudiore
imaginea sau drepiurile lnililutiel ori ulc unor funcrionan' publici oau angajati
contr—actuali. precum si ale persoanelor li/ice sau juridice:

5. să acorde asistenţă şi ennsulranr; persoanelor fizice Sau juridice în
vederea pmmovă (le acţiuni juridice ori de alră natură împotriva statului ori
institutiei publice in care îşi desfăşuură activitatea. Prevederile alin. (2) pct. 14 Se
aplică ' după incetarea raportului de muncă pentru o perioadă de 2 ani, daca
dispoz le din legi nu previul alte rennbne.

6. Prevederile prezentului cod de conduită nu poi & înterpletate ea o
derogare de la obligaţia legala a personalului contractual de a furniza informarii de
interes public celor inreresaii în condiţiile legii.

Mimarea Opinii/OY

it in indeplini… airiburiilor de servicii: angaja au obligaţia de a respeenidemnitatea Funcţiei deţinute. cor-eland libertatea dialogului cu promovarea intereselor
Spiralului General CF Paşcani.

2, in aeriinarea loi— aug iarii nu obligaţia de a respecta libenarea opiniilor si
de a nu se lăsa innuernari de e… derente pL'I'Sonzlle.

3. în exprimarea opiniilor, personalul irebuie sa aibă o arirudine eoncilianra
şi va evira genemrea conflictelor daltlrale schimbului de pareri.

„.
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Activi/atm public—ci

]. Relatiile cu mijloacele de inflamare în rrasă se asigură de către
persoanele desemnale in acest sens de managerul Spitalului General cr Paşcani, in
condi ile legii.

2. Angajaţii desemnaţi să pnnicipe ln activi ii sau dezbalcri publice, incalitate oHcială. lNlJllle să rcspeclc limitele mandatului de “'cpl'ezentare încredinţat de
manager.

3. În …ul in cine nu sunt desemnaţi in acest gen;. angajaţii pot participa la
activităţi sau dezbateri publice. având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia
exprimată, nu repr-evinră punurul de \ cdere nlicial al institui ei.

Acilvimren politică

1. in exercitarea funcţiei dullllule. pCrS—onnlulul conlmctunl ii este interzis să
afiseze în cadrul unităţii în<emne uri obiecic inscripţiona'e cu Sigla sau denumirea
panidelor politice ori a candidaţilor acest

Folosirea lmuginll proprii

I. În considerare-a funcri pe care o deţine. persnnulul ennunccual are
obligaţia de a nu pcmllte utilizarea numelw 5 u a imaginii proprii în acţiuni
publiciiare penn—u promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri
Electorale.

Cadrul relaţiilur în exc'l'cilarrue arrlblljiilur funcţiei

1. În rclaiiile cu personalul din cadrul instituţiei. precum şi cu persoanele
lizice sau juridice, mii angajaţii suni obligaţi să aiba in cumpormmem bazat pr:
rcspect, bună clediniă, cereciinrdinc şi amllhllitale.

2. Personalul are obligatia (le a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei .
demnităţii persoanelor din cadrul insiiiuţiei. prşcum şi pusoanelor cu care intră in
legătură în exercitarea functiei. prin-

a. înlrebumiarca unor expres jignitoare:
b. dezvăluirea uspecielur rieiii private;
6. formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase
3. Pcrsnnalul nebune să adopte u atitudine impamială şl justificată pentrurezolvarea clară şi câciemă & problemelor ceiăenilor. Personalul contractual alt

obligaţia să respecte principiul Cgaliiăţll c ăţenilor in faţa legii si a autorităţii publice
prin:
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a. Promovarea unor soluţii cor.—rente conform principiului tratamentului
nediferenţiai, raponare la acceaşi categorie de situaţii de fapt:

b. Eliminarea Ol'lcărel forme de discriminare bazate pe aspecte privind
naţionalitatea, convingerile religioase si politice. starcu materială. sănătatea vârsta.
sexul sau alte aspeclei

