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Anexă la Dispozi~ia nr. 284/28.12.2022 

.. .. .. 
COD DE ETICA ŞI CONDUIT A PROFESIONALA 

A SALARIAjILOR DIN CADRUL .. ., ., 
DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA A JUDEI'ULUI CLUJ 

INTRODUCERE 

Codul Etic şi regulile de conduit ă ale func~ionarilor din cadrul Direc~iei de Sănătate Public ă a Jude~ului Cluj, 
defineşte valorile şi principiile de conduit ă care trebuie aplicate în rela~iile dintre angaja~i, în rela~ia angaja~ilor cu 
institu~ia, precum şi în rela~ia acestora cu mediul extern al institu~iei. 

Codul Etic şi regulile de conduit ă servesc, de asemenea, drept ghid pentru creşterea răspunderii şi a 
implicării personalului din cadrul Direciiiei de Sănătate Public a Judetului Cluj, în ceea ce priveşte activitatea 
desfăşurată. . 

Codul Etic reprezintă liantul dintre comportamentul salaria~ilor în afara institu~iei publice, în via~a de zi Cu 
zi, şi comportamentul acestora în cadrul institutiiei publice. 

Codul Etic asigură coeren~a cu Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, ghidând ac~iunile şi 
strategiile Direc~iei de Sănătate Public ă a Jude~ului Cluj pentru stabilirea priorită~ilor etice la care instituiiia publică 
trebuie să adere. 

Codul Etic cuprinde formularea explicit ă a valorilor, principiilor şi normelor morale care consimt să le 
respecte şi să le urmeze salaria~ii Direci;iei de Sănătate Public a Jude~ului Cluj în activitatea profesională, stabilind 
standarde de etic ă profesională pe care şi le propun să le urmeze, precum şi răspunderea personalului în cazul 
încălcării acestora. 

Codul Etic cuprinde normele morale, precum şi norme profesionale, principii, care trebuie respectate de 
către func~ionarii (personal contractual/func~ionari publici — funci<ii de conducere/de execu~ie) din cadrul Directiei 
de Sănătate Public a Jude~ului Cluj. Principiile detaliate în cadrul acestui Cod Etic nu sunt exhaustive, însă, 
asociate cu sim~ul răspunderii fa de cetă~eni, acestea stabilesc reguli esen~iale de comportament şi de etică 
aplicabilă întregului personal al Direciiei de Sănătate Public ă a Jude~ului Cluj. 

Codul etic este menit să sprijine salaria~ii, să identifice şi să rezolve problemele de natură 
morală/profesională care se pot ivi în desfăşurarea activită~ii, fiind, de asemenea, un ghid de comportament în 
rela~iile cu colegii, cu institu~ia public ă din care aceştia fac parte, precum şi cu reprezentan~i ai comunită~ii locale, 
na~ionale sau interna~ionale. 

De asemenea, Codul Etic promovează o imagine pozitivă a Direc~iei de Sănătate Public a Jude#ului Cluj, 
contribuind la buna reputa~ie a acestei instituiiii publice, ducând la crearea încrederii şi respectului pe care 
salariaisii îl au fa de aceasta. 

Aplicarea Codului etic sprijină dezvoltarea unei culturi institu~ionale bazată pe respect reciproc, precum şi 
creşterea culturii individuale. Totodată, Codul de etic ă prezent, protejează salaria~ii de comportamente nedrepte, 
oportuniste sau necinstite, furnizând un model de comportament care contribuie la crearea unui climat bazat pe 
cooperare şi competiiiie desfăşurate după reguli corecte. Aceste reguli nu se substituie în nici un caz legilor şi 
reglementărilor în vigoare. 

Salaria~ii, indiferent de forma de încadrare, func~ionar public sau personal contractual, au obliga~ia de a 
respecta prevederile prezentului Codul Etic. Nerespectarea prevederilor cuprinse în prezentul Cod Etic atrage 
răspunderea disciplinară a salariatului care îl încalcă, în condi~iile legii. 
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CAPITOLUL I 
DOMENIUL DE APLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE 

Domeniul de aplicare 
Art. 1. — (1) Prezentul Cod de etică şi conduit ă profesională, denumit în continuare Cod etic, reglementează 
normele de conduit ă profesională a salaria~ilor, func~ionari publici şi personal contractual din cadrul Direc~iei de 
Sănătate Public ă a Jude~ului Cluj. 
(2) Normele de etică profesională prevăzute de prezentul cod sunt obligatorii pentru personalul din cadrul 

Direc~iei de Sănătate Public ă a Jude~ului Cluj. 
(3) Referin~e principale: 

• O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

• Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnităţilor 
publice, a funciriilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancxionarea corup~iei, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Legea nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistra~ilor, funcjionarilor publici 
şi unor persoane cu funcTii de conducere, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sanc~ionarea faptelor de corupxie, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Legea nr. 571/2004, privind protec~ia personalului din autorită~ile publice, institu~iile publice şi alte 
institu~ii care semnalează încălcări ale legii, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr.176/2010, privind integritatea în exercitarea func~iilor şi demnită~ilor publice, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiin~area, organizarea şi func~ionarea Ageniiei 
Na~ionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• H.G.R. nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declaraisiilor de avere şi Registrului 
declara~iilor de interese; 

• Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura 
de atribuire a contractelor de achizi~ie public; 

• Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor 
acXiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a func~iei; 

• Legea nr. 144/2007 privind înfiin~area organizarea şi func~ionarea Agen~iei Na~ionale de Integritate, 
precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative; 

• Ordonan~a Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administra~ia publica, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa~iile de interes public, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sanc~ionarea neregulilor apărute în ob~inerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice natiionale aferente acestora; l l Legea nr.98/2016 privind 
achizi~iile publice, modificată şi completată; 

• Ordinul SGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entită~ilor publice. 
• HOTĂRĂRE Nr. 931/2021 din 1 septembrie 2021 privind procedura de desemnare, atribuiiile, modalitatea 

de organizare a activităiii şi procedura de evaluare a performan~elor profesionale individuale ale 
consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalită~ii de raportare a instituiriilor şi autorită~ilor în 
scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind 
conduita funciionarilor publici 
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Objective 
Art. 2. — Obiectivele prezentului Cod Etic urmăresc să asigure creşterea calităiJii serviciului public, o bună 
administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocrai<iei şi a faptelor de corupiie din 
administra~ia public, prin: 

a) reglementarea normelor de conduit ă profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi 
profesionale corespunzătoare creării şi men~inerii la nivel înalt a prestigiului institu~iei publice; 

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptă~it să se aştepte din partea 
func~ionarilor în exercitarea func~iei; 

c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între salaria~i, cetă~eni şi personalul din administra~ia 
public, pe de o parte, şi între cetă~eni şi autorită~ile administra~iei publice, pe de alt ă parte. 

Principii aplicabile conduitei profesionale a func~ionarilor publici şi personalului contractual din cadrul 
Directiei de Sănătate Public ă a Judetului Cluj 
Art. 3. — (1) Direcisia de Sănătate Public a Jude~ului Cluj este o instituiiie public ă ale cărei scopuri, conform 
prevederilor legale, sunt valabile pentru fiecare dintre cele două categorii de personal. Acestea includ, deopotrivă, 
dezvoltarea şi afirmarea profesională, în condi~iile respectării statului de drept şi a drepturilor omului. Astfel, se 
asigură respectarea demnită~ii fiecărui angajat, fiind promovată integritatea acestora. 

(2) Principiile care guvernează conduita profesională a salariaxilor, conform prevederilor legale, sunt 
următoarele: 
a) suprema~ia Constitu~iei şi a legii, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de func~ii au 
îndatorirea de a respecta Constitujia şi legile rii; b) prioritatea interesului public, în exercitarea funciriei de~inute; 
b) asigurarea egalită~ii de tratament a cetă~enilor în faja autorită~ilor şi institu~iilor publice, principiu conform 
căruia persoanele care ocupă diferite categorii de func~ii au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situa~ii 
identice sau similare; 
c) profesionalismul, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcxii au obliga~ia de a 
îndeplini atribu~iile de serviciu cu responsabilitate, competen~ă, eficienjă, corectitudine şi conştiinciozitate; 
d) imparirialitatea şi independen~a, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de func~ii 
sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră fa jă de once interes altul decât interesul public, în exercitarea 
funcjiei de~inute; 
e) integritatea moral , principiu conform căruia persoanelor care ocupă diferite categorii de funcjii le este interzis 
să solicite sau să accepte, direct on indirect, pentru ei sau pentru al~ii, vreun avantaj on beneficiu în considerarea 
funcXiei pe care o de#in sau să abuzeze în vreun fel de această funcxie; 
f) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de functii pot 
să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinji de drept şi a bunelor moravuri; 
g) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea diferitelor categorii de funcirii ocupanjii 
acestora trebuie să fie de bună-credin~ă; 
h) deschiderea şi transparen~a, principiu conform căruia activită~ile desfăşurate în exercitarea diferitelor categorii 
de funcxii sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăienilor; 
i) responsabilitatea şi răspunderea, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcxii 
răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribujiile de serviciu nu au fost îndeplinite 
corespunzător. 

