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CAPITOLUL 1
A. Termeni
Art.l.În înţelesul prezentului Cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
o personal contractual ori angaja/ contractual - persoana numită într-o funcţie În cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, în condiţiile Legii n1". 53/2003 . republicat;
o funcţie - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităt ilo r stabilite în cadrul pitalului J u d e ţ ea n de
Urgenţă B u ză u : în temeiul legii, în fişa postului;
o interes public - acel interes care impl ică garantarea şi respectarea de către in stituţiile şi
autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de
Constitutie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi
îndeplinirea atr ibuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei . eficacităţii şi economicităţii
cheltuirii resurselor;
o interes personal - orice avantaj material sau de altă n atură , urmărit ori obţinut, în mod direct sau
indirect, pentru sine ori pentru alţii , de către personalul contractual prin folosirea reputaţiei . influenţei ,
facilităţi l o r, re l aţ iilor: in form aţ i i l or la care are acces, ca urmare a exercitării a tr i bu ţ i i l o r functiei:
o conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect,
al angajatului contractual contrav ine interesului public, astfel Încât afectează sau ar putea afecta
independenţa şi irnparţialitatea sa în luarea deciziilor ori Îndeplin irea la timp şi cu obiectivitate a
indatoririlor care Îi revin în exercitarea funcţ iei deţinute;
Conform prevederilor An. 301 - Conilict1.l1 de interese din Noul Cod Penal:
.,(1) Fapta funcţ iona ru lu i public care, în exercitarea atributiilor de serviciu, a îndeplinit un act
ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial,
pentru sine, pentru soţu l său , pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă
persoană cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a
beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură . se pedeps eşte cu Închisoarea de la unu la 5 ani şi
interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică ."
o informaţie de intere s public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din
activităţile unei autorităţi publice ori instituţi i publice, indiferent de suportul ei;
o informatie cu priv ire la dare p ersonale - orice informaţie privind o persoană identificată sau
i de n ti fi c a b i l ă.

B. Domeniul de aplicare si principii generale
Art,2(I ).Codul de conduită etică şi profesională a personalului contractual din cadrul Spitalului
Ju de ţean de Urgenţă Buzău: reglementează totalitatea normelor de conduită profesio na lă si formuleaza
principiile care guvernează conduita profesională a personalului, ce trebuiesc respectate in relatia cu
pacientii, partenerii, colegii, in vederea cresterii increderii si prestigiului institutiei.
•
(2) Normele de conduita etica si profesionala prevazute de prezentul Cod unt obligatorii pentru:
personalul contractual din cadrul spitalului incadrat in baza prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul Muncii republicat, indiferent de durata raporturil or de munca sau de locul in care este
prestata munca.
personalul încadrat intr-o altă unitate, care e fec tu e ază stagii de pregătire profesională, cursuri de
perfecţionare, specializare are obl igaţia de a respecta prevederile prezentului Cod pe toata
durata prezenţei In Spitalul Judeţean de U rgen ţă Buzău.
voluntarii care-ş i desfăsoară activitatea În secţiile Spitalului au obligaţia de a respecta
prevederile prezentului Cod pe toata durata prezenţei în unitatea spitalicească,
persoanelor care lucreaza in Spital detasati, rezidenti, etc
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C. Obiective
Art.3.0biectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului
spitalicesc public , o bună administrare în realizarea interesului public , precum şi eliminarea birocraţiei
şi a faptelor de corupţie, prin:
a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare reali z ări i unor raporturi sociale şi
profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului Spitalului Judeţean de
Urgenţă Buzău şi al personalului contractual;
b) informarea publicului/pacianţilor cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se
aşt ep t e din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei;
c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni/pacienţi şi personalul contractual
din Spital.
D. Principii generale

