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COD DE CONDUITA 
 

Personalul DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA VALCEA este constituit din funcţionari 
publici, precum şi alte categorii de personal medico-sanitar şi auxiliar sanitar care nu exercită 
prerogative de putere publică, respectiv personalul departamentului de supraveghere în sănătate 
publică (serviciile de supraveghere şi control boli transmisibile, evaluarea factorilor de risc din 
mediul de viaţă şi muncă, evaluarea şi promovarea sănătăţii, respectiv laboratorul de diagnostic şi 
investigare în sănătate publică) şi personalul compartimentului administrativ şi mentenanţă - care 
sunt personal contractual, conform prevederilor OrdinuluiMS nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind 
aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de 
sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. 

 
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VALCEA  este un serviciu public deconcentrat, cu 

personalitate juridică, subordonat Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea de sănătate 
publică la nivel local, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează 
programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, 
precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de 
sănătate. 

In vederea ducerii la îndeplinire a atribuţiilor ce-i revin conform legislaţiei in vigoare 
aplicabile, personalul angajat al DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA VALCEA  are obligaţia de a 
respecta in totalitate prevederile prezentului cod de conduita. 

 
Codul de conduită etică şi profesională a personalului Direcției de Sănătate Publică a 

Județului Valcea (DSPJ VALCEA) defineşte principiile, valorile şi regulile morale şi profesionale la 
care aderă toţi funcţionarii publici şi personalul contractual, care trebuie aplicate în relaţiile cu 
cetăţenii, partenerii, colegii, colaboratorii, etc.  

 
Principiile detaliate din cadrul acestuia nu sunt exhaustive, însă, asociate cu simţul 

răspunderii faţă de instituţie, colegi, cetăţeni şi parteneri, acestea stabilesc reguli esenţiale de 
comportament şi de etică aplicabile întregului personal angajat în cadrul Direcției de Sănătate 
Publică a Județului Valcea.  

 
Aceste reguli nu se substituie în niciun caz legilor şi reglementărilor aplicabile în domeniul 

administraţiei publice.  
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Codul de conduita al DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA VALCEA  este structurat  
astfel: 

Partea I -  reglementeaza  Codul de conduita al funcţionarilor publici din cadrul   
DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA VALCEA; 

Partea a ll-a- reglementează  Codul de conduita al personalului contractual din 
cadrul  DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA VALCEA 
 
 

 
PARTEA I 

CAPITOLUL I 

Domeniul de aplicare si principii generale 
 

Domeniul de aplicare 

Codul de conduita a funcţionarilor publici din cadrul D.S.P. VALCEA, denumit in continuare 
cod de conduita, reglementează normele de conduita profesionala ale funcţionarilor publici. 

Normele de conduita profesionala prevăzute de prezentul cod de conduita sunt obligatorii 
pentru persoanele care ocupa o funcţie publica in cadrul autorităţilor si instituţiilor publice ale 
administraţiei publice centrale si locale, precum si in cadrul autorităţilor administrative autonome, 
denumite in continuare autorităţi si instituţii publice. 

Normele de conduită etică şi profesională prevăzute de prezentul Cod sunt obligatorii şi se 
aplică tuturor categoriilor de angajaţi din Direcţia de Sănătate Publică a Județului Valcea.  

Elaborarea Codului de conduită etică şi profesională a personalului Direcției de Sănătate 
Publică a Județului Valcea are la bază următoarele prevederi legale:  

 O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic, cu modificările şi completările ulterioare  

 Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare 

 Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - republicare*), cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităţilor publice;  

Codul de conduită etică şi profesională, denumit în continuare Cod, este aprobat de către 
directorul executiv al DSPJ VALCEA; 

Prevederile prezentului Cod se completează cu dispoziţiile legale în vigoare; 
Prezentul Cod de etică şi conduită profesională poate fi modificat numai prin Decizia 

directorului executiv al Direcţiei de Sănătate Publică a Județului Valcea, la propunerea consilierului 
etic;  