(3) Activitatea salaria~ilor 
Tn ceea ce priveşte modul de realizare a sarcinilor de serviciu, salariaiJii trebuie să dea dovadă de o 

conduit ă profesională şi etică, respectând prevederile legale în vigoare, dispozi~iile Regulamentului Intern, precum 
şi ale Notelor interne şi dispozi#iilor conducerii institu~iei. 

Termeni 
Art. 4. — În în~elesul prezentuluj cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnifica~ii, conform legii: 

a) func~ionar public — persoana numită într-o func~ie public ă în condi~iile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

b) funci<ie public — ansamblul atribu~iilor şi responsabilită~ilor stabilite de autoritatea sau institu~ia public, 
în temeiul legii, în scopul realizării competen~elor sale; 
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c) personal contractual — persoana numită, pe bază de contract individual de muncă, într-o funciiie în 
autorită~ile şi institu~iile publice în condi~iile Legii nr. 53/2003 privind Codul Munch, republicată, cu modificările 
ulterioare; 
d) interes public — acel interes care implică garantarea şi respectarea de către institu~iile şi autorită~ile 
publice a drepturilor, libertă~ilor şi intereselor legitime ale cetă~enilor, recunoscute de Constitu~ie, legisla#ia 
intern ă şi tratatele interna~ionale la care România este parte; 

e) interes personal — once avantaj material sau de alt ă natură, urmărit on ob~inut, în mod direct sau 
indirect, pentru sine on pentru al~ii, de către func~ionarii publici prin folosirea reputa~iei, influen~ei, facilită~ilor, 
rela~iilor, informa~iilor la care au acces, ca urmare a exercitării func~iei publice; 

f) conflict de interese — acea situa~ie sau împrejurare în care interesul personal, direct on indirect, al 
func~ionarului public contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independen~a şi 
impari ialitatea sa în luarea deciziilor on îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care Ti revin în 
exercitarea func~iei publice de~inute; 
g) incompatibilitate — reprezintă situa~ia în care cel care exercită o funcxie sau o demnitate public ă ocupă 
două sau mai multe func~ii, fie în sectorul public, fie în sectorul privat, în acelaşi timp, deşi cumulul acestora este 
interzis prin lege; 
h) pantouflage — reprezintă o form ă special ă de conflict de interese (conflict de interes viitor), se refer ă la 
părăsirea de către angaja~ii/func~ionarii publici a sectorului public pentru a fi angaja~i în domeniul privat; aceasta 
devine un conflict de interese viitor când funcirionarii publici sunt angaja~i la companii private pentru a fi astfel 
răsplăti~i pentru anumite decizii luate în beneficiul acestora în timpul mandatului lor public; 
Î) informa~ie de interes public — once informa~ie care priveşte activită~ile sau care rezultă din activită~ile 
unei autorită~i publice on institu~ii publice, indiferent de suportul ei; 
j) informa~ie cu privire la date personale — orice informa~ie privind o persoană identificată sau identificabilă; 
k) consilier etic/responsabil cu monitorizarea respectării normelor de conduit ă — func~ionar public desemnat 
de conducătorul institu~iei/autorită#ii publice, cu scopul de a asigura consilierea/asisten~a pe probleme de etică şi 
monitorizarea respectării normelor de conduit ă profesională în cadrul institu~iei/autorită~ii publice. 

CAPITOLUL II. 
ÎNDATORIRILE SALARIATILOR 

Art. 5. - Respectarea Constituţiei şi a legilor 
(1) Salaria~ii au obliga~ia ca prin actele şi faptele lor să promoveze supremajia legii, să respecte Constitu~ia şi 
legile rii, statul de drept, drepturile şi libertă~ile fundamentale ale cetăţenilor în rela~ia cu administra~ia public, 
precum şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispozi~iilor legale în conformitate cu atribujiile care le revin, 
cu aplicarea normelor de conduit ă care rezultă din îndatoririle prevăzute de lege. 
(2) Salaria~ii trebuie să se conformeze dispozi~iilor legale privind restrângerea exerci~iului unor drepturi, 
datorată naturii func~iilor de~inute. 

Art. 6. - Profesionalismul şi imparrtialitatea 
(1) Funcţionarii publici trebuie să exercite funciiia public cu obiectivitate, impariiialitate şi 

independen~ă, fundamentându-şi activitatea, solu~iile propuse şi deciziile pe dispozijii legale şi pe argumente 
tehnice şi să se ab~ină de la once faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice on prestigiului 
corpului func~ionarilor publici. 

(2) În activitatea profesională, funcxionarii publici au obliga~ia de diligen cu privire la promovarea şi 
implementarea solujiilor propuse şi a deciziilor, în condi#iile prevăzute la alin. (1). 

(3) În exercitarea funciriei publice, funcirionarii publici trebuie să adopte o atitudine neutră fa de 
once interes personal, politic, economic, religios sau de alt ă natură şi să nu dea curs unor eventuale presiuni, 
ingerin~e sau influen~e de once natură. 

(4) Principiul independen~ei nu poate fi interpretat ca dreptul de a nu respecta principiul 
subordonării ierarhice. 
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Art. 7. - Obligaţii în exercitarea dreptului la libera exprimare 

(1) Salaria~ii au dreptul la libera exprimare, în condi~iile legii. 

(2) În exercitarea dreptului la liberă exprimare, salaria~ii au obliga~ia de a nu aduce atingere 
demnită~ii, imaginii, precum şi vie~ii intime, familiale şi private a oricărei persoane. 

(3) În îndeplinirea atribui;iilor de serviciu, salaria~ii au obligai;ia de a respecta demnitatea funci iei 
de~inute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor institu~iei publice în care Ti desfăşoară 
activitatea. 

(4) În activitatea lor, salariaiiii au obliga~ia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa 
influen~a~i de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, salaria#ii trebuie să aibă o 
atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. 

Art. 8. - Asigurarea unui serviciu public de calitate 

(1) Salaria~ii au obliga#ia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetă~enilor prin 
participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competen~elor 
institu~iilor publice. 

(2) În exercitarea func~iei de~inute, salaria~ii au obligairia de a avea un comportament profesionist, 
precum şi de a asigura, în condi~iile legii, transparen~a administrativă pentru a câştiga şi a men~ine 
încrederea publicului în integritatea, impar#ialitatea şi eficacitatea institu~iilor publice. 

Art. 9. - Loialitatea fa de autorită~ile şi instituiriile publice 

(1) Salaria~ii au obliga~ia de a apăra în mod loial prestigiul autorită~ii sau institu~iei publice în care Ti 
desfăşoară activitatea, precum şi de a se ab~ine de la once act on fapt care poate produce prejudicii 
imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 

(2) Salariaiiilor le este interzis: 

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorită~ii sau institu~iei 
publice în care Ti desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia on cu proiectele de acte cu caracter 
normativ sau individual; 

b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluirionare şi în 
care autoritatea sau instituiria public în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte sau să furnizeze în 
mod neautorizat informa~ii în legătură cu aceste litigii; 

c) să dezvăluie şi să folosească informa~ii care au caracter secret, în alte condi~ii decât 
cele prevăzute de lege; 

d) să acorde asisten i consultan persoanelor fizice sau juridice în vederea 
promovării de aciiiuni juridice on de alt natură împotriva statului sau autorităirii on institu~iei publice în care Ti 
desfăşoară activitatea. 

(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă 
dispozi~iile din legi speciale nu prevăd alte termene. 

Art. 10. - Obliga~ia de a informa autoritatea sau institu~ia public ă cu privire la situaţia personal generatoare de 
acte juridice 

Funcirionarul public are îndatorirea de a informa autoritatea sau institu~ia public, în mod corect şi complet, 
în scris, cu privire la situa~iile de fapt şi de drept care privesc persoana sa şi care sunt generatoare de acte 
administrative în condiVile expres prevăzute de lege. 

Art. 11. - InterdicXii şi limitări în ceea ce priveşte implicarea în activitatea politic

(1) Func~ionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, cu respectarea interdic~iilor şi 
limitărilor prevăzute la art. 242 alin. (4) şi art. 420 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

(2) Funclrionarii publici au obligairia ca, în exercitarea atribu~iilor ce le revin, să se ab~ină de la exprimarea 
sau manifestarea public a convingerilor şi preferin~elor lor politice, să nu favorizeze vreun partid 
politic sau vreo organiza~ie căreia Ti este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice. 

(3) În exercitarea func~iei publice, funcirionarilor publici le este interzis: 
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a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a organiza~iilor 
cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, a funda~iilor sau asocia~iilor care 
func~ionează pe lângă partidele politice, precum şi pentru activitatea candida~ilor independen~i; 

b) să furnizeze sprijin logistic candida~ilor la func~ii de demnitate public; 

c) să afişeze, în cadrul autorită~ilor sau institu~iilor publice, însemne on obiecte 
inscrip~ionate cu sigla şi/sau denumirea partidelor politice, ale organiza~iilor cărora le este aplicabil acelaşi regim 
juridic ca şi partidelor politice, ale funda~iilor sau asocia~iilor care funcxionează pe lângă partidele politice, ale 
candida~ilor acestora, precum şi ale candida~ilor independenti; 

d) să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribu#iilor de serviciu 
pentru a-şi exprima sau manifesta convingerile politice; 

e) să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru. 
Art. 12. - Îndeplinirea atribu~iilor 

(1) Salaria~ii răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribu~iilor ce le revin din func#ia pe care 
o de~in, precum şi a atribu#iilor ce le sunt delegate. 

