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CODUL DE ETICA şi DE INTEGRITATE AL PER ONAL LUI
SPITALL'LUI GENERAL CF PAŞCA

„

ln dur… de imbun „re a relatiilor interumane col'ducerea Spitalului
(neneral (F l'a ani & pmcddat lx uno… rca )rezentului dneimem valabil pentru
întreg personalul angn tal uni!

Fără & prelindt că actuala i'nnnă c"e perlat , sau a ne interpune în activitatea
si autoritatea asocia 'la: i organizat or pr ionale (Colegiul Medicilor din
România, Ordinul A5 unui…" Medicali General ti. Moaşelnî şi Asistenţilor medicali
din România. au.). aducem la cunoş' 1 xcest cnd, axând deschiderea pentru
sugestii de îmbunu re atat din parlea $pilu|ulu General CF Paşcani, cât si din parte.:
pacnenţilor beneticlari ai 5 'VHZiliOl' medicale.

Pentru elzmunuca prcn—muiui Cod dc etică şi de lungi-irure, au stai la han, cu
temei legat unnăuoaxea legislaţia în vigoare,

- Legea t (JS/20%: L' ind reionna in domeniul sănătăţii, cu modificările si
completarile ulmi :

Legea " '. 460/2003 privind imunizarea profesiei (!= biochimist si chimist;
- OUG nr, HQ…)US ])riwind exerciurea pro! (i de asistent medi al

gcncialisl, u pm. 5 ci de mob?! şi n ptofesiei de (31535… med … precum
orgzni rea 'n… ionareaO\l\/»GVIAMR;

- Lagoa r 514/ »03 privind ex ateu profesivi de constliet juridic, cu
modltlcanle şi carni mările “ nome;

, Legea nr. 672/19 1 7002 pmiud auditul public imam, cu modificările s.
completările uilcrinsm

, Ordinul MFP nr 2 2/le04 vmnrv- apre ierea [odulul privind conduita etică \
audilm'ului imam:

» Legea … 57144123004 priund protecţia petsonalului din autorităţile
publice. instituţiile pub I\It şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale
legii;

- Ordinul OOO/Q(

managcnial al en
wma prwintl aprobarea cnduiui controlului intern
orpublite;



\
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- Ordinul MS nr. 1470 din 2“ ocrnmh
pn'vind angajarea e. pre……

„ gr… şi trepte profesionale a
personalului eu…—aeruui din imi . ţile sfinvtare publice din se……l sanitar;

— Legea .… 40/2003 privind drepturile pacientului;
» Norme de aplicare a Legii dremuriioi pacienului …. 46/2001 din R

decembl ie 2010.
. ISO 9001 13015 * Sisteme de management al cul

CODUL DE CONDUITA

AL PER…NALL Ll'i CONTRACTUAL un SPn'ALLL GENERALCF
PAŞCAM

DOMEMUL nn APLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE

Domeniul de opiu—„

(1) Codul de Clindhită al p…imulului contractual din cadml Spilaluiui
General CF Paşcani reglememcalâ normele de conduită profesională & inimgului
personal contractual.

(2) Normele de cnnduilă pinikiianaă prevăzute dc prezentul cod de
conduită. sum ohiigalmii ;1 …. personalul commeiuel um cadl'Jl spimlului, incadrat
in bau prevederilor! cgii nr. 53/2003 Codul l'runciL cu modificările ulterioare.

Obleclivf

Codul de condu'
bună administrare În rc
iaplelur de camp pnn'

1
, chicmcntzu'm normelor de conduită pml'esionela necesare realizării unei

mparluri eocidi profesionale corespunzătoare crearii şi menţinerii Ill nivel înalt a
prestigiului unitaţil şi al pers…lului contractual

urmăreşle să asigure creşierea culi Întregii activi
interesului publk, precum ş eliminarea bimeraţi

:. Informarea publicului cu privire la conduita profesională la care esle
indreplăţii să se astepte din panea perso raiului;