Codul de conduită va fi adus la cunoștința salariaților, astfel:  
➢prin intermediul șefilor de compartimente, pentru personalul existent;  
➢prin intermediul consilierului etic, pentru personalul nou angajat;  
➢prin afișare pe site-ul/la sediul instituției, pentru alte persoane interesate 
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Obiective 
Obiectivele prezentului cod de conduita urmăresc sa asigure creşterea calităţii serviciului 

public asigurat de Direcţia de Sănătate Publica a Judetului Valcea conform prevederilor OMS 
1078/2010 coroborat cu prevederile Legii 95/2006 cu modificările si completările ulterioare, o buna 
administrare in realizarea interesului public, precum si sa contribuie la eliminarea birocratiei si a 
faptelor de corupţie din administraţia publica centrala, prin: 
a) Credibilitatea informaţiilor şi a DSP vâlcea – ca instituţie; 
b) reglementarea normelor de conduita profesionala necesare realizării unor raporturi sociale si 

profesionale corespunzătoare creării si menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei funcţiei 
publice si al funcţionarilor publici; 

c) informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este îndreptăţit sa se aştepte din 
partea funcţionarilor publici in exercitarea funcţiilor publice; 

d) crearea unui climat de încredere si respect reciproc intre cetăţeni si funcţionarii publici care isi 
desfăşoară activitatea in cadrul D.S.P. VALCEA, pe de o parte, si intre cetăţeni si autorităţile 
administraţiei publice, pe de alta parte. 

 

Principii generale 
Principiile care guvernează conduita profesionala a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei 

de Sănătate Publica a Judetului Valcea sunt următoarele: 
 

a) supremaţia Constituţiei si a legii, principiu conform căruia funcţionarii publici ai D.S.P. VALCEA au 
îndatorirea de a respecta Constituţia si legile tarii; 

b) prioritatea interesului public in exercitarea funcţiei publice; 
c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în fata autorităţilor si instituţiilor publice, principiu 

conform căruia funcţionarii publici ai D.S.P. VALCEA au îndatorirea de a aplica acelaşi regim 
juridic in situaţii identice sau similare; 

d) profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici ai D.S.P. VALCEA au obligaţia de a 
îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si 
conştiinciozitate; 

e) imparţialitatea si independenta, principiu conform căruia funcţionarii publici ai D.S.P. VALCEA 
sunt obligaţi sa aiba o atitudine obiectiva, neutră faţă de orice interes altul decât interesul 
public, în exercitarea funcţiei deţinute; 

f) integritatea morala, principiu conform căruia funcţionarilor publici ai D.S.P. VALCEA le este 
interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori 
beneficiu in considerarea funcţiei publice pe care o deţin, sau sa abuzeze in vreun fel de aceasta 
funcţie; 

g) libertatea gândirii si a exprimării, principiu conform căruia funcţionarii publici ai D.S.P. VALCEA 
pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor 
moravuri; 

h) cinstea si corectitudinea, principiu conform căruia in exercitarea diferitelor categorii de funcţii 
funcţionarii publici ai D.S.P. VALCEA trebuie sa fie de buna-credinta; 

i) deschiderea si transparenta, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de funcţionarii 
publici in exercitarea funcţiei lor sunt publice si pot fi supuse monitorizării cetăţenilor. 

j) responsabilitatea si raspunderea, principiu conform căruia funcţionarii publici ai D.S.P. VALCEA 
raspund in conformitate cu prevederile legale atunci cand atributiile de serviciu nu au fost 
indeplinite corespunzator. În acest sens, trebuie să respecte o serie de cerinte etice: 

a. moralitate în relaţiile personale şi instituţionale interne, externe şi internaţionale;  
b. respect şi consideraţie în toate situaţiile, atât faţă de şefii ierarhici, cât şi faţă de 

celelalte persoane cu care intră în contact;  
c. imparţialitate în activitatea desfăşurată;  
d. rigurozitate şi perseverenţă;  
e. responsabilitate profesională şi comportamentală în raport cu întreaga activitate 

desfăşurată.  
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Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt următoarele 
(art. 4 din legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităti publice, instituţii publice şi 
din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii): 