Imcrdicfia „rii-ind acceptarea cadouri/(Jr. _riwiciilm- şi n……ajelor

Angajatii nu rretiuic să mlicite Dn să accepte cadouri semen, favoruri, invitatii
sau orice alt avantaj. care le au… destinate pe mai, familici. părinţilor, prietenilor nri
persoanelor cu care nu avu: relaţii de senicnl sau de natură politică, care le pot
influenţa imparţialitatea in exercitarea functii Ur deţirule ori pm constitui :»

rrcompengă in rapnrl cu aceste luni:,

Pal'licipareu la pr…—e…; ile luara „ decizii/nr

1. În procesul de luare a deciyiilon angajatii cuntractuali au obligaţia să
acţioneze eunfonn prevederilor legale şi <i— îsi exercite capacitatea lie apreciere in mirii
fundamental şi impanial.

2. Angajatii eoririariuali au obligatia de a nu pm niii— luarea unei decizii de
către instituţia publică. de Către alţi angajari, precum şi îndeplinirea atribuţ or in mod
pri\ilegiat

Obiectivul/tic în eva/lime

1. in exercitarea aiributiilor specifice functiilor de conducere, angajatii au
obligatia sa asigure cgaliiarea de sanse si „nume… cu privire lu dezvoltarea carierei
pentru persunalul din suhrirdine.

” Pumnalul de conducere are obli'atia sa examineze si sa aplice cu
obiectivitate crireriilr- de evaluare a compelentci profesionale pentru persanalul din
subordinev atunci cand plopunc cu'i aproba avansari, prematuri. numiri sau eliberari
clin functii ori acordarea de &iimulente materiale sau morale excluzand orice forma de
favoritism ori d minare.

3. Personalul de conducere are obligatia de a nn favoriza sau detin/miza
accesul orl prurnevarea in li…euiie pc criierii di>criminarovi de rudenie—V afinitate.
alle criierii neconibnne cu pnncvpiilc &…mţalci
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Faluslrea ubi/Z u tut'ibllzil/ur ,l'uln'fie'l duţirlule

1. Personalul contractual are obligatia de a nu folosi atributiile functiei
detinute in alte scopuri decat cele previi/me de lege.

2. Prin acliiiiatea de luare a deciziilurr de consiliere. de evaluare sau de
participare la anchete ori actiuni de control. persnnalul nu poate urmări obtinerea de
foloase san avanmje in illiel'es per—anul uri producerea de prejudicii materiale sau
morale a.lLor persoane.

3. Angajatii corttracluaii au obligatia de a nu interwni sau influenta „cuancheta de orice natura. din cadrul inetimliei sau din alarm acesteia, in considerarea
tuneriei pe care o de n.

4. Angajatii centractnali au obligatia de a ru impune altor angajau
contractuaii sa se inscrie … organizatii Suu asomaiu. indiferent de natura acestora, ori
de a le sugera acest lucru, pl'umitmldUJC acoldarea unor avantaje materiale sau
profesionale.

wil/zarea resursei… publice

1. Personalul Spitalului General cr Paşcani are obligatia sa foloseasca timpul
de lucru, precum si bunurile apartinand institutiei numai pentru desfasurarea
umivilaliloraferente liinclici detinute.

2. Personalul trebuie sa propuna a asigure pntriv r alrihuliilor care ii revin.
Folosirea utila si eficiema a resurselmu in confcmtiiate cu prevederile legale.

3. Personalului contractual eart— destaşnarzi activ publicistice în interes
personal eau activilăţi didactice, ii este Interzis să folosea, a timpul de lucru on
logistica anim-i i eau :: institutiei publice pentru reali/„arca acestora1 fără aprobarea
conducerii unităţii.

COORDONAREAŞI CON'I'ROLUţ APLICARII NORMELOR DE
CONDUITA PROFESIONALA I' ' TRU PERSONALUL

SPITALULUI G „NERAL (IF PASCANI

Sesizarea

l. Conducerea Spiml
cu privire la:

a. incalcarea prevedcl'llnr prezentului cod de cnllduila de catre angajalii
mnnaetuali;

ni General CF Paşcani poate ti sesizata de orice persoana
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a. se asigură că intregul personal al spimlului poate consulta conţinutul Codului
de etică si inlcgitate;

b. sustine principiile incorporate în acest document prin exemplul personal;
c. se asigură că incalcărille normelor de etică sesizate de către orice angajat.