3. Crearea unui cîimm de incredere si respect reciproc între cetăţeni si
venmialui Spitalului General cr Paşcani.
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16, Nazi/fuma * comunicarea scrisă *Ticu'vă urci persoan: împotriva căreia urmeazăsă sc declanşen procedura de anl—hem au de cercetam disciplinară.I7. Avurnzor de ["regi—im» , este angaiaiu! cnliiăţ . care fam—„ cu bună-credinţă. oses zare cu pn'\ire in orice fapla care pl'empunc o în ale… a legii. & eti '

profesionale sau u principiilnr bunei administrâ „ eficientei, efîcacihéz ,economicilaţil şi lranspurcnţei.
ls. Avertizare în im…-er puli/ic * şcsiuma lăcuiă cu bună credinţă cu privire inorice faptă care presupune o inculcinc u legii. a dconmlugîe prnfesionale sau ii
principilor bunei adminisn'ări eficienţei, eficaciiăiii. economiciiăiii şi
transparenţei. de către o penulmă încadrau] intr—o lnsliluţie publică sau careFuncţinncază din fonduri publice on' administrează bun…—: sau resurse publice.

NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALAA PERSONALULL
CONTRACTUAI.

Asigurarea unui re: … in de (x'/Hulu

(1) Personalul contractual are cbligaiia de a asigura un serviciu public de
calitate în beneficiul ceinrenrlnr. prin p…icrpurea activă in luarea deciziilnr si In

transpunerea lor in practici in scnpul reulizârii cnmpeien elm instituţiei. în limitele
ulribuliilor slabilire prin flîa p'isluluî.

(2) în exercitarea uncriei. pcrsmialui art obligatia ile & avea un compummem
profesionist, precum si de 3 lingura, in cnndiliile legii, unnspareuie, pentru a castiga sr
a mentine increderea pacienţilor in integritatea. impirrtialiîalea si eficacimleu
servi 'ilor medicale ufcrite de Spitalul (,'lcnel'al (“F Paşcani.

Reweclarm CONSU/ldlé'i ÎI :: legi/ur

(|) Angajaţii au nbligalia cu, prir „mele si faptele im, să respecte Cnnstitulia
şi legile ţării şi să acţioneze penrru punerea in aplicare a dispoziţiilor legale, in
conformitate cu airihuţiiic care le …in cu respemrea eticii profesionale.

(2) Personalul rrebuie sa se conformcze dispoziriilor legale privind
restrângerea exerciţiului unnr drepturi, datordiă raturii l'uncliilor deţinute.
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ACIlVi/arc'upublică

1. Relatiile cu mijloacele de informare în trasă se asigură de cătrepersoanele desemnate in acest pe… de inallageml Spitalului General CF Paşcani, incondiţiile leg
:. Angajaţii desemnaţi ea parlinpe la activitaţi sau dezbateri publice. incalitate oficială, ll'ebllic să rcspectc limitele mandatului de i'cprezenmrc încredinţat demanager.

_3. In cazul in care nu sunt desemnati În acest sens. angajaţii pot participa laactivitaţi Sau dezbateri publice, având obligatia (le a face cunoscut faptul că opiniaexprimată, nu reprezintă punctul de vedere oficial al institut el.

Activilareapoliticii

] In exercitarea functiei detinute, pereonalului cuntractual ii este interzis săîn cadul] uniraţii insemne nri obiecte inscriptionate cu Sigla >ou denumirea
partidelor politice ori a candidatilor ace=m

Fular/rea i»…gimipmni

1. În considerarea functiei pe cum o deţine. personalul contractual are
obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni
publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopurielectorale.

Cadrul rela/[ilor in excrcnamic ulr'ilmllllor fîmL'flel

ll în relaţiile cu pcrsonalul din cadrul institut' i, precum şi cu persoanele
lizice sau juridice, toţi angajaţii sunt obligaţi sa aibă un comportament bazat pe
respect, bună credint , coleclimdinc si :lmliliilitzle

:. Peisonalul are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei reputaţiei <i
demnităţii persoanelor din cadrul instiiuţrei. ptccum şi persoanelor cu care intră În
logămră în exercitarea functiei prin'

&. întrebuinţarca iinoi— cxpl'csn viiitnai'e;
b. dezvăluirea aspectelor \ ieţu privare;
c. i'm-mulurca unor sesizări sau plîmyeri calomnii) .