ArtA.Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt următoarele:
a) prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a
considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei ;
b) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor/pacienţţilor în pe toata durata prezentării la
Spital - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic
în situaţii identice sau similare;
c) profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini
atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
d) imparţialitate a şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt obligaţi
să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în
exercitarea atribuţiilor funcţiei;
e) integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis s ă solicite
sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau
material;
f) libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi
exprime şi să-şi fundamenteze opiniile , cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
g) cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia : în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea
atribuţiil or de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru
îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;
h) deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii
contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării
cetăţeni lor.
E. Cerinte generale pentru o conduita corecta si un comportament integru al personalului
contractual al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Art.5(1).Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi aplicarea principii lor l egali tă ii, integrităţii

morale, competenţei şi responsabilităţii profesionale, eficienţei: obiectivităţii , tratamentului imparţial şi
personalul din cadrul Spitalul Judetean de Urgenta Buzau are urm ă t oa re l e obligatii:
(2).cu caracter general:
a) să cunoască şi să aplice corect prevederile/ reglementările legale şi procedurile interne ale
Spitalului.
b) să se asigure că acţiunile întreprinse sunt înţelese corect.

transparenţei,
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c) să conşrientizeze ş i să protejeze imaginea şi prestigiul Spitalului, inclusiv al calităţii sale de
angajat al i nst i tuţ iei
d) s ă ti e loial inst it uţ iei;
c) să aib ă un com portamen t ş i un limbaj civilizat faţă de toate persoanele/pacienţii cu care vine în
contact, în inter iorul şi exteriorul spita lului;
f) să d o v e d e as c ă sp irit de echipă ş i sol idaritate faţă de colegi, respectând drepturile şi demnitatea
fi ecăruia;

g) să nu se lase i n fl uen ţat de interese personale, de presiuni sau influenţe externe în îndeplinirea
atributi ilor de serviciu;
h) să poarte o ţi nută vest irnentară decentă şi c u rat ă .
(3).de na tură profesionalci
Angajaţi i Spitalului trebuie să aducă la îndepli nire la termen şi în mod corect sarcinile de serviciu pr in :
a) Studierea politicilor/procedurilor operationale din domeniul propriu de activitate , înţelegere a şi
aplicarea acestora în activitatea pe care o d esfăş o ară .
b) Verificarea va lab i li tăţii politici lor ş i procedurilor aplicab ile în activ itatea pe care o desfăşoară.
c) Solicitarea de asistenţă din partea superiorului ierarhic şi/sa u persoanei îndrituite, atunci când
există întrebări privind polit icile/procedurile care trebuie aplica te ş i respectate.
d) I m b o gă ţ i re a cont inuă a c un o ş t i n te l or şi c o mp e te nţe l o r profesionale, atât prin valorificarea
oportu n i tăţi lor de care be n efi c iază prin grija Spitalului, cât şi prin studiul individual.
e) Informarea imediată a supe rior ului ierarhic asupra ori căre i încercări/presiuni de încălcare (cu
sau fără şt iinţă) a politicilor/procedur ilor Spitalulu i, făc u t e din interiorul! exteriorul institutiei.
(4).lJrivind caracterul co nOden{ialitătii datelo r şi informat iilor
a) obligativitatea de a păstra anonimatul ş i confidenţialitatea datelor pacientului în toate
secţiile/compartimentele unităţii spita lieeşti;