a) principiul legalităţii, conform căruia autorităţile publice si instituţiile publice din cadrul 
administraţiei publice centrale/locale, au obligaţia de a respecta drepturile si libertăţile 
cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenta sî tratamentul egal acordat beneficiarilor 
serviciilor publice, potrivii legii; 
b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, în înţelesul prezentei legi, ordinea 
de drept, integritatea, imparţialitatea si eficienta autorităţilor publice si instituţiilor publice, 
sunt ocrotite si promovate de lege; 
c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoana care semnalează încălcări ale 
legii este datoare sa susţină reclamatia cu date sau indicii privind fapta săvârşita; 
d) principiul nesanctionarii abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care 
reclama ori sesizează incalcari ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni 
inechitabile si mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, 
nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natura sa împiedice avertizarea 
în interes public; 
e) principiul bunei administrări, conform căruia autorităţile publice si instituţiile publice sunt 
datoare sa îsi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de 
profesionalism, în condiţii de eficienta, eficacitate si economicitate a folosirii resurselor; 
f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit si încurajat actul de avertizare în 
interes public cu privire la aspectele de integritate publica si buna administrare, cu scopul de 
a spori capacitatea administrativa si prestigiului instituţiilor publice ; 
h) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile 
prezentei legi pentru a diminua sancţiunea administrativa sau disciplinara pentru o fapta a sa 
mai grava; 
principiul echilibrului, conform căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile 
prezentei legi pentru a diminua sancţiunea administrative sau disciplinară pentru o faptă a sa 
mai gravă; 
i) principiul bunei-credinte, conform căruia este ocrotita persoana încadrata într-o autoritate 
publica, instituţie publica sau în alta unitate bugetara ,care a făcut o sesizare, convinsa fiind 
de realitatea stării de fapt sau ca fapta constituie o încălcare a legii. 

 
In înţelesul prezentului Cod, următorii termeni utilizaţi se definesc astfel: 

a) funcţionar public - persoana numita, in conditiile legii, intr-o functie publica; 
b) funcţie publica - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul 

exercitării prerogativelor de putere publică de către autorităţile şi instituţiile publice; 
c) interes public - acel interes care implica garantarea si respectarea de către instituţiile si 

autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor si intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de 
Constituţie, legislaţia interna si tratatele internaţionale la care Romania este parte; 

d) interes personal - orice avantaj material sau de alta natura, urmărit ori obţinut, in mod direct sau 
indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către funcţionarii publici prin folosirea reputaţiei, 
influentei, facilitatilor, relaţiilor, informaţiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcţiei 
publice; 

e) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare in care interesul personal, direct ori indirect, al 
funcţionarului public contravine interesului public, astfel incat afectează sau ar putea afecta 
independenta si imparţialitatea sa in luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp si cu obiectivitate a 
îndatoririlor care ii revin in exercitarea funcţiei publice deţinute; 

f) informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezulta din 
activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei;  

g)  informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoana identificata sau 
identificabila; 

h) consilier de etică - funcţionarul public desemnat pentru consiliere etică de către conducătorul 
autorităţii sau instituţiei publice, în scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor O.U.G nr.57/2019 
referitoare la conduita funcţionarilor publici în exercitarea funcţiilor deţinute;  

i) abatere disciplinară – reprezintă fapta săvârşită cu vinovăţie de către funcţionarii publici, 
demnitari şi asimilaţii acestora, personalul contractual, care constă într-o acţiune sau inacţiune 
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prin care se încalcă obligaţiile ce le revin din raportul de serviciu/ muncă, regulamentul intern, 
contractual individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi 
dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici, respectiv din exercitarea mandatului sau în 
legătură cu acesta şi care le afectează statutul socioprofesional şi moral.  

 
CAPITOLUL II 

Norme generale de conduita profesionala a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de 
Sănătate Publica a Judetului Valcea 

 
Asigurarea unui serviciu public de calitate 

 Funcţionarii publici ai D.S.P. VALCEA au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate in 
beneficiul cetăţenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in 
scopul realizării competentelor autorităţilor si ale instituţiilor publice. 
 In exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici ai D.S.P. VALCEA au obligaţia de a avea un 
comportament profesionist, precum si de a asigura, in condiţiile legii, transparenta administrativa, 
pentru a câştiga si a menţine încrederea publicului in integritatea, imparţialitatea si eficacitatea 
autorităţilor si instituţiilor publice. 
 

Respectarea Constituţiei si a legilor 
Funcţionarii publici au obligaţia ca prin actele şi faptele lor să promoveze supremaţia legii, să 

respecte Constituţia şi legile ţării, statul de drept, drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică, precum şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a 
dispoziţiilor legale în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu aplicarea normelor de conduită şi a 
eticii profesionale. 

Funcţionarii publici trebuie sa se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea 
exerciţiului unor drepturi, datorata naturii funcţiilor publice deţinute. 
 

Profesionalismul şi imparţialitatea  
Funcţionarii publici trebuie să exercite funcţia publică cu obiectivitate, imparţialitate şi 

independenţă, fundamentându-şi activitatea, soluţiile propuse şi deciziile pe dispoziţii legale şi pe 
argumente tehnice şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor 
fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici.  