3. Persnnalul trebuie să adopte n atitudine impartiala si justificată pentrurezolvarea clară si eficientă a problemelor cetătcnilor. Personalul contractual are
obligaţia să respecte principiul egalităţii ce—tateniior in fata legii şi a autorităţii publicc.
prin:
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a. se asigură că intregul personal al spitalului poate consulta continutul Coduluide etică si integritate;
b. sustine principiile incorporate in acest document prin exemplul personal;ci se asigura că încalcarilt- normclnr dc etică, sesizate de către orice angajat.sunt analizate cu promptitudine si obiectivitate si stln! urmate de măsurile

preventive/Corcctlveadecvate.
cl. se asigură că angajatul cale a făcut sesizarea este protejat împotrivit

acţiunilor angajatului despre care facut Sesizari
e, dispune constituirea Comisiei de Etică Şi activarea acesteia ori de câte uri

sunt semnalate cazuri de in ălcare a prevederilor Codului de etică ŞI
integritate;

f. analizează si aprnba propunerile rezultate din ralmrtul Cnmisiei tic etică
urmareste apli ea concretă a acestora,

Art. 2. Angaiatii:

a. vor lua la cunostinta prevederile Codului de etică si integritate;
b. acţiunează cu responsabilitaic în îndeplinirea sarcinilor de serviciu

contribuie la prevenirea respectiv eliminarea abaterilor de la prevederile
prezentului Cod.

c, aduc in atentia consilierului de etică orice marul" tare de Încălcare a
prevederilor acestui Cod. de natură să afecte/e imaginea personală, a
stntcturii organizatorice din care fac parte, sau a unitatii;

d. utilizează linia de etică. pentru sesizarea abaterilo ' de la prevederile Codului
de etic şi integritate.

Art. }. Consi am! de c

a. acordă consultanţă . asistenta angajatilor spitalului în scopul unei cât mai
depline conformări cu prevederile Codului de ctici. şi integritate;

b. aduce ln cunoştinţa personalului prevederile prcrentnlui Cod de etică si
integritate;

c. testeaza personalul spitalului cu privire la insutitea prevederilor prezentului
('od;

d. monitorizează aplicarea prezentului Cod şi raportează semestrial
conducătorului \tnităţiii tir—misiei de monitorizare cit şi RMC, cu privire la
respectarea regulilor de etică inleyimte de către angajarii spitalului;

e, păstrează documentatiile intocmite pentru activitatea desfăşumtâ
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* SPITALULGENERXL'CFPAşc—A şi
Medicul nu va asişm qau indemna !) Sinucideri uri aumvalaman' prin sfaturi.recomandari, imprumularea de :n:,':n…-ir&i oferirea de m iloace. Medicul va refuzaorice explicatie sau ajutor … acts! sem. Nici n mu Iara nu poate Fi practicau: fara vjustificare medicala evidenta, serios documenta & si (am mnsimlamamul informat alpacientului, cu exceptia simaliilor de urgenta cu risc vitaL
Prin actele salc profesionale. de investigare sau terapeutice. medicul nu trebuiesa supuna pacientul nici unui l'lsc nejuslmcdl, ch… d… exişta cererea expresa &acestuia din urma















Î snrÎJÎGÎwÎuÎFÎx AÎl—ÎmiîiÎdeÎlimş mîegn'late El; ÎLffff,ff „f„ , ,fff…f ,ff ilrespecliv, in cadml caselor Li: l inm—uri dc sanatate judeţene şi a municipiuluiBucureşti pot desfaşum in al' & pmgmmului normal de lucru, “… condiţiile legii.activitaţi profesionale, pnlvii ll CăililÎLal'll pe care 0 deţin exclusiv in unitaţi sanitare saufarmaceutice nrivalc.

Dispuziliifimile

Farmacistul raspunde disciplinar penîru uercspeelarea legilor şi regulamemclorprofesionale. a Codului demimlngic al fanna qulni şi a regulilor de buna practicaprofe anala, & Slalnlului Colegiului Fami' lşlilor din Romania, pentru nsrespcctarcddeciziilor adoptate de organele de conducere ale Colegiului Farmaclşlilor dinRomania, precum şi pentru orice Fapte savarşilc in lege…… cu profesia sau in afaraaceşteiav care sunt de nu…… sa prcjudicicze onoama şi ţresligiul profesiei sau aleColegiului Pannaclştilnr din Romania.
Orice ee…penumem in exercilarce pil>lbs.ei care inul .! principiile prezentuluicod poate face obiectul unei reclaimţii privind incalcarea eilui profesionale de catreÎannacist.