(2) Salariatul are îndatorirea să îndeplinească dispozi~iile primite de la superiorii ierarhici. 

(3) Salariatul are dreptul să refuze, în saris şi motivat, îndeplinirea dispozi~iilor primite de la 
superiorul ierarhic, dacă le consider ă ilegale. Salariatul are îndatorirea să aducă la cunoştin superiorului 
ierarhic al persoanei care a emis dispozi~ia astfel de situa~ii. 

(4) În cazul în care se constată, în condi~iile legii, legalitatea dispozi~iei prevăzute la alin. (3), 
salariatul răspunde în condi~iile legii. 

Art. 13. - Limitele delegării de atribu#ii 

(1) Delegarea de atribu~ii corespunzătoare unei func~ii vacante se dispune motivat prin act 
administrativ de către persoana care are competen~a de numire în func~ie, pe o perioadă de maximum 6 
luni într-un an calendaristic, în condi~iile Codului administrativ. 

(2) Delegarea de atribuXii corespunzătoare unei funcţii ocupate al cărei titular se află în 
concediu în condiţiile legii sau este delegat în condi~iile art. 504 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ on se află în deplasare în interesul serviciului se stabileşte prin fişa postului şi operează de 
drept, în condi~iile Codului administrativ. 

(3) Delegarea de atribu~ii corespunzătoare unei func~ii nu se poate face prin delegarea 
tuturor atribu#iilor corespunzătoare unei func~ii către acelaşi salariat. Salariatul care preia atribu~iile 
delegate exercită pe perioada delegării de atribu~ii şi atribu~iile func~iei pe care o de~ine, precum şi 
atribu~iile par~ial preluate, cu excep~ia situaţiei în care atribu~iile delegate presupun exercitarea 
controlului ierarhic asupra func~iei de~inute. 

(4) În situa~ia în care func~ia ale cărei atribu~ii sunt delegate şi func~ia al cărei titular preia 
partial atribu~iile delegate se află într-un raport ierarhic de subordonare, salariatul care preia atribu~iile 
delegate semnează pentru func~ia ierarhic superioară. 

(5) Delegarea de atribuxii se face numai cu informarea prealabilă a salariatului căruia i se 
deleagă atribu~iile. 

(6) Salariatul care preia atribu~iile delegate trebuie să îndeplinească condi~iile de studii şi de 
vechime necesare pentru ocuparea funcXiei ale cărei atribu~ii Ti sunt delegate. 

(7) Nu pot fi delegate atribu~ii func~ionarilor publici debutan~i sau funcXionarilor publici care 
exercită func~ia public ă în temeiul unui raport de serviciu cu timp partial. 

(8) Funcxionarii publici pot îndeplini unele atribu~ii corespunzătoare unei func~ii de 
demnitate public, ale unei funcxii de autoritate public ă sau ale unei alte func~ii publice, numai în 
condiţiile expres prevăzute de lege. 

(9) În cazul funcţiilor publice de execu~ie vacante, cu excep~ia func~iilor publice de auditor şi 
consilier juridic, atunci când aceste func~ii sunt unice în cadrul autorită~ii sau institu~iei publice, atribu~iile 
pot fi delegate către cel puXin doi func~ionari publici, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (5) - (7). 

6 



Art. 14. - Păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu şi confiden#ialitatea 
Salaria#ii au obliga#ia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confiden#ialitatea în 

legătură cu faptele, informa#iile sau documentele de care iau cunoştin#ă în exercitarea func#iei, în condi#iile legii, 
cu aplicarea dispozi#iilor în vigoare privind liberul acces la informa#iile de interes public. 

Art. 15. - Interdic#ia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje 

(1) Salaria#ilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru al#ii, 
în considerarea func#iei lor publice, daruri sau alte avantaje. 
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile pe care salaria#ii le-au primit cu titlu gratuit în 
cadrul unor activită#i de protocol în exercitarea mandatului sau a func#iei publice de#inute, care se supun 
prevederilor legale specifice. 

Art. 16. - Utilizarea responsabilă a resurselor publice 

(1) Salaria#ii sunt obliga#i să asigure ocrotirea proprietă#ii publice şi private a statului şi a unită#ilor 
administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, ac#ionând în once situa#ie ca un bun proprietar. 

(2) Salaria#ii au obliga#ia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile apar#inând autorită#ii sau 
institu#iei publice numai pentru desfăşurarea activită#ilor aferente func#iei de#inute. 

(3) Salaria#ii trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribu#iilor care le revin, folosirea utilă şi 
eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale. 

(4) Salaria#ii care desfăşoară activită#i în interes personal, în condi#iile legii, le este interzis să 
folosească timpul de lucru on logistica autorită#ii sau a institu#iei publice pentru realizarea acestora. 

Art. 17. - Subordonarea ierarhică 
Func#ionarii publici au obliga#ia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările şi 

sarcinile repartizate. 

Art. 18. - Folosirea imaginii proprii 
Salaria#ilor le este interzis să permit ă utilizarea func#iei în ac#iuni publicitare pentru promovarea unei 

activită#i comerciale, precum şi în scopuri electorale. 

Art. 19. - Limitarea participării la achizi#ii, concesionări sau închirieri 
(1) Un salariat nu poate achizi#iona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unită#ilor 

administrativ- teritoriale, supus vânzării în condi#iile legii, în următoarele situa#ii: 

a) 

când a luat cunoştin#ă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribu#iilor de serviciu, despre valoarea on 
calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; 

b) când a participat, în exercitarea atribu#iilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv; 

c) când poate influen#a opera#iunile de vânzare sau când a ob#inut informa#ii la care persoanele interesate 
de cumpărarea bunului nu au avut acces. 

(2) Dispozi#iile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun 
aflat în proprietatea public on privată a statului sau a unită#ilor administrativ- teritoriale. 

(3) Salaria#ilor le este interzis ă furnizarea informa#iilor referitoare la bunurile proprietate public sau 
privată a statului on a unită#ilor administrativ-teritoriale, supuse opera#iunilor de vânzare, concesionare sau 
închiriere, în alte condi#ii decât cele prevăzute de lege. 

Art. 20. - Respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilită#ilor 
1) Salaria#ii au obliga#ia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al 

incompatibilită#ilor, precum şi normele de conduit . 
2) În aplicarea prevederilor alin. (1), salaria#ii trebuie să exercite un rol activ, având obliga#ia de a evalua 

situa#iile care pot genera o situa#ie de incompatibilitate sau un conflict de interese şi de a ac#iona pentru 
prevenirea apari#iei sau solu#ionarea legal a acestora. 

3) În situa#ia intervenirii unei incompatibilită#i sau a unui conflict de interese, salaria#ii au obliga#ia de a 
ac#iona conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilită#ii sau a conflictului de interese, în termen 
legal. 
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4) La numirea într-o func~ie, la încetarea raportului de serviciu, precum şi în alte situai<ii prevăzute de lege, 
salaria~ii sunt obliga~i să prezinte, în condi~iile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
declara~ia de avere şi declara~ia de interese. DeclaraXia de avere şi declara~ia de interese se actualizează anual, 
potrivit legii. 

5) Func~ionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situa~ii: 
a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane 

fizice şi juridice cu care are rela~ii cu caracter patrimonial; 
b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu func~ionari publici care au calitatea de 

so sau rudă de gradul I; 
c) interesele sale patrimoniale, ale so~ului sau rudelor sale de gradul I pot influen~a deciziile pe care 

trebuie să le ia în exercitarea func#iei publice. 
6) În cazul existen~ei unui conflict de interese, func~ionarul public este obligat să se ab~ină de la rezolvarea 

cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-I informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia Ti 
este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu impar~ialitate a 
func~iei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştin#ă. 

7) În cazurile prevăzute la alin. (5), conducătorul institu~iei publice, la propunerea şefului ierarhic căruia Ti 
este subordonat direct func~ionarul public în cauză, va desemna un alt func~ionar public, care are aceeaşi 
pregătire şi nivel de experien~ă. 

8) Încălcarea dispozi~iilor alin. (6) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativ, civil ă on 
penal , potrivit legii. 

9) Calitatea de func~ionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcxii publice sau calităţi 
decât cea în care a fost numit, precum şi cu func~iile de demnitate public . Func~ionarii publici nu pot detine alte 
func~ii şi nu pot desfăşura alte activită~i, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: 

a) în cadrul autorită~ilor sau institu#iilor publice; 
b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excep~ia cazului în care func~ionarul public este suspendat din 

func#ia public, în condi~iile legii, pe durata numirii sale; 
c) în cadrul regiilor autonome, societă~ilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, on în alte unită~i cu scop lucrativ din sectorul public; 
d) în calitate de membru al unui grup de interes economic. 