În activitatea profesională, funcţionarii publici au obligaţia de diligenţă cu privire la 
promovarea şi implementarea soluţiilor propuse şi a deciziilor, în condiţiile prevăzute la alin. (1).  

În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine neutră faţă 
de orice interes personal, politic, economic, religios sau de altă natură şi să nu dea curs unor 
eventuale presiuni, ingerinţe sau influenţe de orice natură.  

Principiul independenţei nu poate fi interpretat ca dreptul de a nu respecta principiul 
subordonării ierarhice.  
 

Obligatii în exercitarea dreptului la libera exprimare 
Personalul are dreptul la libera exprimare, în condiţiile legii. 
În exercitarea dreptului la libera exprimare, personalul are obligaţia de a nu aduce atingere 

demnitătii, imaginii, precum şi vieţii familiale şi private a oricărei persoane. 
In îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate 

Publica a Judetului Valcea, au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând 
libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituţiei publice . 

In activitatea lor, funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului 
Valcea au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influenţaţi de considerente 
personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, funcţionarii publici trebuie sa aiba o atitudine 
concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.  

 
Loialitatea fata de autorităţile si instituţiile publice 
Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Valcea au obligaţia de 

a apăre in mod loial prestigiul instituţiei publice in care isi desfăşoară activitatea, precum si de a se 
abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale 
acesteia. 
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Funcţionarilor publici din cadrul D.S.P. VALCEA le este interzis: 
1. sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legătura cu activitatea Direcţiei de 
Sănătate Publica a Judetului Valcea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu 
caracter normativ sau individual; 
2. sa faca aprecieri neautorizate in legătura cu litigiile aflate in curs de soluţionare si in care D.S.P. 
VALCEA  are calitatea de parte sau sa furnizeze in mod neautorizat informatii in legatura cu aceste 
litigii; 
3. sa dezvăluie si sa foloseasca  informaţii care au caracter secret, in alte condiţii decât cele 
prevăzute de lege; 
4. să dezvaluie informaţiile la care au acces în exercitarea functiei, dacă aceasta dezvăluire este de 
natura să atragă avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale 
unor functionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice; 
5. sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovării de acţiuni 
juridice ori de alta natura împotriva statului sau instituţiei publice in care isi desfăşoară activitatea. 

Prevederile alin. 1.- 4.  se aplica si dupa încetarea raportului de serviciu, pentru o perioada 
de 2 ani, daca dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 

Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin 
asemenea informaţii, la solicitarea reprezetanţilor unei alte autorităti sau instituţii publice, este 
permisă numai cu acordul conducătorului instituţiei. 

Prevederile prezentului cod de conduita nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia 
legala a funcţionarilor publici de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, in condiţiile 
legii, sau ca o derogare de la dreptul funcţionarului public de a face sesizări in baza Legii nr. 
571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice si din alte unităţi 
care semnalează incalcari ale legii. 

 
Obligaţia de a informa autoritatea sau instituţia publică cu privire la situaţia 

personală generatoare de acte juridice  
Funcţionarul public are îndatorirea de a informa instituţia publică, în mod corect şi complet, 

în scris, cu privire la situaţiile de fapt şi de drept care privesc persoana sa şi care sunt generatoare 
de acte administrative în condiţiile expres prevăzute de lege.  
 
 Interdicţii şi limitari în ceea ce priveşte implicarea în activitatea politică 

Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, cu respectarea 
interdicţiilor şi limitărilor prevăzute la art. 420 “Funcţionarii publici pot fi aleşi sau numiţi într-o 
funcţie de demnitate publică, în condiţiile prezentului cod şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de 
cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.“ din OUG 
nr.57/2019.  

Funcţionarii publici au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la 
exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor politice, să nu favorizeze 
vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor 
politice. 

In exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a 
Judetului Valcea le este interzis: 
a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a organizaţiilor cărora 

le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, a fundaţiilor sau asociaţiilor care 
funcţionează pe lângă partidele politice, precum şi pentru activitatea candidaţilor independenţi; 

b) sa furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publica;; 
c) sa afişeze, in cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Valcea, însemne ori obiecte 

inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora, ale 
organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, ale fundaţiilor 
sau asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice, ale candidaţilor acestora, precum şi 
ale candidaţilor independenţi; 

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

e) să participle la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru. 
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Îndeplinirea atribuţiilor  
Personalul răspunde, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin din funcţia pe care 

o deţin, precum şi a atribuţiilor ce îi sunt delegate.  
Personalul  are îndatorirea să îndeplinească dispoziţiile primite de la superiorii ierarhici.  
Personalul  are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la 

superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Personalul DSPJ VALCEA are îndatorirea să aducă la 
cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii.  