27





„ lnlegnlate 2021fiiiii *, fi… f…,fffffgţf 4
W&W .ENÎRAÎCF) AŞCAM

participand la menţinerea i'clzl lui „limbile —n cadul! acestuia şi contribuind laasigurarea cahmţii aclului mel .
Membrii Ordinului Binchimiştilon Biologilm' şi Chiinişrilvr in sisremul sanllal'din Rumania su… obligau sa aplice purala cupn'nzand numele. prenumele, gradul şispecialitatea pe toate buleiinele peniru ana zelc pe care le efectuezi/,a.
Relaţiile dinu'e biochimişti. biolvgi şi chimişii din s'alemul sanitar se bazeazape corectitudine, colaborare. respect reciproc şi solidarilate profesionala polrhilCodului de etica si deonluiogie pmfcslonala a biochimiştilcr, biulogilur şi chimişlikvrdin sistemul sanitar.

Dispuzilii finale

Chimistul angajat in Spitalui General Paşcani cste obligat sa iespccleprevederile prezentei legi şi reglementarile speciiice seemmlui in care işi desfaşoaraaciiviiaiea.
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'au persoane ori de alte

ire şi tratament. de vrtaltraartls din partea titor pacvcnţiaclc de natura sa antreneze _ mfc! n a fizica sau psihica.… Pacientul cu tulburari psilii e trebuit: sa (te implica! in procesul de luare adeciziei atat cat permite capacitatea lui de inţelegerc. in cazul in care pacicntul cutulburari psihice nu işi priate exprima liber \'nlnia. consimtamantul in scris trebuieluat de la reprczenlamul legal al acestuia
(1) Nu este necesara nbiinetea cmtslmţamanrului in condiţiile pre\ azute la alin,(1 ) atunci Cami este necexm'a intervenţia de urgenta(3) pacientul are dreptul sa refuze sau sa cpi'eascn :: inrenenrie medicala. dupacaz axumandunşi in scris raspunderea pentru decizia sa: :onsccinţele refuzului sauale opririi actelm' medicale lrebuic explicate pacientului, cu informarea medicului,daca intreruperea tratat-neutru… sau il ingrijirii… are drept consecinţa punerea inpcricnl a vieţii pacientului
Orice persoana cm'e suiera de tulburari psihice trebuie tratata cu omenie sirespectul demnitarii umane şi trebuie sa lie aparata impotrita oricaror ihr-mc de

exploatare econumiczt. , xttaltt sau de aim natura, impotriva tratamentelnr vammatoareşi degradante, Nu este admi tnicin discriminare bazata pc ti tulburare psihica.

Prexcn'erea, eliberareape baza unei rare:.»marim/„ „ti adminislrareudrugurîlur

Prescrierea. ellbemtca pe ham unei reţele medicale şi administrarea drogurilnr
in alte condiţii decat cele prevazute de lege. constituie infracţiune.

Pacientulprivat dt- libertate

Asistentului medical gcrteralist şi asistentului medical care ingrijesc un pacient
pmat de libertate le este imcrzis … aduca atingere integritatii nzice, psihice sau
demnilaţii acestuia

Daca asrstentnl mcdicai generalist şi us tentul mecical constant ca pacientul
privat de libertate a sltpnrlal maltrataii. aceştia au obligatia sa informeze organele
competente.

Situaţia pacientilor ii./maţi cu …V sau Jin/nuvi de SIDA

(l) Pacienţii micuta“ cu HIV sau la»; de SIDA au dreptul la ingrijire şi
tratament medical in mod nediscriminamriu. asistentul medical generalist şi asistentul
medical md obligaţi sa asigure mgl'ij 'ile de sanatate şi tratamentele prescrise
acestnr pacienţi.

(a) Pastrarea contitieiitialitatii .… datelm- putina persoanele infectate cuHIV sau bolnave de SIDA c<îe obligatnrie pentru asistentul medical generalist şi



FPELULÎIÎRAÎKFmŞCAG — (B(mdÎEÎICH ş. intéătîza Îi

asistentul medical care au … iugn
pcrsoane.

(3) Intre spcciaiişiii medico—simita'ţ infon-naţiilr cu privire la statusulHIV/SIDA ai unui pacient iwbuvc sa fie comuni—"aie.