sunt analizate cu promptitudine si obiectivitate şi sunt urmalc de măsun'lc
preventit e/corecttve adccv ate;

d. se a igură că angajatul cau: a făcut scsizaret este protejat împotriva
aLu'unil or angajatului despre care s& Fcut sesi7arua:

e. tlispnrtc constituirea Comisiei de tică şi activarea acesteia ori de câte ori
sunt semnalate cazuri de încălcare a prevederilor Codului de etică şl
integritate:

f. analizează şi aprobă propunerile rezultate din raportul Comisiei de etică si
urmăreşte aplicarea concretă a an , ora.

Art. 2. Angajatii.

a. vor lua la cunostinta prevederile Codului de etică. integritate;
b. acţiunea a cu responsabilitate in îndeplinirea sarcinilor de serviciu i

contribuie la pretenirca, respecliv eliminarea abaterilor de la prevederile
prezentului Co

c. aduc în atenţia consrlierulul de etică orice manifestare de încălcare a
prevederilor acestui Led, de natură să alt-ete imaginea personală, a
structuri organizatorice din care fac parte. sau a uii ani;

d. utilizează linia de mici pentru sesizarea abaterilor de la prevederile Codului
de etică şi integritate,

An 3. Cort licrul de eti

a. acordă consultanţă şi asistentă angajaţilor spitalului in scopul unei câ! mai
depline conformări… prevederile Codului de stim si integritate;

b. aduce la cunostinti personalului preiederile prezentului Cod de etică
integritate:

c. lcstează personalul spitalului cu pn'virc la însuţirua prevederilor prez/:ntului
Cod;

d. monitorizcază aplicarea prezentului Cod şi raporteaza semestrial
conducatorului unilăţiL Comisiei de monitorizari: cit si RMC, cu privire la
respectarea regulilor de etică s integritate rie către angajaţii spitalului;

e. păstrează documentatiile întocmite pentru activitatea desfasurata.

1i
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Medicul nu va asism %… indenma la sinucideri ori aumvammari prin sfaturi.
recomandari, imprumularca de imn-uman , oferirea de mşjinace. Medicul va refuza
orice explicatie <a… ajumv in acest sem. Noi () mutilare nu pavare fi practicata fara o
justificare medicala evidenta. Stăribb docilmcntaa SV fara cmsimlamamul informat ai
pacientului, cu exceptia situatiilor de urgenl'd cu risc \'Îml.

Prin actele sale pmibsiunulei de i… nu; "e sau terapeutica. medicul nu trebuie
sa supuna pacientul nici .… riac neinsiiîîcat, chlar d… exista cererea expresa &

aceuuia din urma.
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respectiv. in cadrul caselor ttt.- :işigurari de sanatate deeţene şi a municipiului
Bucureşti pot desfaşum in al… programului normal de lucru, in conditiile legii.
activitati profesinnaiei potrivit cniil 'arli pc care » deţin exciusiv in uniiaţi sanitare sau
farmaceuticeprivate.

Dispoz finu/e

Farmacist… raspunde disciplinar pentru nercpcctnrca legilor şi regulamentelol
profesionale, a Codului deomoiogic ai farmacmului şi & reguliinr cle buna punct o
profesionala. a Statutului Colegiului Fhmmeiştilm' din Roll tania. pentru nerespectm'cd
de“ 110! adaptate de organele de conducere ale Cole iului Fannaciştilor din
Romania, precum şi pentru orice rupte m\arşilc iu lc dl…a cu profesia sau in afa…
aceşteia, care sunt ele naltlm su plrjudic zc onoarea şi ţl'cstigiu! profesici sau alc
Colegiului Farmaciştilnr din Romania.

Orice txunponeutcnt in cxcrciiarca pl'ofcsiet care incalca principiile prezentului
cod poate face obiectul unei reclamatii privind incultzrca „» 'cli profesionale de calm
farmacist,
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participand la menţinerea .

asigurarea caliiaţjl actului ine-r .