În cazul în care se constată, în condiţiile legii, legalitatea dispoziţiei prevăzute la alin. de 
mai sus personalul  răspunde în condiţiile legii.  

Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul care desfăşoară activităţi ce implică 
prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să respecte prevederile legislaţiei în vigoare, 
respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date.  

 
 
Limitele delegării de atribuţii  
Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice sau contractuale vacante se 

dispune motivat prin act administrativ de către persoana care are competenţa de numire în funcţia 
publică/angajare, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, în condiţiile Codului 
administrativ.  

Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice sau contractuale ocupate al 
cărei titular se află în concediu în condiţiile legii sau este delegat în condiţiile art. 504 (Delegarea) 
din O.U.G. nr.57/2019, ori se află în deplasare în interesul serviciului se stabileşte prin fişa postului 
şi operează de drept, în condiţiile Codului administrativ.  

Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice sau contractuale nu se poate 
face prin delegarea tuturor atribuţiilor corespunzătoare unei funcţii publice/contractuale către 
acelaşi funcţionar public/personal contractual. Funcţionarul public sau personalul contractual care 
preia atribuţiile delegate exercită pe perioada delegării de atribuţii şi atribuţiile funcţiei 
publice/contractuale pe care o deţine, precum şi atribuţiile parţial preluate, cu excepţia situaţiei în 
care atribuţiile delegate presupun exercitarea controlului ierarhic asupra funcţiei deţinute.  
În situaţia în care funcţia publică/contractuală ale cărei atribuţii sunt delegate şi funcţia 
publică/contractuală al cărei titular preia parţial atribuţiile delegate se află într-un raport ierarhic 
de subordonare, funcţionarul public/personalul contractual care preia atribuţiile delegate 
semnează pentru funcţia publică/contractuală ierarhic superioară.  

Delegarea de atribuţii se face numai cu informarea prealabilă a funcţionarului 
public/personal contractual căruia i se deleagă atribuţiile.  

Funcţionarul public/personalul contractual care preia atribuţiile delegate trebuie să 
îndeplinească condiţiile de studii şi de vechime necesare pentru ocuparea funcţiei 
publice/contractuale ale cărei atribuţii îi sunt delegate.  

Nu pot fi delegate atribuţii funcţionarilor publici/personalului contractual debutanţi sau 
funcţionarilor publici/personal contractual care exercită funcţia publică/contractuală în temeiul unui 
raport de serviciu/muncă cu timp parţial.  

În cazul funcţiilor publice/contractuale de execuţie vacante, cu excepţia funcţiilor publice de 
auditor şi consilier juridic, atunci când aceste funcţii sunt unice în cadrul autorităţii sau instituţiei 
publice, atribuţiile pot fi delegate către cel puţin doi funcţionari publici, cu respectarea prevederilor 
de mai sus.  

 
Păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu şi confidenţialitatea  
Personalul  are obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi 

confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în 
exercitarea funcţiei, în condiţiile legii, cu aplicarea dispoziţiilor în vigoare privind liberul acces la 
informaţiile de interes public 

 
Interdicţia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje 
Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Valcea nu trebuie sa 

solicite ori sa accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, daruri sau alte avantaje. 
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Sunt exceptate de la prevedeirle aliniatului de mai sus bunurile pe care functionarii publici le-
au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activităti de protoclo în exercitarea mandatului sau a functiei 
publice deţinute, care se supun prevederilor legale specifice. 

 
Utilizarea responsabilă a resurselor publice 
Funcţionarii publici din cadrul D.S.P. VALCEA sunt obligaţi sa asigure ocrotirea proprietăţii 

publice si private a statului si a unităţilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oricărui 
prejudiciu, acţionând in orice situaţie ca un bun proprietar. 

Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Valcea au obligaţia sa 
folosească timpul de lucru, precum si bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai 
pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute. 

Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Valcea trebuie sa 
propună si sa asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in 
conformitate cu prevederile legale. 

Funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Valcea care 
desfăşoară activităţi in interes personal, în condiţiile legii, le este interzis sa folosească timpul de 
lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora. 

