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CAPITOLUL I
1.Domeniul de aplicare si principii generale
Codul de conduită etică şi profesională a personalului din spital stabileşte norme de conduită
etică şi profesională şi formulează principiile care trebuie respectate în relaţia cu pacienţii,
partenerii, colegii, în vederea creşterii încrederii şi prestigiului spitalului.
Normele de conduită etică şi profesională prevăzute de prezentul Cod sunt obligatorii pentru
intregul personal, indiferent de forma de angajare (contract individual de munca, contract de
administrare, contract prestari servicii e.t.c.).
Prevederile prezentului Cod de conduită etica şi profesională se aplică şi persoanelor care
lucrează în spital ca detaşaţi, colaboratori sau voluntari (care fac practică în spital).
La elaborarea prezentului cod au stat la baza ca temei legal următoarea legislaţie in vigoare:
– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicata;
– OUG nr. 144/ 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de
moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
– Hotărârea OAMMR nr. 2/09.07.2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al
asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;
-Codul de deontologie medicala al Colegiului Medicilor din România
– Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului cu modificarile ulterioare;
Prezentul Cod de conduită etică şi profesională a personalului din cadrul SC
aprobat de către comitetul director.

SRL este

Dispoziţiile Codului de conduită etică şi profesională produc efecte pentru toţi angajaţii din
spital de la data comunicării, iar noii angajaţi vor lua la cunoştinţă de conţinutul Codului de
conduită etică şi profesională anterior semnării contractului individual de muncă.
Codul de conduită etică şi profesională va fi adus la cunoştinţă salariaţilor, astfel :
– prin intermediul as.sefe de compartiment, pentru personalul existent;
-

prin intermediul departamentului resurse umane, pentru personalul nou angajat;

-

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

2. Obiective
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Obiectivele prezentului Cod de conduită etică şi profesională urmăresc să asigure creşterea
calităţii serviciului medical, o bună administrare în realizarea obiectivelor strategice ale
managementului spitalului, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie, prin:
1.reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi
profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului spitalului şi al
personalului contractual;
2.informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte
din partea personalului contractual în exercitarea profesiei;
3.crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între pacienti şi personalul din spital.
3. Principii generale
Principiile care guvernează conduita profesională a personalului sunt următoarele:
1.prioritatea interesului pacientului – principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a
considera interesul pacientului mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor
profesionale;
2.asigurarea egalităţii de tratament a pacientilor – principiu conform căruia personalul are
îndatorirea de a aplica aceeaşi conduit în situaţii identice sau similar, fara discriminare pe diverse
criterii;
3.profesionalismul – principiu conform căruia personalul are obligaţia de a îndeplini atribuţiile
de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şt conştiinciozitate;
4.imparţialitatea şi nediscriminarea – principiu conform căruia angajaţii sunt obligaţi să aibă o
atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în
exercitarea atribuţiilor profesionale;
5.integritatea morală – principiu conform căruia personalului îi este interzis să solicite sau să
accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau
material;
6.libertatea gândirii şi a exprimării – principiu conform căruia personalul poate să-şi exprime şi
să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
7.cinstea şi corectitudinea – principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu, personalul trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru
îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu.
4. Termeni si expresii
In înţelesul prezentului Cod de conduită etică şi profesională, expresiile şi termenii de mai jos au
următoarele semnificaţii:
1.funcţie – ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite, în temeiul legii, în fişa postului;
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2.interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct
sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual prin folosirea reputaţiei,
influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării
atribuţiilor funcţiei;
3.conflict de interese – aceea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori
indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar
putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu
obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;
4.informaţie de interes public – orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din
activitatea unităţii sanitare, indiferent de suportul ei;
5.informaţie cu privire la date personale – orice informaţie privind o persoană identificată sau
indentificabilă.
CAPITOLUL II
Norme generale de conduita profesionala a personalului
•Personalul are obligaţia de a asigura un serviciu medical de calitate în beneficiul pacientilor,
prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării
competenţelor spitalului, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
•Personalul trebuie să depună toate diligentele şi să se asigure că orice intervenţie cu caracter
medical pe care o execută sau decizie profesională pe care o ia, respectă normele şi obligaţiile
profesionale şi regulile de conduită specifice cazului respectiv.
•In exercitarea funcţiei, personalul are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum
şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa decizionala, pentru a câştiga şi a menţine
încrederea pacientilor în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea spitalului.
Personalul are obligaţia de a apăra loialitatea prestigiului spitalului în care îşi desfăşoară
activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii
sau intereselor legale ale acestuia.
Angajaţilor le este interzis:
1.să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea spitalului, cu
politicile şi strategiile acestuia;
2.să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care spitalul are
calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
3.să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
4.să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă aceasta dezvăluire este de
natură să atragă avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile spitalului ori ale
unor angajaţi contractuali;
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Aceste prevederi se aplică şi după încetarea raporturilor de muncă, pentru o perioadă de 2 ani.
Prevederile prezentului Cod de conduită etică şi profesională nu pot fi interpretate ca o derogare
de la obligaţia legală a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor
interesaţi, în condiţiile legii.
•In îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta
demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor
spitalului în care îşi desfăşoară activitatea.
•In activtatea lor, angajaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa
influenţaţi de considerente personale.
•In exprimarea opiniilor, personalul trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea
conflictelor datorate schimbului de păreri.
•Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanle desemnate de
administratorul spitalului, în condiţiile legii.
In relaţiile dintre personalul din cadrul spitalului şi persoanele fizice sau juridice, angajaţii
contractuali sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine
şi amabilitate.
Personalul are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din
cadrul spitalului, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:
•întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
•dezvăluirea aspectelor vieţii private;
•formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
In exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii au obligaţia să asigure
egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul din subordine.
•Personalul de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de
evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori
aproba avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de
stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
•Personalul de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în
funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme
cu principiile prevăzute la sectiunea Principii generale.
•Personalul este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului, să evite
producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
•Personalul are obligaţia să foloseacă timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând instituţiei
numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
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Personalul trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi
eficientă a resurselor materiale ale spitalului.