.e„ siipmvegheie şi/xau tmtamcni asifei de

Probleme ale ingrijiri]minnrilnr

Daca asisientul medical generalist şi asinicnml meniCili apreciam ca minoruieste victima unei agresiuni bau privaţinni, trebuie sa incerce sa il protejeze, uzand deprudenţe sa :Liei'LCZe autoritatea competenta.
Asislcnml medical generalist şi asistentul medical trebuie sa tie aparatorulcnpilului bolna ' daca aprâcl za ca starea de sanatate nu est: bine iiiţeleasa sau nu estesuficient de bine protejata
In vederea efectuarii tehnicilor şi/sau :. manuvre'im de ingrijire şi/sau di:

tratament upra unui minor. onsimţamimtul trebuie obţiulec la reprezentantul legaial minorului. cu excepţia situatiilor de Urgenţe.

Probleme ale earnrimenmril' pe am

(1) Se interzice pKOVOun'C'd de imbolnavi artificialr unor oameni sanaloşi, din
raţiuni experimentale.

(2) Dispoziţiiie prezentiiiui …imi :c compicieaza cu celelalte prevederi legale
iuudente in materie.

Impunerea. cu ii… sau prin ind'iccre in eroare, & experimentului pe om
reprezinta o abatere grava pentru orice aSistcnt medical geieraiist şi asistent medical
care participa in min! voluniar şi constient la asemenea Papu-.

nigrum," jinale

Nemspecmren firme—imilor prez nmlni aud de em şi deomoiogie constituit»
abalere şi atrage raspunderea disciplinara. cari: nu excludc “aspunderca civila. penala.
administrativa sau materiaia.





ÎPÎALT'LÎEWRAÎCFP/Kin SJ [ ÎCotiÎriÎeencn şl inŞngTÎDufi
pentru a li independenti iri iv'fnreu nubieniel—it atlate ir analiza: auditorii internitrebuie sa Fie independent' i impaixiuli mai, in teorie. cil şi in practica; in toateproblemele legate de munca de audit .ndependenţa auditorilor interni nu trebuie satie afectata de interese ptrsunele xuu extenuare Ludilorii i itemi au obligaţia de a nuse implica in acele ncliuiélţi in care au un rutere; legitim/intemeiat.

2. Obiucflviraieu. ln activitate. lor auditorii inttnii trebuie sa manifestenbieetivitate şi iinparţialiuite in redactarea rapcanelor. cuie trebuie sa fie precise şiobiective; conclu7iile şi opiniile tbmiulate in rapoarte trebuit: sa se bazeze exclusiv peducumentele obţinute şi analizate rontmin standardelor de audit: auditorii intemitrebuie sa folose & wait' inlbr'iiaiiile utile pl uite de la entitatea auditata şi din altesurse. De aceste informaţii trebuie sa şL' una şe'ama in np" ic exprimate de auditoriiinterni in mod impartial, \udlturii interni trebuie. de asemenea. sa analizeze punctelede vedere exprimate de entitatea auditata şi, n functie de pertinenta acestora, saformuleze opiniile şi recninandnrile proprii; auditorii intern trebuie sa faca o evaluareech bruta & tiitnmi- cictimqtanţelnr relevante şi sa nu lie i lentati de pmpri i:interese sau de interesele uit… in formen propriei opinii
C. Cmyîdanfziilimrm

l. Auditorii interni sunt obligati srl pastreze coiiiid tlaliiatea in legatura culaptele, infonnaiiile Suu tir…unienteli: despre care iau ciinoştinta in exercitarea
atribuţiilor lor; este inter/ie cu auditorii iriemi ea uriliwzze in interes pcisunal Rau in
beneficiul unui ton informaţi c dobandite in er liarca atributiilor de serviciu.

2. in cazuri exceptionale auditorii mici-iii [ml Fumim .iceste informaţii numai in
“mainile expres pietaznte dc nomieie legale in Iignarc.

D. Comperrma prujy „… 'la
Auditnn'i intemi sunt iihligaţi … i\ indeplineasca atribuţiile de sewiciu cu

profesionalism, emnperenp, iinparriaiiiete şi la statiunii.: ilitemaţionale, aplicand
cunoştinţele, aptitudinile şi experienta dobandite

E Neutru/Utilea lin/iri…
] Auditor—ii iutemi trebuie sa ne neutri din punct de \edcrc politic, in scopul

indeplinir in mtid imparţ'al a activ ţilor; in acest \cns ei trebuie sa işi mentina
independenţa latu: de orice lnEuenţc pniir e.