b) obligativitatea respectării drep tului pac ientului conform Legii nr.46/2003, cu modif.şi complet
ulterioare.
c) să respecte confi d e nţ i a l it at ea faţă de terţi asupra datelor şi informaţiilor decurse din serviciile
medicale acordate asiguraţi lor precum şi intimitatea şi demnitatea acestora aşa cum este stabilit
în Legea 46/2003 .
d) pastrarii confidentialitatii datelor pacientului. Spitalul dispune si aplica politici si proceduri de
asigurare a protectiei tuturor informatiilor confidentiale, a informatiilor reprezentand drept de
proprietate al clienţilor.
e) pastrarii sectrete a parolei de acces a parolei de a ces in cadrul aplicatiilor informatice instalate
in cadrul spitalulu i, precum si obligatia schimba rii parolei de acces la intervalele recomandate
sau in cazul in care aceasta a fost dezvalu ita accide ntal.
f) de a nu scoate in afara spitalului doc umente care contin informatii privind pacientii. Este
interzisa orice forma de cop ierea datelor continute in baza de date a spitalului.
Spitalul are obligaţia de a lua masuri de protejarii datelor impotriva accesului neautorizat, dezvaluirii,
modificarii, pierderii sau d istrugerii acciden tale/ ilegale precum si impotriva oricarei forme de
prelucra re ilegala.
Confidenţialitatea este asigurată prin:
a. instruirea personalului privind protectia informatiilor confidentiale obtinute in timpul actului
medical si a dreptului de proprieta te a clientilor sai. Acesta cerinta este inscrisa in fisa postului :
b. semnarea une i angajament deontoloQic de catre intreg pe rsonalul d in spital prin care fiecare
salariat se obliga:
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sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor, informatiilor si documentelor de orice fel de la
locul de munca si de la nivelul intregului spital;
sa nu foloseasca in interes personal sau pentru alte persoane datele, documentele si faptele
referitoare la activitatea spitalului, asupra carora detine informatii;
sa apere integritatea patrimoniala de orice fel (materiala, morala, etc) a spitalului ;
c. Activitati specifice de prevenire a transmiterii involuntare a informatiei private:
asigurarea accesului controlat in spital;
circulatia codificata a informatiilor private;
eliberarea de informatii doar la cerere si sub semnatura catre personele autorizate;
securitatea si confidentialitatea arhivari lor;
parolarea accesului la calculator;
d. alte prevederi privind confidenţialitatea:
este interzisa accesarea bazelor de date medicale/ si informatii medicale privind starea
pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul , prognosticul, tratamentul, datele personale
care sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
este interzisa accesarea bazelor de date medicale/ si informatii medicale in afara obligatiilor de
servici si/sau furnizarea acestora catre terti in lipsa unei aprobari scrise a Directorului Medical
.sau Managerul ui si/sau folosirea aplicatiilor informatice in afara scopului pentru care au fost
create.
Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor referitoare la persoane este obligatorie pentru toţi salariaţii care
prin activitatea pe care o desfăşoară au acces la acestea în mod direct sau indirect in conformitate cu