10) Nu se află în situa#ie de incompatibilitate, func~ionarul public care: 
a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condi~iile legii, să reprezinte interesele statului în 

legătură cu activită~ile desfăşurate de operatorii economici cu capital on patrimoniu integral sau majoritar de stat, 
în condi~iile rezultate din actele normative în vigoare; 

b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condi~iile legii, să participe în calitate de 
reprezentant al autorită#ii on institu~iei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere 
constituite în temeiul actelor normative în vigoare; 

c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau institu~ie public, în 
condi~iile expres prevăzute de actele normative în vigoare. 

Nu se află în situa~ie de incompatibilitate, în sensul prevederilor de mai sus, func~ionarul public care este 
desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finan~at din fonduri comunitare 
nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile 
sau nerambursabile, cu excep~ia func~ionarilor publici care exercită atribu~ii ca auditor sau atribu~ii de control 
asupra activită~ii derulate în cadrul acesteia şi a func~ionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar 
pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situa~ie de conflict de interese cu 
funcţia public pe care o ocupă. 

Func~ionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în 
legătură cu func~ia public pe care o exercită. 

În situa~ia prevăzută la alin. (9) lit. b), la încheierea mandatului demnitarului, functionarul public este 
reîncadrat în func~ia public de~inută sau într-o func~ie similar . 

(11) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care func~ionarii publici, respectiv dacă 
sunt so~i sau rude de gradul I. 

(12) Prevederile se aplică şi în cazul în care şeful ierarhic direct are calitatea de demnitar. 
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(13) Persoanele care se află în una dintre situa~iile prevăzute la alin. (11) sau (12) vor opta, în termen 
de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renun~area la calitatea de demnitar. 

(14) Once persoană poate sesiza existen#a situa~iilor prevăzute la alin. (11) sau (12). 
(15) Situa~iile prevăzute la alin. (11) şi neîndeplinirea obligairiei prevăzute la alin. (13) se constată de 

către şeful ierarhic superior al func~ionarilor publici respectivi, care dispune încetarea raporturilor ierarhice 
directe dintre func~ionarii publici so~i sau rude de gradul I. 

(16) Situa~iile prevăzute la alin. (12) şi neîndeplinirea obliga~iei prevăzute la alin. (13) se constată, după 
caz, de către primul-ministru, ministru sau prefect, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre 
demnitar şi func~ionarul public so sau rudă de gradul I. 

(17) Func~ionarii publici pot exercita func~ii sau activită#i în domeniul didactic, al cercetării ştiin~ifice, al 
crea~iei literar-artistice. Func~ionarii publici pot exercita funciiii în alte domenii de activitate din sectorul privat, 
care nu sunt în legătură direct ă sau indirect ă cu atribuVile exercitate ca funcxionar public, potrivit fişei postului. 

(18) În situa~ia func~ionarilor publici care desfăşoară activită~ile prevăzute la alin. (17), documentele care 
alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau institu~ia public la care aceştia sunt 
numi~i. 

(19)Func~ionarii publici au obliga~ia de a respecta prevederile legisla~iei speciale privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparen~ei în exercitarea demnită~ilor publice şi a func~iilor publice, prin care se stabilesc 
func~iile sau activită~ile care nu sunt incompatibile cu func~ia public . 

(20) Activităirile în domeniul didactic pe care funcTionarii publici le pot desfăşura, în condi~iile legisla~iei 
speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparen~ei în exercitarea demnită~ilor publice şi a func~iilor 
publice, sunt activită~ile desfăşurate de func~ionarii publici care ocupă func~ii didactice în institu~iile de 
învă~ământ de stat sau private autorizate/acreditate în condi~iile legii on care au calitatea de formator, mentor 
sau persoană resursă în cadrul programelor de formare profesională a adul~ilor organizate în condi~iile actelor 
normative din domeniul formării profesionale, on care au calitatea de specialist în comisiile de examinare sau de 
evaluator în comisiile de evaluare/monitorizare în cadrul programelor de formare profesională a adul~ilor, 
organizate în condi#iile actelor normative din domeniul formării profesionale a adul~ilor. 

(21) Func~ionarii publici care desfăşoară activită#ile prevăzute la alin. (20) au obliga~ia de a respecta 
programul de lucru prevăzut de lege sau de reglementările proprii ale institu~iilor în cadrul cărora sunt numi~i. 

Art. 21. - Activitatea public
(1) Comunicarea oficială a informa~iilor şi datelor privind activitatea institu~iei publice, precum şi 

rela~iile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către salaria~i desemnaV în acest sens şi de conducătorul 
institu~iei publice, în condi~iile legii. 

(2) Salaria~ii desemna~i să participe la activită~i sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să 
respecte limitele mandatului de reprezentare încredin~at de conducătorul institu~iei publice în care Ti desfăşoară 
activitatea. 

(3) În cazul în care nu sunt desemna~i în acest sens, salaria~ii pot participa la activită~i sau dezbateri 
publice, având obliga~ia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al 
autorită~ii on institu~iei publice în cadrul căreia Ti desfăşoară activitatea. 

(4) Salaria~ii pot participa la elaborarea de publica~ii, pot elabora şi publica articole de specialitate şi 
lucrări literare on ştiin~ifice, în condi~iile legii. 

(5) Salaria~ii pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excep~ia celor cu caracter politic on a celor 
care an putea afecta prestigiul func~iei . 

(6) În cazurile prevăzute la alin. (4) şi (5), salaria~ii nu pot utiliza informa~ii şi date la care au avut 
acces în exercitarea funciriei, dacă acestea nu au caracter public. Prevederile alin. 
(3) se aplică în mod corespunzător. 

(7) În exercitarea dreptului la replică şi la rectificare, a dreptului la demnitate, a dreptului la imagine, 
precum şi a dreptului la via intimă, familial i privată, salaria~ii îşi pot exprima public opinia personal în cazul 
în care prin articole de presă sau în emisiuni audiovizuale s-au făcut afirmaxii defăimătoare la adresa lor sau a 
familiei Ion. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător. 

(8) Salaria~ii îşi asumă responsabilitatea pentru apari~ia public ă şi pentru con~inutul informa~iilor 
prezentate, care trebuie să fie în acord cu principiile şi normele de conduit ă prevăzute de prezentul cod. 
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(9) Prevederile alin. (1) - (8) se aplică indiferent de modalitatea şi de mediul de comunicare. 

Art. 22. - Conduita în relajiile cu cetăjenii 

(1) În relajiile cu persoanele fizice şi cu reprezentanjii persoanelor juridice care se adresează 
autorităjii sau institujiei publice, salariajii sunt obligaji să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinjă, 
corectitudine, integritate moral ă şi profesională. 

(2) Salariajii au obligajia de a nu aduce atingere onoarei, reputajiei, demnităjii, integrităjii fizice şi 
morale a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcjiei, prin: 

a) întrebuinjarea unor expresii jignitoare; 

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

(3) Salariajii trebuie să adopte o atitudine imparjială şi justificată pentru rezolvarea legal , clară şi 
eficientă a problemelor cetăjenilor. 

(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, 
eficienja activităjii, precum şi creşterea calităjii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de 
conduit ă prevăzute la alin. (1) - (3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi. 

(5) Salariajii trebuie să adopte o atitudine demnă şi civilizată fa jă de once persoană cu care intră în 
legătură în exercitarea funcjiei, fiind îndrituiji, pe bază de reciprocitate, să solicite acesteia un comportament 
similar. 

(6) Salariajii au obligajia de a asigura egalitatea de tratament a cetăjenilor în faja autorităjilor şi 
institujiilor publice, principiu conform căruia salariajii au îndatorirea de a preveni şi combate once form ă de 
discriminare în îndeplinirea atribujiilor profesionale. 

Art. 23. - Conduita în cadrul relajiilor internajionale 

(1) Salariajii care reprezintă autoritatea sau institujia public ă în cadrul unor organizajii 
internajionale, institujii de învăjământ, conferinje, seminare şi alte activităji cu caracter internajional au obligajia 
să promoveze o imagine favorabilă jării şi autorităjii sau institujiei publice pe care o reprezintă. 

(2) În relajiile cu reprezentanjii altor state, salariajilor le este interzis să exprime opinii personate 
privind aspecte najionale sau dispute internajionale. 

(3) În deplasările externe, salariajii sunt obligaji să aibă o conduit ă corespunzătoare regulilor de 
protocol şi le este interzis ă încălcarea legilor şi obiceiurilor jării gazdă. 

Art. 24. - Obiectivitate şi responsabilitate în luarea deciziilor 
(1) În procesul de luare a deciziilor, salariajii au obligajia să acjioneze conform prevederilor legate şi să Ti 

exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparjial. (2) Salariajilor le este interzis să promită 
luarea unei decizii de către autoritatea sau institujia public, de către alji funcjionari publici, precum şi 
îndeplinirea atribujiilor în mod privilegiat. 

(3) Funcjionarii publici de conducere sunt obligaji să sprijine propunerile şi inijiativele motivate ale 
personalului din subordine, în vederea îmbunătăjirii activităjii autorităjii sau institujiei publice în care Ti 
desfăşoară activitatea, precum şi a calităjii serviciilor publice oferite cetăjenilor. 