Membrii ()rdinulul Bioehirnişiilon Biolngilnr şi Chi nişlilnr in sistemul sanitar
din Romania su… obligau sa aplice parole cuprinzand numele, prenumele, gradul ş.
>peeiulir,.=ueo pe toate buleîillcle pentru analizele pe care le efeoiueaya.

Relaţiile rului-e biochimişri, biologi şi eliirnişii din sistemul sanitar se baze…
pe coreeiiiudinc, colaboram, respect mcipmc şi seliderimie profesionala, potrivit
Codului de etica şi deontologie profesionala n biochimiştilcn biologilor şi ehiinişnlor
din cisiernul saniulr.

llili)! amiabil: in cadrul :icestula şi contribuind la

Dispoziţiijin…

Cliimisiul angajat in Spitalul Gcrzcl'al cr paşeuni esre obligat sa respecie
, derllc prezentei legi şi reglemeninrile specifice sectomluî in care şi desfaşoara
tatea,















2021[.PITALL L GE RAL ( F PA. CA. | , Codul dÎcRi şi ntegritate
asistentul medical care au in ingrijire. supraveghere şu
persoane.

(3) intre cciaiişlli mcdlco-samtari. informaţiilu cu privire la statusul
HIV/SIDA al unui pacient trebuie sa fie comunicate.

u tratament astfel de

Prubleme all' ingrijirii minnrilor

Daca asistentul medical generalist şi asistentul medical aprecia/& ca minmul
este victima unei agreeinni eau privtitiuni, trebuie sa incerce sa il protejeze, uzand de
prudente, şi sa alerteze autoriiatea competenta.

Asistentul medical generalist şt a:,iilsnul medical trebuie sa lie aparatorul
copilului bolnav, daca apreciam ca starea dc sanatate nu est: bine inteleasa sau nu este
suficient de bine protejata.

in tcderea efectua i telini 'lni- şii'sau :. manevrelor de ingr_ re şi/sau de
tratament asupra unui mlnm'. consimtamantul trebuie obtinut de la reprezentantul icgai
al minorului. cu exceptia situaţiilor de urgenta.

Probleme ale Experimenrariipe (In!

(1) Se interzice provocarea de imbolnar -i artificiale unor oameni sanamşl, din
ratiuni experimentale

(2) Dispozitiile prezentului anienl se completeaza cu celelalte prevederi legale
incidente in materie.

impunerea. t inna au prin inducere in eroare, a experimentului pe nm
reprezinta () abate-rt- grava puntru ()rlCC asistent medical gmztaiist şi asistent medical
care participa in mod Voluntar şi conştient la asemenea fapk'.

Div/poziţii finu/e

Nerespectarea prevedeiilm' pi—ezenrului cad de etica şi deontologie constituit
abatere şi atrage raspunderea d elpllnam, care nu exclude raspunderea civila, penala,
administrativa sau materiala
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pentur a ii independenti in immer p'ulvicmeix rulate ir analiza; auditorii inlcmi
trebuie eu nu independenti ;r impun Jii I'm! . teur cat şi in practica; in toate
problemele legate de muncii de audit in 'epcndenţa auditorilor interni nu trebuie sa
lic afectata de interese punitnaic sati eziterinarc. auditorii interni au obligaţia de a nu
se implica in acele am aţi in care „ru )“ interes gilim/intcmeim.

Zr Obifciiwla/Fu. lu acut“ alee iar auditorii interni trebuie sa manifeste
obiectivitate şi impar—trai iltc in reduca… rapearteier. cate trebuie sa ne precise şi
obiective: concluziile şl nninliic formulate in rapoarte trebuie sci se bazeze exclusiv pe
documentele obţinute şi analizate cnnim—m slandardeinr de audit: auditorii inierni
trebuie sa fnioseasca toate itttotmatiile utile primite de la entitatea auditata şi din alte
surse. De aceste informaţii trebuit sa M) tina seama in opiriiie exprimate de audiiun'i
interni in mod impartial „\udnorii interni chbuie, de asemenea, sa analizeze punctele
de vedere exprimate de emitalea auditata şi, in functie ;lc ucninenta acestora, sa
formuleze opiniile şi recomandarile nrtrnrii, auditorii inlemw trebuie sa faca o evaluare
echilibrata a tuturor circumstantelor relevante şi ea nu lie inlluentati de propriile
interese sau de inlCrCsL'iL' :lilcra in f rmtttett pmp'iei opinii.