Legea 46/2003 privind drepturile pacientului si a O.M.S. 386/2004 privind aprobarea Normelor de
aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 si Lg.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date privind datele cu
caracter personal.
.
C J.privind comporlamentll! inte gru.
Personalul contractual a Spitalului trebuie:
a) să fii corect şi onest în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
b) să nu folosească poziţia deţinută în instituţie în interese particulare.
c) să nu sugereze şi să nu pretindă recompensă (cadouri şi orice alte valori au servicii) pentru
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de la persoanele/pacienţii cu care ai relaţii de colaborare/de
acordare îngrij iri medicale;
d) să nu se implice în activităţi sau înţelegeri, direct sau prin inermediul membrilor familiei, care
să dea naştere la conflicte de interese;
e) să nu folosească bunurile Spitalului pentru rezolvarea problemelor personale.
{6}.orivind conflictul de interese
Angajaţii trebuie să evite orice situaţie care implică sau poate genera conflicte între propriile interese şi
interesele Spitalului. Angajaţii vor evita orice implicare directă sau indirectă - de exemplu prin
membrii familiei (soţ/soţie sau copii aflaţi în întreţinere) - în asocieri sau investiţii care influenţează sau
pot influenţa deciziile individuale ale oricărui angajat, atunci când acesta acţionează în interesul
Spitalului.
Orice posibil conflict de interese trebuie declarat.
În cazul în care un angajat este implicat într-un conflict de interese, conducerea Spitalului trebuie să
analizeze şi să soluţioneze situaţia împreună cu Compartimentul Juridic. Aprobarea sau neavizarea
s i tu aţ i e i analizate se va face pe baza unui document scri s, înregistrat şi păstrat la Compartimentul
Juridic.
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('7). privind o(erirea/accem area de cado uri. (a"'o mri sau servicii
Este i nte rzisă oferirea de cadouri: gratu ită ţ i sali favoruri pentru influenţarea deciziilor luate de
conducerea seq iilor/birourilor/compartimetelor Spitalului ;
Este in te rzis ă ofer irea unui cadou unui superior ierarhic sau membrilor comitetului director, deoarece
s-ar putea interpreta ca o incercare din partea angajatului de a obţ ine un tratament prefere nţ i al .
Este strict i nterz is ă cererea sau acceptarea de bani (sau echivalentul În n atură al unor sume de
bani)/favoruri sau servicii de la furnizorii de rnedicarnente/prestatorii de servicii! pa ci e nţ i i Spitalului.
(81.privind ill1 h unălăl ire a continuâ a relareiei medic-pacient
In cadrul pitalului J u d e ţ ean de Urgenţă B u zău , relaţia medic -pacient este considerată mijocul prin
intermediul căreia sunt furnizate Îngrijirile medicale. Ca atare. se considerăm că, o bună relaţie medic pacient este esenţială pentru calitatea îngrij irilor medicale.
Pentru îmbunăt ăţirea contin uă a re laţiei medic - pacient, competentele profesionale medicale trebuie
permanent actua lizate. acestea stand la baza realizarii actului medical si la stabilirea unei directii
coerente a indrumarii medico-psiho-sociale a pacientului.
Personalul contractual al Spitalului implicat în acordarea de îngrijiri medicale pacienţilor au obligaţia
de a c un oaşte şi respecta drepturile p acienţi lo r stabilite prin Legea nr.46/2003.