(4) În exercitarea atribujiilor de coordonare, precum şi a atribujiilor specifice funcjiilor publice de 
conducere, funcjionarii publici au obligajia de a asigura organizarea activităjii personalului, de a manifesta 
inijiativă şi responsabilitate şi de a susjine propunerile personalului din subordine. 

(5) Funcjionarii publici de conducere au obligajia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu 
privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condijiile legislajiei specifice aplicabile fiecărei 
categorii de personal. În acest sens, aceştia au obligajia: 

a) să repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului de competenjă 
aferent funcjiei ocupate şi carierei individuale a fiecărei persoane din subordine; 

b) să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea 
corespunzătoare a competenjelor fiecărei persoane din subordine; 
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c) să monitorizeze performan~a profesională individual ă şi colectivă a personalului din subordine, să 
semnaleze în mod individual performaniele necorespunzătoare şi să implementeze măsuri destinate ameliorării 
performaniiei individuale şi, după caz, colective, atunci când este necesar; 

d) să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competen~ei profesionale pentru 
personalul din subordine, atunci când propun acordarea de stimulente materiale sau morale; 

e) să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat şi să 
propună participarea la programe de formare şi perfeciionare profesională pentru fiecare persoană din 
subordine; 

f) să delege sarcini şi responsabilită>}i, în condijiile legii, persoanelor din subordine care de~in 
cunoştin~ele, competen~ele şi îndeplinesc condii;iile legale necesare exercitării funcj iei respective; 

g) să excludă once form ă de discriminare şi de hărxuire, de once natură şi în once 
situaVe, cu privire la personalul din subordine. 

(6) În scopul asigurării condijiilor necesare îndeplinirii cu imparjialitate a îndatoririlor ce decurg din 
raporturile ierarhice, funclionarii publici de conducere au obliga~ia de a nu se angaja în rela~ii patrimoniale cu 
personalul din subordine. 

Art. 25. - Obliga~ia respectării regimului cu privire la sănătate şi securitate în muncă 
Funcjionarii publici au obliga~ia de a se supune controlului de medicina muncii şi expertizelor medicale ca 

urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, în condii iile legii. 

CAPITOLUL 111. 
VALORILE FUNDAMENTALE 

Art. 26. — Angajamentul 
Angajamentul presupune dorin~a fiecărui salariat şi a conducerii Direc~iei de Sănătate Public ă a Jude~ului 

Cluj, de a progresa în exercitarea func~iei de~inute şi de a-şi îmbunătă~i performan~ele, conform planurilor de 
ac~iune decise de comun acord pentru a asigura cetăilenilor un serviciu de calitate. 

Art. 27. - Lucrul în echipă 
Toiii salaria~ii, personal contractual sau func~ionar public, fac parte dintr-o echipă şi toili trebuie să 

conlucreze şi să primească sprijin din partea conducerii. Acest spirit de echipă trebuie sim~it şi exprimat în relaiJiile 
cu colegii/mediul intern al instituiJiei, precum şi in rela~ia cu mediul extern al institui~iei, indiferent de originea lor 
cultural ă sau profesională. 

Art. 28. -Transparen~a intern ă şi externă 
Pe plan intern transparen~a reprezintă împăr~irea succesului, dar şi a dificultă~ilor. Aceasta permite 

rezolvarea rapid ă a dificultă~ilor, înainte să se agraveze şi să provoace prejudicii institu~iei, cetăllenilor, 
partenerilor DireciJiei de Sănătate Public a Judei ului Cluj. 

Art. 29. - Pe plan extern, transpareniJa reprezintă dezvoltarea relaiiiilor cu cetă~enii, cu partenerii institu~iei, care 
trebuie pus ă sub dublă constrângere: a încrederii şi a eticii. 
Art. 30. - Direcilia de Sănătate Public ă a Judei ului Cluj trebuie să se comporte şi să fie percepută ca o institu~ie 
responsabilă şi etică. 

Art. 31. - Confiden~ialitatea şi credibilitatea publică 
În acordarea serviciilor publice se impune luarea de măsuri posibile şi rezonabile pentru asigurarea 

confideniJialităiiii datelor. În aciJiunile lor salariaiJii sunt obliga~i să respecte şi să contribuie la creşterea prestigiului 
instituiJiei. 

Art. 32. - Demnitatea umană 
Fiecare persoană este unică şi trebuie să i se respecte demnitatea. 

Art. 33. - Fiecărei persoane Ti este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităirii. To#i salariai<ii sunt trataiii 

Cu demnitate cu privire la modul Ion de via , cultură, credin~ele şi valorile personale. 
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Art. 34. — Respectul 
Tn rela~ia cu colegii, conducerea institu~iei, cetă~enii, colaboratorii, partenerii ş.a., nu vor fi utilizate tipuri de 
limbaj care afectează demnitatea persoanei (cuvinte, etichetări, stil şi ton) sau ac~iuni care reprezintă atacuri la 
persoană. Păstrarea unui mediu de lucru adecvat presupune respect reciproc şi cooperare între părxi. 

Art. 35. - Formarea unui corp profesionist al salariairilor 
Formarea unui corp profesionist al salaria~ilor presupune formarea de specialişti care să contribuie la creşterea 
prestigiului autorită~ii publice la nivelul direciiiei, prin asigurarea procesului de îmbunătă~ire continuă a pregătirii 
profesionale. 

Art. 36. - Responsabilitatea social
Responsabilitatea social ă reprezintă încurajarea angaja~ilor în implicarea problemelor şi activită~ilor sociale, prin 
dezvoltarea unui comportament civic responsabil. Totodată, se urmăreşte participarea activă, a salaria~ilor la 
ac~iunile/activită~ile organizate de către direc~ie şi primărie. 

Art. 37. - Nediscriminarea şi asigurarea egalită~ii de şanse 
Tn vederea eliminării conflictelor de interese, pentru prevenirea şi combaterea oricărei forme de 
corup~ie/favoritism, salaria~ilor le este asigurată egalitatea de şanse şi nediscriminarea acestora. 

Art. 38. — Fidelitatea 
Fidelitatea este exprimată prin comportamentul/conduita salaria~ilor, respectiv rezultatele profesionale ob~inute, 
de care dau dovadă prin eficien i devotament; promovarea imaginii/apărarea prestigiului autorită~ii publice 
este considerată o responsabilitate major ă a salaria~ilor, nefiind acceptate lipsa de performan~ă, inactivitatea on 
utilizarea în alte scopuri a bazei materiale. 

Art. 39. — Discernământul 
Fiecare salariat este dator să aciiioneze legal, moral în realizarea atribu~iilor sale conform propriilor convingeri, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, în acest sens fiind responsabil de decizia luată. 

Art. 40. — Valorile pentru îndeplinirea misiunii Direc~iei de Sănătate Public ă a Jude~ului Cluj 
Valorile pentru reuşita îndeplinirii misiunii Direc~iei de Sănătate Public a Jude~ului Cluj sunt profesionalismul, 
responsabilitatea, corectitudinea, respectul reciproc, confiden~ialitatea, cinstea, echitatea, dreptatea, 
integritatea, onestitatea, încrederea, promptitudinea şi eficieniia, respectarea legii şi celorlalte acte normative. 

CAPITOLUL IV. 
REGULILE DE COMPORTAMENT $1 CONDUITĂ 

Art. 41. - Reguli de comportament şi conduit ă în rela~ia cu mediul extern 
(1) Salaria~ii din cadrul Direciiiei de Sănătate Public ă a Jude~ului Cluj trebuie să manifeste disponibilitate, precum 

şi interes de a asculta, fa iră de cetă~eni, parteneri, organisme civile, alte institu~ii sau autoritătii publice. 
(2) Salaria~ii trebuie să intervină în stabilirea problemei asupra căreia urmează să se ac~ioneze; 
(3) Tn rela~ia cu mediul extern, salaria~ii sunt obliga~i să ofere ajutor competent, fapt ce presupune o bună 

pregătire profesională, teoretică şi practică, iar limbajul profesional trebuie să fie clar, concis şi coerent. 
(4) Once discriminare în funciiie de gen, vârstă, capacitate fizică sau mintală, culoare, categorie social , rasă, 

religie, limbă, convingere politic, este interzisă; 
(5) Tn reprezentarea institu~iei în fa~a oricăror persoane fizice sau juridice, salaria~ii trebuie să fie de bună 

credin~ă, contribuind la realizarea scopurilor şi obiectivelor serviciului/institu~iei. 

Art. 42. - Reguli de comportament şi conduit ă în rela~iile interne / rela~iile colegiale 
(1) Tntre salaria~i/colegi trebuie să existe cooperare şi susjinere reciproc ă motivat de faptul că to~i salariatiii 
sunt mobiliza#i pentru realizarea unor obiective comune conform Regulamentului de Organizare şi Func#ionare, 
iar comunicarea prin transferul de informa~ii între colegi este esen~ială în solu~ionarea cu eficien a problemelor. 
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(2) Eventualele divergenie, nemul~umiri, apărute între salariaisi vor fi solu~ionate fără să afecteze rela~ia de 
colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvate, manifestând atitudine 
reconciliantă. 