2, Audiwiii interni …! obligalia ca in exercitarea atribuţiilor ce le revin sa au
abtina de ia exprimarea si… manifestarea cum ingerilor lor pulitice.





FlÎAÎUÎGÎNEALÎ PA?

rapoanelur auditorii intemz ;… (imn; :. ce a adera la poslulalele de baza şi lastandardele de audit general nccepml
d) auditorii interni trebuie sa işi 'mbunawţeasca in mod continuu cunoştinţele.eficienţa şi calilarea activitaţii lor: şeful compartimentului de audit public intern.respectiv conducatorul cmilalii publice, trebuie sa asigure condiţiile necesarepregatirii profesionale & auditorilor interni. pcl'loada alocata în acest scop fiind d:minimum 15 zile lucratoare pe an;
e} auditorii inlel'ni ll'ehuie sa aiba …“ nivel m*espunzator de studii di:specialitate, pregatire şi expcl' nia profesionale ulocvenle;
:) auditorii interni uebuie sa cunoasca legislaţia de specialilaie şi sa nuprcocupe in mod continuu de creşterea nivelului dc mega—,are conform standardelnlinternationale;
g) se interzice auditorilor interni >a işi depaşeasca atnbrnli le de servi '

Dispnziliifînale

Prevederile prezenlulm md …… nbligaln' pentru turj auditorii intemi dinS ilalul General CF Pascal—iii
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protesiunalc din care face parte. dL' nutum a …in 'e atingere principiilor fundamentale,ordinii publice si buuelur n…… Jr! sau demnitatii umfcsiei de consilier juridic.
CONDITII DE EXERCITAREA PROFESIEI

Consilierul juridic „te uiti apararea drepturilor si intereselor legitime aluSpitalului General ("I' Pas “ "
in virtutea unei pic—gal i profeiionalc deosebite ai ;: „tapanir perfecte atehnicilor de asistenta. col si reprezentare consilierii! juridic trebuie sadovedeasca u amanuntita cunoastere a pmblemalicii cauzelor supuse spre rezolvare.Apanenenlri COnSÎlicmlul juridic pe baza unui commn sau a unui act de numirein functie la Spitalul (] l CF Pascani, nu aduce atingere indatoririloi' saleprof ionale, opumlnitmii de a alege metodele de luciu sau posibilitatii de luare aunor decizii in plan prnresiural.
Consilierului juridic !: e)“: interzis in exercitarea piofesiei sa tolereze acteilegale.
Consilierul iurtdit- lui e poate prevala de ])02 sa pentru a sa ace anumilcinterese personale. Fl va rel za mice nima sau pioniismnc de avantaje ilicite si se inabtine tte la acte care contlaviii prin ip … moralei si celor de ordine publica.Consilierul juridic este responsabil de concluziile si etctiunile sale in exercitareaprotesiei.
Prol'e A de familie: juridic se ex cita personal de catre consilierul juridicinscris pe Tabloul prorennnl ztl conSi luilor juridlci defllllllvi sau stagiari. tinut decatre Colegiile Cunsilierilul Juridici din Rilmani
Consilierul juridic \a utiliza cu buna credinta miiluucele tehnice si baza

materiala puse la dispozitie de catre beneficiarul serviciilor yale.

IND/1 TORIRI PROFESIONALE SI RAPORTL'RILEDINTRE
CONSILIERI!JURIDIC]

Consilierul Juridic trebuie su asigur: tmmparenta acîlvllalii sale in relatiile cuSpitalul General cr Paşmn; precum \i cu tertele persoane sub rezena respectat-ii
nbligatiei de eonGrtentialiiau—, Lipsa tie transparenta poa'e aduce prejudicii graveimaginii profesici de cmlstlierjuridic si este interzisa cu desaquire.

Consilierul juridic işi cum de. usurarea unor HUIIVLSli susceptibile de a leza
libertatea sa de apreciere & ciiuzelm iiicre mare spre rezoîmre sau sa fie pus intr—<
situatie care poate 5 percepute ca ninti tte natura su lezeze demnitatea pmfesi :Consilierul juridic \"d necepta sarcinile care sunt compatibile cu competenta si
lunetia sa,
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\ÎHÎÎLLÎGFERÎIÎlî
Celcrilutea animal…» msn

acestuia, asigurand indeplinire
Consilierii juri

ridic este esentiala pentru acm/iram…nu… Uplime & sarcinilor incredintate,i … sprijini eforturile colegilor pentru mentinerea unulclimat de legalilalc si profesionalism in domeniu