CAPITOLUL ILNorme de conduita profesionala a personalului:
Art. 6.Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1) Personalul contractual are obl igaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiu l
c e tăţen i l o r/p ac i e n ţ i l o r, prin participarea activă la luarea deciz iilor ş i la transpunerea lor în p ractic ă, în
scopul realizării competenţelor Spitalului, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
(2) În exercitarea funcţiei personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament
profesionist, precum ş i de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă , pentru a câştiga şi a
m en ţ ine încrederea p acienţilor în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea instituţiei.
Art.7.Respectarea Constituţie i şi a legilor
(1) Angajaţii contractuali au obligaţi a 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.
Art.8 .Lo ialitateafaţâ de instituţie
(1) Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul Spitalului Judeţean de
U rgen ţă Buzau, 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 Spitalului
Judeţean de Urgenţă Buzau , 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 Spitalul Judeţean de
U r g en ţă Buzau are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
c) s ă dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
d) s ă 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 Spitalului Judeţean de
Urgenţă Buzau ori sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice:
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e) să acorde asistenţă şi consultan ţ ă, persoanelor fizice sau ju ridice, în vederea prornovăr ii de actiuni
'
jurid ice ori de al tă n atură împotriva Spitalului Judeţea n de Urgenţă Buzau.
(3) Prevederile alin. (2) lit. a) - d) se apl ică ş i d upă încetarea raportului de muncă, pentru o perio adă
de 2 ani, dacă d is p o zi ţ iile din legi speciale nu prev ăd alte termene.
(4) Prevederile prezentului cod de co ndu i tă nu pot fi interpretate ca o derogare de la ob l igaţia l e ga lă
a personalului contractual de a furniza info rmaţ ii de interes public celor i ntere s a ţ i, În cond iţii le legii.
A rt . 9. Libertatea opiniilor
(1) În îndeplinirea atribuţi i l or de serviciu an gajaţ i i contractuali au obligaţia de a respecta demnitatea
funcţie i deţin ute. corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Spitalului Judeţean de
U rgen ţă Buzau.
(2) În activitatea lor angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se
l ăsa influenţaţi de considerente personale.
(3) În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conci l iantă şi să evite
generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
Art. 1OActivitatea p ublică
(1) Relaţiil e cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest
• sens de conducăto ru l institu ţ i e i publice, în con d i ţ i i le legii.
(2) A n gajaţi i contractuali d es emnaţ i s ă participe la acti vităţi sau dezbateri publice, în calitate
o fi c i a lă , trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare Încredinţat de manager.
(3) În cazul În care nu sunt desemnaţ i în acest sens, an gajaţii contractuali pot participa la activ ităţi
sali dezbateri publice, având ob ligaţ ia de a face cunoscut faptul că opinia exp r im a tă nu re pre zi n t ă
punctul de vedere oficial al Spitalului Ju deţe an de U rgenţă Buzau.
Art. 11 Activitatea politică
(1).În exercitarea funcţi ei d eţinute, personalului contractual îi este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) să furnizeze sprijin logistic cand idaţ ilor la fu ncţii de demnitate publică ;
c) s ă colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât ş i în afara acestora, cu persoanele fizice sau
juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice ;
d) să afi şeze în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publiceînsemne ori obiecte inscripţionate cu sigla
sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.
Art. 12.Folosirea imaginii proprii
În considerarea fun cţi e i pe care o deţine, personalul contractual are ob ligaţia de a nu permite
utilizarea numelui sau a imaginii proprii În acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi
comerciale, precum ş i în scopuri electorale.
Art. 13.Cadrul relaţiilor în exercitarea atrib uţ iilor fun cţiei
(1) an gajaţii contractu ali sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bun ă-credinţă,
corectitudine şi amabilitate.
(2) Personalul contractu al are obl igaţia de a nu aduce atingere onoarei , reputaţi ei ş i demnit ăţii
persoanelor din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzau, precum şi ale persoanelor cu care intră în
l e gătură în exercitarea funcţiei , prin:
a) î n t re b u i nţare a unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea aspectelor vieţii priv ate;
c) formularea unor sesi zări sau plângeri calomnioase.
(3) Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţi ală şi justificată pentru rezolvarea
clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor/pacienţi lor. Personalul ontractual are obligaţia să respecte
principiul egalităţ ii cetăţenilor În faţa legii, prin:
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a) promovarea unor so l uţ ii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la
categorie de sit uaţ i i de fapt;
b) eliminarea o r ică re i forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţ io na l itatea, convingerile
religioase ş i politice, starea m ate ria lă , s ănăt atea, vârsta, sexu l sau alte aspecte.
An. 14.Condllita in cadru l relaţiilor internaţ ionale
(1) Personalul contractual care rep rez intă SpitaluluI Judeţean de Urge n ţă Buzau în cadrul unor
o rgan izaţ i i internaţi ona le , in st i tu ţ ii de în v ăţământ , congrese, co nfe ri nţe, seminarii şi alte acti vităţi ClI
caracter i nte rn aţ i on al are o bligaţ i a să promoveze o imagine favorab ilă ţăr ii ş i Spitalului pe care-I
aceeaşi