(3) În situallia apariiiei, creării on constatării unei dileme etice, se recomandă acordarea de consultan i 
asisten etică de către consilierul etic desemnat în acest sens la nivelul Direc~iei de Sănătate Public a Jude~ului 
Cluj. 

(4) Intre salaria~i/colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să corespundă 
realită~ii, eventualele nemul~umiri dintre colegi să fie exprimate direct, netendeniios. 
(5) Rela~ia dintre salarialli/colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoaşterea profesională, pe 
colegialitate; 

(6) Între salaria~i/colegi, în desfăşurarea activităisii, trebuie să fie prezent spiritul competi~ional care asigură 
progresul profesional, acordarea unor servicii publice de calitate, evitându-se comportamentele concuren~iale, de 
promovare ilicită a propriei imagini, de dejiigrare a colegilor; comportamentul trebuie să fie competitiv, loial, 
bazat pe promovarea calităllilor şi a meritelor profesionale nicidecum pe eviden~ierea defectelor celorlali i. 

(7) În rela~ia dintre salaria~i/colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin 
consens, manifestându-se deschidere la sugestiile salaria~ilor/colegilor. 

Art. 43. - (1) Atât în relaiia cu mediul extern, cât şi în relaiiiile interne/colegiale, nu se admit manifestări misogine, 
rasiste, şovine, xenofobe şi hărxuirea de once natură, inclusiv sexual , precum şi alte manifestări on acisiuni care 
lezează imaginea, integritatea şi demnitatea salaria~ilor. Hărxuirea anulează respectul pentru dreptul la un 
tratament corect. 

(2) Este interzisă intimidarea şi hăriuirea de once natură care conduc la crearea unui mediu ostil, care 
afectează implicarea salaria~ilor în desfăşurarea activităisilor şi pierderea încrederii de sine, precum şi stima şi 
încrederea în institullia public . 

(3) În rela~ia cu mediul extern, cât şi în rela~iile interne/colegiale salaria~ii datorează respect reciproc, 
considera~ie şi dreptul la opinie. 

Art. 44. - Constituie încălcări ale principiului colegialită~ii: 

a) discriminarea, hăr~uirea de gen, etnică sau sub once alt form, folosirea violenilei fizice sau psihice, limbajul 
ofensator on abuzul de autoritate la adresa unui coleg on membru al comunit ii; 

b) promovarea sau tolerarea unor comportamente inadecvate; 

c) discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercetărilor unui coleg; 

d) formularea în fa~a colegilor, cetă~enilor, partenerilor etc., a unor comentarii tenden~ioase la adresa pregătirii 
profesionale, a inutei morale sau a unor aspecte ce in de via~a privată a unui coleg; 

e) recomandarea cetă~enilor, partenerilor instituiiei etc., de a depune o petiiie, plângere sau sesizare vădit 
neîntemeiată la adresa unui coleg on la adresa institu~iei; 

f) utilizarea şi dezvăluirea informa~iilortransmise cu titlu confiden~ial. 

BUNELE MANIERE LA SERVICIU 

Art. 45. - (1) Bunele maniere reflect respectul reciproc în rela~iile cu mediul extern precum şi în relai iile colegiale. 
Bunele maniere sunt un punct forte în activitatea desfăşurată la locul de muncă, în via~a de zi cu zi, ca individ. 

(2) Bunul sim reprezintă regula elementară ce trebuie însuşită şi aplicată de to~i salaria~ii institutliei, atât în 
rela~iile cu mediul extern cât şi în relalliile interne/relalliile colegiale. 

(3) Salaria~ii sunt obliga~i să respecte intimitatea celorlal#i, fiind obliga~i să se ab~ină de la once fel de ac~iuni, 
afirma~ii sau gesturi care încalcă principiul respectării drepturilor omului, al respectării demnitătsii, precum şi 
principiul asigurării intimită~ii. 

(4) Este recomandat, ca în timpul desfăşurării activită~ii/programului de lucru, salaria~ii să se ab~ină on să 
evite purtarea de discu~ii personale, evitându-se folosirea limbajului personal, gălăgios, familiarismele, on 
exprimarea opiniilor care ar leza imaginea, integritatea şi demnitatea unui alt coleg. Conversa~ia cu colegii, 

personalul cu funciii de conducere, precum şi în rela~iile cu mediul extern, trebuie sa fie formal , dându-se 
dovadă de profesionalism. 
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(5) Tn cadrul şedinjelor, comisiilor, on în alte situajii de acest gen, este recomandat ca salariajii să Ti Tnchidă 
telefoanele personale, on să aleagă opjiunea „silenjios" pentru a nu afecta cursul desfăşurării activităjii 
respective. 

(6) Tinuta salariajilor în cadrul Direcjiei de Sănătate Public ă a Judeţului Cluj trebuie să fie una decent ă şi 
Tngrijită. Tinuta este o obligajie de serviciu, reprezentând o valoare etică ca element al conduitei. Tinuta trebuie 
să fie decent ă şi Tngrijită, care să nu poată fi considerată neglijentă sau ca o etalare a opulenjei. 

(7) La nivelul comunicării şi al relajiilor cu colegii cât şi cu publicul, trebuie să se in seama de anumite 
elemente, care sunt esenjiale Tn once activitate, respectiv: salutul şi formulele de politeje. 

CAPITOLUL V. 
SANCTIUNILE DISCIPLINARE ŞI RĂSPUNDEREA SALARIATILOR 

Art. 46.- Tipuri de răspundere 
(1)Tncălcarea de către salariaji, cu vinovăjie, a Tndatoririlor de serviciu atrage răspunderea administrativ, civil
sau penal , Tn condijiile legii şi ale Codului administrativ. 

(2)Semnarea, contrasemnarea sau avizarea de către salariaji a proiectelor de acte administrative şi a 
documentelor de fundamentare a acestora, cu Tncălcarea prevederilor legale, atrage răspunderea acestora Tn 
condijiile legii. 

(3)Salariatul are dreptul de a refuza semnarea, respectiv contrasemnarea on avizarea actelor şi documentelor 
prevăzute la alin. (2), dacă le consideră ilegale, cu respectarea prevederilor art. 437 alin. (3) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ. 

(4)Refuzul salariatului de a semna, respectiv de a contrasemna on aviza actele şi documentele prevăzute la alin. 
(2) se face în scris şi motivat Tn termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii actelor, cu excepjia situajiilor în care 
prin acte normative cu caracter special sunt prevăzute alte termene, şi se Tnregistrează într-un registru special 
destinat acestui scop. 

(5)Salariajii care refuză să semneze, respectiv să contrasemneze on avizeze sau care prezintă obiecjii cu privire la 
legalitate asupra actelor şi documentelor prevăzute la alin. (2), fără a indica temeiuri juridice, Tn scris, cu 
respectarea termenului prevăzut la alin. (4), răspund Tn condijiile legii. 

Art. 47. - Răspunderea Tn solidar cu autoritatea sau cu institujia public

(1)Orice persoană care se consider ă vătămată într-un drept al său sau Tntr-un interes legitim se poate adresa 
instanjei judecătoreşti, Tn condijiile legii, Tmpotriva autorităjii sau institujiei publice care a emis actul sau care a 
refuzat să rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim. 

(2) Tn cazul în care acjiunea se admite, plata daunelor se asigură din bugetul autorităjii sau institujiei publice 
prevăzute la alin. (1). Dacă instanja judecătorească constată vinovăjia salariatului, persoana respectiv ă va fi 
obligată la plata daunelor, solidar cu autoritatea sau institujia public. 

(3) Răspunderea juridic ă a salariatului nu se poate angaja dacă acesta a respectat prevederile legale şi 
procedurile administrative aplicabile autorităjii sau institujiei publice Tn care Ti desfăşoară activitatea. 

Art. 48. - Răspunderea administrativ-disciplinară 
(1)Tncălcarea cu vinovăjie de către funcjionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcjiei publice pe care o 
dejin şi a normelor de conduit ă profesională şi civic ă prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage 
răspunderea administrativ-disciplinară a acestora. 

(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: 
a) Tntârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 

14 



b) neglijenta repetată în rezolvarea lucrărilor; 
c) absenta nemotivat ă de la serviciu; 
d) nerespectarea programului de lucru; 
e) interventiile sau stăruintele pentru solutionarea unor cereri în afara cadrului legal; 
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitătii lucrărilor cu acest caracter; 
g) manifestări care aduc atingere prestigiului autoritătii sau institutiei publice în care functionarul public Ti 

desfăşoară activitatea; 
11) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităti cu caracter politic; 
i) refuzul nemotivat de a îndeplini atributiile de serviciu; 
j) refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii şi expertizelor medicale ca urmare a 

recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, conform prevederilor legale; 
k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri şi interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici, 

altele decât cele referitoare la conflicte de interese şi incompatibilităti; 

1) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităti dacă funcţionarul public nu actionează pentru 
încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate; 

m) încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese; 
ri) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul functiei publice şi functionarilor 

publici sau aplicabile acestora. 

(3) Sanctiunile disciplinare sunt: 
a) mustrarea scrisă; 

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni; 
c) diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pe o perioadă de până la un an de zile; 
d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de la unu la 3 ani; 
e) retrogradarea într-o functie public de nivel inferior, pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea 

corespunzătoare a salariului; 
f) destituirea din functia public. 