('. ('onfiden/iaIi/tirea
]. Audimn'i iulcmi sunt obligaţi sa pastreze coniidenţialilatea in lcgalura cu

faptele, informatiile sau documentele despre care iau cunoştinţa in exercitarea
atribuţiilor lor; este inter… cu auditorii irtemi ta utilizeze Lr. interes personal sau in
benelieiul unui teri informati. e dobandite in exercitarea atributiilor de serviciu.

2. In cazuri c\ccmimlalc auditorii irretni r…t luniiza aceste Înibmiaţii numai in
Condiţiile expres nretazutt— de normele legale in uignare.

D. Competenta pt'nfyiiutllr/n
Auditorii interni sunt obligaţi sii işi indeplineasca atribuţ e de serviciu cu

profeSionaiism. coinpcicnia. inipanialrtare şi la standard: internaţionale, aplicand
cunoştinţele aptitudinile si experienta dobandite

E. Neutralr'tttlua palinca
i, Auditurii ililcmi trebuie sa Fie mu 'ri din purici di' Vedere politic, in scopul

indeplini ii in mod impamal a activiiaţiinr: in acest Sens ei trebuie sa işi menţine
independenta faţa de orice influente pn ii V

2. Audi“)… inimii un abiigulia ca iti e erriraren atributiiltn ce le revin sa ru
abtina de in exprimarea eau manifesttrren …… ingerilor lur politice.
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rapoanelor auditori imam; au d… a de a adera la postulatele de baza şi la
standardele de audit gene…l …i— 'ptaie:

d) auditorii interni [I'clîdic sa işi mbunamţeasca … mod continuu cunoştimele.
eEcicma şi calitatea actiumiii lnr; şeful compartimentul… de audit public intern.
respeciiv conducatoml aruimlii publice trebuie sa asigure condiţiile necc,
pregal pmfesinnalc a auditorilor inlcmi, perioada nlocnin in acest scup fiind de
minimum 15 zile lucralnare pc an;

&) nndirnrii intcmi trebuie sa aiba un nivel zwespunzamr de studii de
specialitate prcgatire şi experienţa pmfcsinnale clocvenle;

l') audimrii imcmi trebuie Sa cunuascn legislalia de specialitate şi sa se
preocupe in mod conrinun de creşte… nivelului de pi-egnzire, conform standardelor
intemaţionalc;

g) se ini… e audimrilnr mlcmi <a işi depaşcaxca atribuuile de sci-iiciu.

Dispnziţiifînule

Prevederile prezentului cnd wm ubligamrii pentru toţi auditorii imcmj din
Spiialul General CF Paşcani
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profe onale din care face jure. de neuen a udure atingere prinCipiilor rundamcninle.
ordin publice si bunclm' mo… rin' suu demnitatii profesiei de consilierjuridic.

CONDITII DE EXERCITARE ,4 PROFESIEI

Consilierul juridic asigura apararea drepluriior si inrereselor iegirime ale
Spitalului General CF Paşcani n Conformitate cu Constitul'a si cu legile la 4

In virtutea unei pregatiri pmksinnalc deosebim si a siapanim perfecie a
leiinieilnr de asistenta cu…iliere si reprezeurum consdleriil juridic trebuie sa
dovedeasca () amanuntita cunoastere a problemaiic Cauzelllr supuse spre rezolvare.

Apanencnln consilierului juridic pe baza unui crinii-an sau a unui act de numire
in funclic la Spitalul Gcnui'ul CF Paşcani. nu aduce “ingeri: indatoririlor sula
profesionale. opnrluiiilaiil ele a alege meiodele dc lucru sau pnsibilimlii de luare a
unor decizii in plan profesii—mil

Consilierului juridic ii Este interzis ln exercitare—u piofesiei sa tolereze acte
ilegale.

Consilierul juridic nu se poate plrvala de pozitia sa pei-iiru & sali face anumile
inrerese personele. El va refuza orice „iona sau promisiune de avantaje ilicite si se va
abiine de in aere care coni… in principiile! liinralei si celor de online publica.