reprezintă .

(2) În d epl asăril e în afara ţării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită corespunzătoare
regulilor de protocol ş i să respecte legile ş i obiceiurile ţării gazdă.
Art.15.Parliciparea la procesul de luare a deciziilor
(1) În procesul de luare a deciziilor angaj aţ i i contracrual i au obligaţia să acţioneze conform
prevederilo r legale şi să î ş i exercite capac itatea de apre iere în mod fundamentat şi im p arţia l.
(2) Angajaţii contrac tuali au obl igaţia de a nu promite luarea unei decizii de c ătre Spitalului J udeţe an
de Urge nţă Buzau, precum ş i îndepli nirea a t r i b u ţ i i lo r in mod privilegiat.
Art.l 6. Obiectiv itate in evaluare
( 1) în exercitarea atributiilor specifice fun cţi ilor de conducere angajaţi i eontractuali au ob ligaţia să
asig ure egalitatea de şans e ş i tratament cu privire la dez oltarea carierei pentru personalul contractual
din subordine .
(2) Personalul contracrual de conducere are ob ligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate
criteriile de evaluare a co m p ete nţei profesionale pentru personal ul din subordine, atunci când propune
ori aprobă avansări. promovă ri, numiri sau eliberări din funcţii, excluzând orice form ă de favoritism ori
discrim i Il are.
(3) Personalul contractua l de conducere are o bligaţ ia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori
promovarea În funcţiile contractuale pe crite rii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii
n conforme cu principiile p revăzu te la an. 3.
ArI.l Î Folosirea abuzivă a atrib uţiilorfuncţiei deţinute
(1) Personalul contractua l are o bl igaţia de a nu folosi atr ibuţiile funcţ iei deţinute în alte scopuri decât
cele prevăzute de lege.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evalua re sau de participare la anchete ori
a ţi un i de control, personalul contractual nu poate urm ă r i ob ţinerea de foloase sau avantaje în interes
personal ori producerea de prej udicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Angajaţii contractuali au o bl i gaţia de a nu interveni sau influ enţa vreo anch etă de orice natură,
din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o d eţin.
(4) Angajaţii contraciuali au o bl i gaţ ia de a nu impune altor an gajaţi contractu ali sau funcţ iona ri
publici să se îns rie În organ izaţii sau a s oci aţ ii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest
lucru, prorniţ ându -le acordarea unor avantaje materiale sau profesiona le.
Art.l S. Utilizarea resurselor publice
(1) Personalul contractual este obligat să asigure o rotirea bunurilor aflate În proprietatea Spitalului,
să evite producerea oricărui prejudici u. ac ţi onând în orice situaţie ca un bun proprieta r.
(2) Personalul contractual are ob ligaţia să folo sească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzau numai pentru d e sfăş ura rea activi tăţilor aferente fu n c ţ iei d eţinute.
(3) Personalul contractual trebui e să propună şi să asigure, pot rivit at ribuţiilor care ii revin. folosirea
utilă şi eficientă a banilor publici. în conform itate cu prevederile legale.
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(2) L~ :.:10 7i iii l ·· alin. (1 se aplică În mod co resp un zăt o r şi în cazul inchirieri; unui bun aflat în
prop ':er3teJ Spitalu lui.
'
.
(3) ,\ n,g aj Jtilor ontra t.iali le est in t e rzi s ă furnizarea i n fo r m aţ iil o r r feritoare ia bunuril e
prop rietate Spitaluiui, supuse operaţiunilor de v ânzare S" lI inch iriere. in alte cond itii decât ce le
p revă zute de lege.
'1