(4) Ca urmare a săvârşirii abaterilor disciplinare prevăzute la alin. (2), se aplică următoarele sanctiuni disciplinare: 
a) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit, a), b) şi d), se aplică una dintre sancţiunile 
disciplinare prevăzute la alin. (3) lit, a) sau b); 
b) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. c) se aplică una dintre sanctiunile disciplinare 
prevăzute la alin. (3) lit. b) -f); 
c) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. e) -h), se aplică una dintre sanctiunile disciplinare 
prevăzute la alin. (3) lit. c) -f); 
d) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. i) -k) şi m), se aplică una dintre sanctiunile 
disciplinare prevăzute la alin. (3); 

e) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. I), se aplică sanctiunea disciplinară prevăzută la alin. 
(3) lit. f), în conditiile prevăzute la art. 520 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

f) 
prevăzute la alin. (3). 

pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. n), se aplică una dintre sanctiunile disciplinare 

(5) Pentru functionarii publici de executie sanctiunea prevăzută la alin. (3) lit. e) se aplică prin transformarea 
functiei publice pe care o ocupă, pe perioada de executare a sanctiunii disciplinare. Pentru functionarii publici de 
conducere în situatia în care sanctiunea prevăzută la alin. (3) lit. e) nu se poate aplica pentru că nu exist ă o functie 
public de conducere de nivel inferior vacant ă în cadrul autoritătii sau institutiei publice, se aplică sanctiunea 
disciplinară prevăzută la alin. (3) lit. c). 

(6) La individualizarea sanctiunii disciplinare, conform prevederilor alin. (4), se va tine seama de cauzele şi 
gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovătie şi consecintele 
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abaterii, comportarea general în timpul serviciului a func~ionarului public, precum şi de existenja în 
antecedentele acestuia a altor sancjiuni disciplinare care nu au fost radiate în condi~iile prezentului cod. 

(7) În caz de concurs de abateri disciplinare, se aplică sanc~iunea disciplinară aferentă abaterii disciplinare 
celei mai grave. ' 

(8) Sanctiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data sesizării comisiei de disciplină, dar 
nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare, cu excep~ia abaterii disciplinare prevăzute la aim . 
(2) lit. I) cu privire la incompatibilită~i, pentru care sanc~iunea disciplinară se aplică în condijiile prevăzute la art. 
520 lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

(9) În cazul în care fapta funcxionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară şi ca infrac~iune, 
procedura angajării răspunderii disciplinare se suspend ă până la dispunerea clasării on renunjării la urmărirea 
penal ă sau până la data la care instanla judecătorească dispune achitarea, renunlarea la aplicarea pedepsei, 
amânarea aplicării pedepsei sau încetarea procesului penal. În aceste situaxii, procedura angajării răspunderii 
disciplinare se reia şi sanc~iunea disciplinară se aplică în termen de cel mult un an de la data reluării. 

(10) Pe perioada cercetării administrative, în situa~ia în care func~ionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca 
abatere disciplinară poate influen~a cercetarea administrativ, conducătorul autorit ii sau institujiei publice are 
obliga~ia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influen~a cercetarea sau, după caz, de a dispune 
mutarea temporară a funcXionarului public în cadrul autorită~ii on institu~iei publice on în cadrul altei structuri 
fără personalitate juridic ă a autorită~ii on institu~iei publice. Măsura se dispune pe întreaga durată pe care 
func~ionarul public poate influen~a cercetarea administrativ. 

(11) În situa~ia în care în cazul funcXionarilor publici de conducere nu este posibilă aplicarea prevederilor alin. 
(10), persoana care are competen~a numirii în func~ia public ă are obliga~ia să dispună mutarea temporară a 
func~ionarului public într-o funcxie public ă corespunzătoare nivelului de studii, cu men~inerea drepturilor salariale 
avute. 

(12) Încălcarea de către personalul contractual cu vinovă#ie a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea 
administrativ, civil ă sau penal , după caz. 

(13) Sesizările cu privire la încălcarea normelor de conduit ă de către personalul contractual sunt analizate şi 
solutionate cu respectarea prevederilor în domeniul legisla~iei muncii. 

Art. 49. -Aplicarea sancţiunilor disciplinare 

(1)Sanc~iunile disciplinare prevăzute la art. 48 alin. (3) lit. b) -f) nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă 
a faptei săvârşite şi după audierea func~ionarului public. Audierea funclionarului public trebuie consemnată în 
scris, sub sancliunea nulităjii. Refuzul func~ionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declarajie 
privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal şi nu împiedică 
finalizarea cercetării prealabile şi aplicarea sancXiunii. 

(2) Sancxiunea disciplinară prevăzută la art. 48 alin. (3) lit. f) se aplică şi direct de către persoana care are 
competena legal de numire în funciria public, în situaiile prevăzute la art. 520 lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ. 

(3) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 48 alin. (3) lit, a) se poate aplica şi direct de către conducătorul 
institu~iei publice, cu aplicarea corespunzătoare a dispozi#iilor alin. (1). 

(4) Sanc~iunile disciplinare prevăzute la art. 48 alin. (3) lit. b) -f) se aplică de conducătorul instituiiiei publice, 
la propunerea comisiei de disciplină. 
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Art. 50. - Căi de atac 

Funcjionarul public nemuljumit de sancjiunea aplicată se poate adresa instanjei de contencios administrativ, 
solicitând anularea sau modificarea, după caz, a deciziei de sancjionare. 

Art. 51. - Răspunderea contravenjională 

(1)Răspunderea contravenjională a funcjionarilor pubfici se angajează în cazul în care aceştia au săvârşit o 
contravenjie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu. 

(2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenjiei şi de aplicare a sancjiunii f,uncjionarul public se 
poate adresa cu plângere la judecătoria în a cărei circumscripjie Ti ar.e sediul autoritatea sau institujia public ă în 
care este numit funcjionarul public sancjionat. 

Art. 52. - Răspunderea civilă 

Răspunderea civil ă a funcjionarului public se angajează: 
a) pentru pagubele produse cu vinovăjie patrimoniului autorităjii sau institujiei publice în care funcjionează; 
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit; 
c) pentru daunele plătite de autoritatea sau institujia public, în calitate de comitent, unor terje persoane, în 

temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive. 

Art. 53. — Ordinul sau dispozijia de imputare 

(1)Repararea pagubelor aduse autorităjii sau institujiei publice în sifuajiile prevăzute la art. 52 se dispune prin 
emiterea de către conducătorul autorităjii sau institujiei publice a unui ordin sau a unei dispozijii de imputare, în 
termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plat, iar în 
situajia prevăzută la lit. c) a aceluiaşi articol, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive. 

(2) Împotriva ordinului sau dispozijiei de imputare funcjionarul public în cauză se poate adresa instanjei de 
contencios administrativ, în condijiile legii. 

(3) Ordinul sau dispozijia de imputare rămasă definitivă ca urmare a neintroducerii on respingerii acjiunii la 
instanja de contencios administrativ constituie titlu executoriu. 

(4) Dreptul conducătorului autorităjii sau institujiei publice de a emite ordinul sau dispozijia de imputare se 
prescrie în termen de 3 ani de la data prod ucerii pagubei. 

Art. 54. - Măsuri suplimentare asociate angajării răspunderii penale 

(1)Răspunderea funcjionarului public pentru infracjiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu 
atribujiile funcjiei publice pe care o ocupă se angajează potrivit legii penale. 

(2) În situajia în care fapta funcjionarului public poate fi considerată abatere disciplinară, va fi sesizată 
comisia de disciplină competent . 

(3) De la momentul punerii în mişcare a acjiunii penale, în situajia în care funcjionarul public poate influenja 
cercetarea, persoana care are competenja numirii în funcjia public ă are obligajia să dispună mutarea temporară a 
funcjionarului public în cadrul autorităjii on institujiei publice on în cadrul altei structuri fără personalitate 
juridic ă a autorităjii on institujiei publice. Măsura se dispune pe întreaga durată pe care funcjionarul public poate 
influenja cercetarea. 
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(4) Tn situatia in care in cazul functionarilor publici de conducere nu este posibilă aplicarea prevederilor aim . 
(3), persoana care are competenta numirii in functia public are obligaţia să dispună mutarea temporară a 
functionarului public intr-o functie public ă corespunzătoare nivelului de studii, cu mentinerea drepturilor salariale 
avute. 

CONSILIEREA ETICĂ ŞI MONITORIZAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ 

Art. 55. - (1) Once salariat din cadrul Directiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj care are cunoştintă de încălcări 
ale normelor de conduit, care pot prejudicia activitatea şi imaginea institutiei, sau au ca efect neîndeplinirea 
obiectivelor acesteia, are obligatia de a înştiinta de îndată superiorul ierarhic. 

(2) Persoana Tnsărcinată cu monitorizarea modului de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de 
conduit ă este functionarul numit consilier etic la nivelul Directiei pentru Evidenta Persoanelor a Municipiului 
Piteşti, in conditiile legii. 