Consilieml juridic este responsabil de concluziile s „ciiunilc sale in exerriiarea
profesiei,

Profesia de conşilic: juridic ec exercita personal de catre consilierul juridic
inscris pe Tabloul profesmrlul al conSiliel—ilul' juridici definiriii sau stagiari. tinui de
catre Colegiile Consilierilor Juridici din Rumania.

Consilierul juridic va utiliza cu buna credinta mijloacele [clinice si bun
materiala puse la dispwitic de catre beneficiarul serviciilor 3 e.

INDA TORIRI PROFESIONALE SI RAPORTL'RII.£ DINTRE
CONSILIER/l JURIDIC!

Consilierul juridic \rl'huic sa asigur: rransparenra ac iiaii sale in reiauile cu
Spitalul General Cl- Pascani precum si cu ierieie persoane sub rezerva rcspecrarii
obligati i de conlidcntialimle. Lima dc rransparenla poa'e aduce prejudicii gr…
imaginii profesiei dc consil rjuridic este interzisa cu desavarsire.

Consilierul juridic … …la dcsfusumrea unor accivi'ali suseepiilaiie de a i…
libertatea sa de apreciere a cuuzelcr incredintate spre re/o'vure sau sa fie pus intr-c
s natie care poate ri percepura ra fiind de…rrura sa lc7cze den…iiaiea profesiei.

Consilierul juridic \'(i aere-pia sarcinile cum sunt conipalihilc cu competema si
Nvidia sa.
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Celeriraren acriunirnr cunsrlitrmni juridic este esemiara pentru activiwtea

acestuia, a —' urand indepImheJ in ron…“ vptime & sarciniljr încredintata.
Consi en'i jundnci … sprijini eforturile colegilor pentru mentinerea unui

climar de legalitate si pmrbsionaxism in domeniu

DISPOZÎÎII FINAI,!f

Responsabililakca profesionala & cnnxilierilur juridici este angajata pentru
nerespectarea normelor de S\cmimrea & p"…e ei stabilite prin lege. stalulul profesiei
si aclele nnmrame in numar—e, Nerespectarea nnrmclor deontologice atrage
raspunderea consumului…

44
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g)]ibenalcugandirilşidcxpl'itn , prircrptucarrier…caruiaperscualulTESA
poate sa—şi exprime si sa—şi l'quameltleJc _twiilule. cu respectarea maurii de drept şi a
bunelor moravuri:

h) e…stea şi Coreciiltldlncil, pr' tip u conform c u' ir. exercitarea functiei şi
in indeplinirea atribuţiilor de seleil: personalul l'L'SA trebuit: sa fie de buna-
credinţa;

i) deschiderea şi lumenul—renta plilk'ipiu conform caluia activitatile desfaşuralc
de personalul TFSA iri examinarea f\quiei lur stiut „vubiice şi pct " supuse
monitorinrii cetatenilor.

Nnmtcgenerale de cu…/uim „mfc—itm… rrpersana/ului TESA
Asigurarea unui serviciu pub/ir lil' caii/um

(1) Personalul i'rSFt .il'e t—hl'» de & aşigum un servi 'u dc calimte in
bencnciul cerarertilrir. prin participarea actita la luarea deciziilur si la transpunerea in"
in practica, in scopul real ni cumpctentelcr Spitalului Gereral CY Paşcani.

(2) la exercitarea .'urrctici. personalul TESA are nbligaţia de a avea un
componamem profesionist. pre. un ai de a aslgura, in condiţiile le 'i. transparenţa
administrativa, pentru a e “gu si a menţine increderea publicului in integritatea
imparţialitatea si eficacitatea Qpilalului General Cl" Pascani

Loialitatenfam tir Cnnstirurie şi lega

(l) Perscrutlul '] are obligatia ca. prin actele şi faptele lore sa respecte
Constituţia. legile (ari si && actioneze pentru punerea in aplicare a dispwiţiilor legale.
in cuufprmitate cu atributiile care le … 'u. cu respectarea er cil pmfe urialc.

(2) Persnnulul Tau trebuie sa se ecricmreze dispoziţiilor legale privirii:
restrangerea exercitiului uni)! drept… L datorata raturii l'uuctiilar detinute.