c,-\ PITOi.. IL Il/. Cordonurea si control ul aplic irii -tortn lor de conduita eli 'a si profesion la pe ntru
perso naiu! COlI l ructual
Art. 20.Sesizarea
( 1) Conducerea pitalului Judetean de Urgenta Buzau poate fi sesizata de orice persoana cu privire la:
• incalcarea prevederil or prezentul ui Cod de conduita etica i profesionala de catre angajatii
contractu ali;
onstrangerea sau amenintarea exercitata asupra angaja ului contractua pentru 3 - det rmin sa
inc alce drspozitiile legale in vigoare ori sa le aplice ec oresp unzator:
. .rr.Z].. lcc ul le s oluţ i nare a se iz: rii:
(1 , . erviciu] pentru relati: LI publi III prim e ş t e , Î sol ţic n ea z â p etiţiil e adresate Spitalului (lucrări ce nu
in l'a ' n competenta de rezolvare a unui alt compartiment speci alizat) .'
(2).R zolvarea s esiz ă r i! poate ti efe tuat ă nu: ai În limitele o rn p et e n ţ e lo r conferite atribuţ i ile stabilit e
prin actele norma ive În vigoar e (inclusiv R gularnentu l de organizare ş i fu n c ţ ionare al i n st i tu ţi e i ) .
(3).În S I tuaţi a in care un pet.tionar adresează mal multe e. i z ă ri. reclamând a ceeaş i problema. acestea
se '. O I' conexa ori. după caz. cea de-a doua se \ a clasa. daca r ă sp un su l Ia prima a fost dej trim is
p tii ion r lui .
(4). ' sizarea va fi sol uţionat ă confo rm procedurii in erne existente în cadrul Spitalului.
An .n . f ermen de s o l uţion a re a pet iţ i i lo r
lj Term enul general de soluţiona re a es i z ăr i i este de 30 de zile de la data înregi strării.
(2 in s i t uaţ i a in care a ' pe tele es izate n ces i tă o cercetare mai amânunţită , conducatorul autorităţii
publice poa e prelungi acest termen cu cel mult 15 zile.
(3)În cazul În care sesiz ăr i] se primesc de la o altă autoritate ori instituţie publică, curge un nou termen
de 30 de zile.
( 4) P e t iţii c are IIHra in coru p - ie n ţ a de s o lu ţi nare a unor ai _ a uto rit ăţi ori i n s t i tuţ i i . L bli r.? se trimit
acestora in termen de 5 zile de la inregistrare.
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ALTF risror «:
L l elaborarea Cec ului <le conduita etica si profesionala -: ersonalului contractual din Spitalul
Jur can de Urg ma Bu .\11 S- c. . a -in in vedere prevederile Leg ii "+77t'?004 privind Codul de conr 1 ' t: a
j'
lului tin aut rit t si msti I ' Il e publice,
(2) . Pre -cderi l prezentului Cod sunt completate de ce le ale Codul de etica si deontol og ie al
asis tentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Roman ia si Cod ul de
Deontologie M e d i c a l ă al Colegiului Medicilor din Roman ia.
A rt :~4 . (J ) . Codul de condu ita etica . i profesionala al personalului ontractual al Spitalului J u deţea n de
Urcr l ţ :l B uzău , va fi adus la cunostinta salariatilor, astfe l:
- prin intermediul sefilor de sect ie, compartimente, laboratoare, pentru personalul existent;
- prin intermediul sefului biroului R.U.! I.a.s., pentru personalul nou angajat;
- prin afisare p site-u l/ la sediul institutiei, pentru persoanele intere. ate ,
Art." ~. D i sp oz j t i i le Codu lui de conduita etica si profesiona la al perona lului contractual produc efecte
pen tu toti angajatii din inst itutie de la data comunicarii, iar noii angajati vor lua la cunost inta de
cont inutul Codului de conduita etica si profesionala anterior semnar ii contractului individual de mu nc .
Art.26.Raspunderea
(1) Incalcarea dispozitiilor prezentului Cod de conduita etica si profesionala poate atrage
raspunderea:
:- disciplinara a personalului contractual, in conditiile legii;
penală.in cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni,
vor fi sesizate organele de urmarire penala competente, in conditiile legii;
patrimoni al, potrivit legii , in cazuri le in care, prin faptele savarsite cu incalcarea normelor de
conduita profesionala, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.
Art.27.Asigurarea publicitatii
Pentru informarea cetatenilor se va asigura afisarea Codului de conduita etica si profesionala pe site-ul
spitalului si va fi adus la cunostinata intregului personal.
C / ," TŢf ' T ! !L IV

A r . .i

j (

CAPITOLUL V.Dispozitii finale
Art.28.Intrarea in vigoare
Prezentul Cod de conduita etica si profesionala intra in vigoare la data de aprobarii de catre
conducatorul comitetul director/manager.

Întocmit,
Compartimentul Juridic,
Jr. Sorin Pătraşcu
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