(3) Tn exercitarea rolului activ de prevenire a încălcării principiilor şi normelor de conduit, consilierul de etică 
îndeplineşte următoarele atributii: 

a) 

monitorizează modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduit ă de către functionarii 
publici din cadrul autoritătii sau institutiei publice şi întocmeşte rapoarte şi analize cu privire la acestea; 

b) desfăşoară activitatea de consiliere etic, pe baza solicitării scrise a functionarilor publici sau la initiativa 
sa atunci când functionarul public nu i se adresează cu o solicitare, ins ă din conduita adoptată rezultă nevoia de 
ameliorare a comportamentului acestuia; 

c) elaborează analize privind cauzele, riscurile şi vuinerabilitătile care se manifest ă in activitatea 
functionarilor publici din cadrul autoritătii sau institutiei publice şi care ar putea determina o încălcare a 
principiilor şi normelor de conduit , pe care le înaintează conducătorului autoritătii sau institutiei publice, şi 
propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilitătilor; 
d) organizează sesiuni de informare a functionarilor publici cu privire la normele de etic, modificări ale 
cadrului normativ in domeniul eticii şi integritătii sau care instituie obligatii pentru autoritătile şi institutiile 
publice pentru respectarea drepturilor cetătenilor in relatia cu administratia public ă sau cu autoritatea sau 
institutia public ă respectivă; 
e) semnalează practici sau proceduri institutionale care ar putea conduce la încălcarea principiilor şi 
normelor de conduit ă in activitatea functionarilor publici; 

f) anaiizează sesizările şi reclamatiile formulate de cetăteni şi de ceilalti beneficiari ai activitătii autoritătii 
sau institutiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relatia direct ă cu cetătenii şi 
formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni in activitatea comisiilor de disciplină; 
g) poate adresa in mod direct întrebări sau aplica chestionare cetătenilor şi beneficiarilor directi ai activitătii 
autoritătii sau institutiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relatia cu publicul, 
precum şi cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de autoritatea sau institutia pubiică 
respectivă. 

(4) Nu poate fi numit consilier de etic ă functionarul public care se află in următoarele situatii de incompatibilitate: 
a) 

este sot, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu conducătorul autoritătii sau institutiei publice sau cu 
înlocuitorul de drept al acestuia; 

b) are relatii patrimoniale sau de afaceri cu oricare dintre persoanele prevăzute la lit. a); 
c) este membru sau secretar în comisia de disciplină constituită in cadrul autoritătii sau institutiei publice. 

(5) Tn activitatea de consiliere etic, consilierul etic nu se supune subordonării ierarhice şi nu primeşte 
instructiuni de la nicio persoană, indiferent de calitatea, functia şi nivelul ierarhic al acesteia. 

(6) Consilierea etic ă are caracter confidential şi se desfăşoară in baza unei solicitări formale adresate 
consilierului de etic ă sau la initiativa sa atunci când din conduita functionarului public rezultă nevoia de 
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ameliorare a comportamentului acestuia. Consilierul de etică are obliga~ia de a nu comunica informajii cu privire 
la activitatea derulată decât în situa~ia în care aspectele semnalate pot constitui o faptă penal . 

(7) Once salariat din cadrul Direci<iei de Sănătate Public ă a Jude~ului Cluj poate solicita, în scris, acordarea de 
consiliere şi asisteni<ă etică în situaiiia în care acesta constată, on află de crearea unei dileme etice, precum şi în 
situa~ia în care a constatat încălcarea normelor de etică de către un angajat din cadrul institu~iei. 

(8) Informarea publicului cu privire la respectarea obliga~iilor şi a normelor de conduit ă se face prin 
întocmirea unui raport care cuprinde cel pu~in următoarele date: 
a) numărul şi obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduit ă profesională; 
b) categoriile şi numărul de func~ionari publici care au încălcat principiile şi normele de conduită; 
c) cauzele şi consecin~ele nerespectării normelor de conduit; 
d) eviden~ierea cazurilor în care funciiionarilor publici Ii s-a cerut să acţioneze sub presiunea factorului politic. 

(9) Rapoartele privind respectarea normelor de conduit ă se transmit A.N.F.P., se public pe site-ul propriu şi 
se comunică la cererea oricărei persoane interesate. 

(10) Func~ionarii publici nu pot fi sanciriona~i sau prejudicia~i în niciun fel pentru că s-au adresat consilierului 
de etică cu solicitarea de a primi consiliere cu privire la respectarea principiilor şi normelor de conduită. 

PROTEJAREA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC ÎMPOTRIVA ORICĂROR DISCRIMINĂRI 

Art. 56. - (1) Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către salariaji, prevăzute de lege ca fiind abateri 
disciplinare, contravenjii sau infrac~iuni, constituie avertizare în interes public şi priveşte: 
a) infrac~iuni de corup~ie, infracjiuni asi'milate infrac~iunilor de corupiiie, infracţiuni în legătură direct ă cu 

infrac~iuniie de corup~ie, infrac~iunile de fals şi infrac'riunile de serviciu sau în legătură cu serviciul; 
b) infracxiuni împotriva intereselor financiare ale Comunită~ilor Europene; 
C) practici sau tratamente prefereni iale on discriminatorii în exercitarea atribu~iilor; 
d) încălcarea prevederilor privind incompatibilită~ile şi conflictele de interese; 
e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; 
f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excep~ia persoanelor alese sau numite politic; 
g) încălcări ale legii în privin~a accesului la informaVi şi a transparen~ei decizionale; 
h) încălcarea prevederilor legale privind achizijiile publice şi finan~ările nerambursabile; 
1) incompeten~a sau neglijenja în serviciu; 
j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare şi eliberare 

din funcjie; 
k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii; 

1) emiterea de acte administrative sau de alt natură care servesc interese de grup sau clientelare; 
Iri) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al autorită~ilor şi institu~iilor 

publice; 
n) încălcarea altor dispozi~ii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel al ocrotirii 

interesului public. 
(2) Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale, poate fi făcută, alternativ sau 
cumulativ: 

a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale; 

b) conducătorului autorită~ii sau institu~iei publice din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale, 
sau în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul; 

c) comisiei de disciplină din institu~ia din care face parte persoana care a încălcat legea; d) organelor judiciare; 

e) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a incompatibilită~ilor; 

f) comisiilor parlamentare; 
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g) mass-media; 
h) organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale; 

i) orga~iizaţiilor neguvernamentale. 
(3) Tr n fa~a comisiei de dişciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protec~ie după cum 
urmează: 

a) avertizorii Tn interes public beneficiază de prezumţia de bună-credinţă, până la proba contrară; 

b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisia de disciplină sau 
alte organisme similare din cadrul autorităţii sau instituţiei publice au obligaţia de a invita presa şi un 
reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale. Anunţul se face prin comunicat pe pagina de internet a 
instituţiei publice, cu cel puXin 3 zile lucrătoare Tnaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sanc~iunii 
disciplinare aplicate. 

(4) Tn situaţia Tn care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct sau indirect, on are 
atribu ii de control, inspecie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura 
protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea. 

CAPITOLUL VI 
DISPOZITII FINALE 

Art. 57. - Prevederile prezentului Cod Etic nu au caracter limitativ, once alte dispozi~ii speciale Tn materie sunt 
aplicabile categoriilor de salariali cărora le sunt adresate. 

Art. 58. — Pentru personalul contractual de specialitate (medici, farmacişti, asistenţi medicali etc.) prezentul Cod 
Etic se completează cu prevederile codurilor deontologice specifice fiecărei profesii. 

Art. 59. - Pentru informarea cetă~enilor, se va asigura publicitatea prezentului Cod Etic pe siteul institujiei. 

Art. 60. - Prezentul Cod de Etic ă intră in vigoare la data de 01.01.2023. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Dr. MihaiMoisescu-Goia 
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MINISTERUL SANATATII 
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDE'J'ULUI CLUJ 
Cluj-Napoca, 400158, str. ConstanXa nr. 5, etaj I; Telefon: 0264433645; Fax: 0264530388; 

E-mail: secretariat@dspcluj.ro; Web: www.dspcluj.ro 

DISPOZITIA Nr.284 
Din 28.12.2022 

Directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj 
In temeiul: 
- OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
- Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Standardul I - Etica şi integritatea din Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern manageriale al entitiăţilor publice. 
In baza Ordinului MS nr. 1078/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice si a regulamentului de 

organizare si functionare a directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, 

DISPUNE: 

Art.l. Se aprobă Codul Etic şi de conduit ă profesională al personalului din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică 
a JudeJului Cluj, funcJionari publici şi personal contractual, prevăzut în Anexă la prezenta dispoziXie. 

Art. 2. Codul etic şi de conduit ă profesională aprobat prin prezenta dispozi~ie intră în vigoare începănd cu data 
de 01.01.2023, înlocuind vechiul cod etic. 

Art.3. Consilierul de etic ă va asigura publicarea pe site-ul instituţiei şi se va asigura de aducerea la cunoştinţa 
personalului a noului Cod etic şi de conduit ă profesională. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Dr: Mihai Nioisescu-Goia . 

~ \Cl"• Ul,'i~i;~~ i~.~ 
(~.L~~;. 

J 
U 

CONSILIER JURIDIC, 
Cristina Gusatu 