DISPOZITII FINALE

Responsabilitalca profesionala & co…lliel—llm iuri
nerespectarea normelor de exercitarea &
si actele nurmathe in \'ivnarc.
raspunderea consilierului ;…

dicî este angajata pentruprofesiei stabilite prin lege. slatulul pmfe “ei
Nercspectm'ca nomvzlor deonwlogice atrage
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, ÎIEMZÎAÎCÎ“ iÎşchl ÎZlinÎutÎetî şÎ-ÎegÎtzÎei;; ?

g) libertatea gandirii şi ii e… nu i„ primpoate sa»şi exprime şi sw—şi fundamenteze .
'

bunelor moi—avu .
h) cinstea ŞI corectitudinea, primiplu conform camin in exercitarea funcţiei şiin indeplinirea atribuţiilnr lie sen'iciu personaiui TESA trebuie sa fie de buna»credinţa;
i) deschiderea şi ““:“le *nia. prindpiu conform caltlia activitaţile desiăşuratcde personalul TL'SA in c\:n'ltarca funcţiei lnr sunt ')uhlice şi pot li supusemnnitorizarii cetaţeniltn'.

lu conform caruia personalul TESA
. cu r&SpEDliiIEd ordinii de drept şi a

Normegenerale de cu…/uim prnjksinmtla :: persana/ului TESAAsigurarea unui serviciu puii/ic de ('IIIÎIIIIE

(1) Personalul lE “t are ubll \ de a asigura un serviciu de calitate inbeneiiciul cetatenilor. prin p;.ttictptnea amalia luai—ca dcc iilor şi la transpunerea l…»in practica, in scopul rea ni c…npett—ntelor Spitalului Gererai CF Paşcani.(2) In exercitarea ulicţlci. perstilaiui 1 . A are obligaţia de a avea uncompunament profesiomsl. pr—eum şi de a asigura, in condiţiile leg transparentiadministrativa. pentru & cuşiign şi a metţine increderea publicului … integritateaimparţialitatea şi Eficaciialeu Spitalului General CF Paşcani,

Lai/(limitau fum de Cilnsll'luţie şi lega

… Personalul li: ine obligaţia ca, prin acleie şi faplele lor, sa NSpecConstitutia. legile jurii şi acţioneze penlru punerea in aplicare & dispnz iilor legale,in Conffirmitaw cu alribu le care la m\ nl cu respectarea etnii profesiunale.
(2) Personalul ILNA (tebuie ,“ & conformeze dispoziţiilor legale privindrestrangerea exercitiului ull')! drcpiuri, datorata ralurii funcliilor detinute,

Loialitatea fam de unmrimp'le' şi immunity publice

(1) Personalul TESA are 0in :a dc & apara in mod ioinl Spitalului GeneralCF Paşcani. precum şi de e sa abil…» de la etice ac! or Fapt care poate producepreiudicii imaginii sau inlcr |…" imit ale acestu
(Z) Personalului TESA ii
a) sa exprime in nllbiic apt—et neconforme cu realitatea in legatura cuaciivimlea Spitalului Gem ""ii CI F a…. … politicile şi stniten la acestuia;b) sa i… aprecieri ne…… …: in legatura cu litigiile aflate in curs desoluţionare şi in can: Spitalului Gem—rai ci Pascani are calilatea de pane:



PiîxÎulÎGEuÎarî ÎFÎAŞCHVIÎCÎMEtica; ÎtcgÎ Ze* în; Î
c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public. in alte conditii decat celeprevazute de lege;
d) <a dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea runoti ', daca aceastadezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imagineasau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari, precum şi ale persoanelor tizice Saujuridice;
&) sa acorde asistenta şi consultanta persoanelor mice sau juridice in vedereapromovarii de actiuni juridice uri de alta natura impotriva statului sau SpitaluluiGeneral cr Paşcani
(3) Prevederile prezentului cod de conduita nu pm 5 interpretate ca o derogarede la obligaţia legala a crsonalului 'I'ESA de a furniza informatii de interes publiccelor interesa ' 'n condi ile legii, sau ca () derogare de la dreptul personalului TESAde a face sesizari in baza Legii nr. 571/2004 privind protectia personalului dinautorimtile publice, instituţiile publice şi din alte unitati care semnalcm incalcari alelegii.