CAPITOLUL III
Coordonarea si controlul aplicarii normelor de conduita etica si profesionala pentru
personal
Conducerea spitalului poate fi sesizata de orice persoană cu privire la:
•încălcarea prevederilor prezentului Cod de conduită etică şi profesională de către
angajaţii ;
•constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra angajatului pentru a-l determina să încalce
dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător;
Sesizarea nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, potrivit legii.
Angajaţii nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru sesizarea cu bună-credinţă a
organelor disciplinare competente, în condiţiile legii.
Conducerea spitalului va verifica actele şi faptele pentru care au fost sesizaţi, cu respectarea
confidenţialităţii privind identitatea persoanei care a făcut sesizarea.
Rezultatele activităţii de centralizare a sesizărilor sau petiţiilor se consemnează într-un raport pe
baza căruia conducerea spitalulului va formula recomandări cu privire la modul de corectare a
deficienţelor constatate.
Recomandările conducerii spitalul vor fi comunicate:
– angajatului sau persoanei care a formulat sesizarea;
-angajatului care face obiectul sesizarii.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

•Incălcarea dispoziţiilor prezentului Cod de conduită etică şi profesională atrage răspunderea
disciplinară a personalului , în condiţiile legii.
•Comisia cu atribuţii disciplinare are competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului
Cod de conduită etică şi profesională şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare în
condiţiile Legii nr.53/2003- Codul Muncii, republicata,cu modificările ulterioare.
7

•In cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi
sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii,
•Personalul răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu
încălcarea normelor de conduită prefesională, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.
Pentru informarea persoanelor interesate se va asigura afişarea Codului de conduită etica şi
profesională la sediul spitalului, într-un loc vizibil si pe site-ul spitalului .

Aprobat
Intocmit,

Administrator
Ec.Nogea Elena

Consilier de etica
Dr.Monta Flavius
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