Lainlimieafnm de uutorirnţr'ly şi instituţiile publice

(1) Personalul 1er are obligatia Je a apara in mod loial spitalului General
CF Pascani. precum de a se abtine de la oiicc aer orl tapt care poate produce
prejudicii imaginii sau Interexclm' legale ale acestuia.

(2) Petsnnalului iI—"ŞA ii este inter/is:
&} sa exprime in public apre i neconforme cu realitatea in legatura cu

activixmca Spitalului Lycncml cr PascarrL cu pol tieile şi s JthÎile acestui
b) sa taca apreci i “e_lulurh te lu lep ura cu litigiile aflate in curs de

soluţionare şi in care Spitalului ce… al cr Pasum are calitatea de parte:
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prietenilor ori perâouncloi cu care au d\illi relatii de afaceri sau de natura politica. care
Io pot inlluenţa lmpartiulim'c in c\srtitzu'ezi ruiicţillor publice deţinute ori poi
constitui o recompensa in raport cu accste funcţii.

Parricl'pnren la „…mai de luare „ ileciziilnr

(1) in procesul de lua — a deciziilor angajaţii “Fi-ISA au obligatia sa acţiunen
confonn prevederilor legale si sa işi exercitc capociiaiea de apreciere in mori
fundamentat şi impartial,

(2) Personalului TFSA ii este interzis sa promita luarea unei decizii de calm
conducerea Spitalului Geneal CF Paşcani. de care alti angajati. precum şi
indeplinirea anioniiiloi- in mod ni—iviiegiar.

Obiectivimte in eva/mire

(1) in exei 'Lal'ca all'lhlţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajatii TESA
au obligaţia Su asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dCZVOllîil'eA
carierei pentru personalul 'l ESA din sub…" &.

(2) Personalul TESA care “cupă timpi de conducere. ii revine obligaţia să
examineze şi să aplice cu obicetlilmre criteriile de evaluare a competcmcl
proresionale pentru per=ollulul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări
promovări, numiri sau elibelăn' din functii ori timrdarea de stimulente materiale sau
morala excluzând orice formil de fm oritiam ori discriminar:

(3) Se interzice pcnunulului "VESA d: conduc—cre. să favorizeze sau să
defavorizeze accesul ori pmiiim arca in funcţie Je criterii discriminatorii de rudenie
afinitate sau alte criterii nccullfnnne cu principiile prevăzute mai sus.

Dispuziţii/înnle:Riiiplmdereu

(l) incalcarea dispnzltiilur pieyeninini Cod de conduită atrage raspunderea
dis ipliriară a personalului Tran, in conditiile] gli.

(2) Cuniisiile de disciplină aii competenta de a cerceta încălcarea prevederilor
prezentului Cod de conduita şi de a propune aplicarea s.…eiinnilor disciplinare, in
cundiţiile legii.

(3) Personalul rrsr nu poaie n ancţionllt sau prejudiciat în nici un fel pentru
sesizarea cu bunăecrcdinrîi a comisiei de disciplniă compctznte. in conditiile legii. cu
privire la cazurilc de încălcare a normelor de condilii .

14) in cazurile în I'c fuptele sâiârşitc inm…esc elementele constitutive alu
iin r infracţiuni. vor 5 sesizuie organele de urmarire penala competente, in Condiţiilu
leg .
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(5) Personalul TESA răspunde pom… lcgn. în ca…-ne în care, prin faptele
săvârşite cu încălcarea normelor dc cum… profesională, creează prejudicii
persoanelor flzice saujuridlce,

Asigurare”publicitatii

Pentru informarea Lctatemlnr \\: \a asigura afîsarca codului de conduita pe sitarul spitalului,mn». spimlgencralcfpascunLm.

Intrarea în viganre .- la da… de . , âé-„Qz

Cnmilelul Director:

AVIZAT,

COhSlLlU ETÎC.

“ Hifvr'fedxcax,
Dr. Am……e am…… PR EŞEDIN I'E,

j…—% Dr. sz "ostin

Director I'manciar—c labil.
Ec. Coman/