Libertateaopiniilor

(1) in indeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul Tl-ISA are obligatia de arespecta demnitatea funcţiei detinute. coreland libertatea dialogului cu promovareaintereselor Spitalului General CF Paşcani,
(2) In activitatea lor. personalul TESA are obligaţia de a respecta libertateaopiniilor şi de a nu se lasa influentati de considerente personale sau de popularitate, inexprimarea opiniilor, angajatii TESA trebuie sa aiba o atitudine concilianta şi sa evitegenerarea contin—telor datorate schimbului de pareri.

Activitatea pul/lica

(l) Rela ile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre personalulTESA desemnat in acest sens de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, incunditiile legii.
(2) Personalul TESA desemnare sa participe la activitaţi sau dezbateri publice.in calitate oficiala trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintatde conducatoml autoritatii ori institutiei publice in care işi desfaşoara activitatea.(3) In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, personalul TESA poateparti ipa la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia dc a face cunoscut [cap…]ca opinia exprimata nu repre/inta punctul de vcdere oficial al autorimlii ori instituţieipublice in cadrul careia işi desfaşoara activitatea
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Cadru! rel/llillnr in exurvitaruafwlz'rici

(1) in relariile cu personalul din cadrul spitalului General CF Paşcani, precumşi cu persoanele ti/ice sau jilrid perwnaiul TESA este obligat sa aiba uncomportament bazat pe reSpeCL, bu ' credinţa, corectitudine şi amabilitatev(z) Pcmnnalul iEsa ale obligatia de a nu aduce atingere onoarei. reputaţiei şrdemnitaţii persoanelor din cadrul Spitalului General CF Pascani. precum şipersoanelor cu care intra in legatura exercitarea funcnei publice. prin:a) intrebuintare—aunor expree nnitoare;
b) dezvaluirea unor aspecte ale Vieţii priv e;0) formularea unnr senizari sau plangeri calomnioase,(3) Personalul TESA rrebuic „a adopte o atitudini: impaniala şi justificatapentru rezolvarea clara şi el rita a problemelor cetaţerulcr. Angajaţii Th auobligaţia sa respecte principiul egalitatii cctaţcnilcr in raia legii şi a aumntalilarpublice. prin:
a) promovarea unei minţii similare au ideurioe rapo are la aceeaşi categoriede situaţii de fapt:
b) eliminarea oricarei Forme de discriminare bazate pe aspecte privindnaţionalitatea convingerile rc ' ”trase şi politice, siarea materiala sanatatea varstasexul sau alte aspecte
(4) Pentru rca rea llnur raponuri sociale şi pmfesionale care sa asigumdemnitatea persoanelor, eucrcnţa activitaţii. precum şi creşterea calitaţii activitaţii, serecomanda respectarea normelor- de conduita prevazute la alin. (l)—(3) şi de catrecelelalte subiecte ale acestor raporturi

Caminha in rul/ru! relnfiilur ÎIIIL'rllllfl'IInllll'

(1) Personalul “384 care reprezinta autoriraiea %… instituţia publica in cadrulunor organizaţii internaţionale, institutii de invatamanu conferinţe, seminarii şi alteactivitaţi cu caracter mtenmţmnal au obligatia sa promoveze o imagine favorabila lat-lişi autoritatii sau insrituţiei publice pe care o reprezinta.
(2) in relaţiile cu rcpl'eicmanţi alter sluteţ personalului l'l—SA ii este inrerzis ai:exprime opinii personale pri i ind aspecte nationale sau dispute inlemarionale.(3) In deplasarile rome, angaiai nas/\ Sum ntligaţi sa aiba o conduitacorespunzatoare regulii ' de protocol si le este interzisa incalcarea legilor şiobiceiurilor ţarii gazda.
Intcl'dicţizt privind acceptarea cadourilor} serviciilor ş: avarrraielorPersonalul TESA nu [icbllie sa solicite— ori accepti: cadouri, serv ii, favorurl.invitaţii sau orice alt maruaj, care le sunt d .linate personaL familiei. parinţilul.
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[fffff „„fvfffff * fi(5) Personalul TLSA răspundesăvârşite cu incalu eu “(mn—3
persoanekvr fizice sau juridica.

ponivi! Iegu, in canu-ile În care, prin faptelelor de „…a… profesbnali creem prejudich
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