 
Subordonarea ierarhică 
Funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii 

ierarhici, lucrările şi sarcinile repartizate. 
 
Folosirea imaginii proprii 
In considerarea funcţiei publice deţinute, funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de 

Sănătate Publica a judetului Valcea le este interzis sa permită utilizarea numelui sau imaginii proprii 
in acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum si in scopuri electorale. 

 
Limitarea participării la achiziţii, concesionari sau închirieri 
Orice funcţionar public din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Valcea poate 

achiziţiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale 
supus vânzării in condiţiile legii, în următoarele situaţii: 
a) cand a luat cunoştinţa, in cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre 

valoarea ori calitatea bunurilor care urmează sa fie vândute; 
b) cand a participat, in exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv; 
c) cand poate influenta operaţiunile de vânzare sau cand a obţinut informaţii la care persoanele 

interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces. 
Dispoziţiile enunţate anterior se aplica in mod corespunzător si in cazul concesionarii sau 

închirierii unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau a unităţilor administrativ- 
teritoriale. 

Funcţionarilor publici din cadrul D.S.P. VALCEA le este interzisa furnizarea informaţiilor 
referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a unităţilor administrativ-
teritoriale supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau inchiriere, în alte condiţii decât cele 
prevăzute de lege. 

 
Respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor 
Personalul are obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al 

incompatibilităţilor, precum şi normele de conduită.  
În aplicarea prevederilor alin. (1), personalul trebuie să exercite un rol activ, având 

obligaţia de a evalua situaţiile care pot genera o situaţie de incompatibilitate sau un conflict de 
interese şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a acestora.  

În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, personalul are 
obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii sau a 
conflictului de interese, în termen legal.  

La numirea într-o funcţie publică, la angajarea personalului contractual, la încetarea 
raportului de serviciu/muncă, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege, funcţionarii 
publici/personalul contractual sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, declaraţia de avere şi declaraţia de interese.  
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Declaraţia de avere şi declaraţia de interese se actualizează anual, potrivit legii.  
 
Conflictul de interese privind funcţionarii publici 

 Prin conflict de interese se intelege situatia în care persoana ce exercită o demnitate publică 
sau o functie publicăare un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenta 
indeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei si altor acte normative.  

(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele 
situaţii: 
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 relaţii cu caracter patrimonial; 
b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au 
calitatea de soţ sau rudă de gradul I; 
c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care 
trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. 

(2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină 
de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de 
îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se 
impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data 
luării la cunoştinţă. 

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la 
propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză, va desemna 
un alt funcţionar public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă. 

(4) Încălcarea dispoziţiilor alin. de mai suspoate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, 
administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.  

Calitatea de functionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte functii publice 
sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. 

 Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate 
sau neremunerate, după cum urmează: 

a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice; 
b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este 

suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale; 
c)  în cadrul regiilor autonome, societătilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrative din 

sectorul public 
           d) în calitate de membru al unui grup de interes economic. 
 Nu se află in situatie de icompatibilitate, în sensul prevederilor alin. de mai sus lit. a) şi c), 
funcţionarul public care: 

a) este desemnat printr-un act administrative, emis în condiţiile legii, să reprezinte interesele 
statului în legătura cua ctivitătile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori 
patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate  din actele normative în 
vigoare; 

b) este desemnat printr-un act administrative, emis în condiţiile legii, să participle în calitate de 
representant al autoritătii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe 
coelctive de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare; 

c) exercită un mandate de reprezentare, pe baza desemnarii de către o autoritate sau instituţie 
publică, în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare. 

Nu se află în situatie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. de mai sus, funcţionarul 
public care este desemnat prin act administraiv pentru a face parte din echipa de proiect finantat 
din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate 
sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia functionarilor publici care 
exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activitătii derulate în cadrul acesteia şi a 
functionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în 
cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publica pe care o 
ocupă. 

Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor 
acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită. 
 Funcţionarii publici, functionarii publici parlamentari şi functionarii publici cu statut special 
pot exercita functii sau activităti în doemniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-
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artistice. Funcţionarii publici, functionarii publici parlamentari şi functionarii publici cu statut special 
pot exercita functii în alte domenii de cativitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură direct 
sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca functionar public, funcţionar public parlamentar sau 
funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului. 
 În situaţia funcţionarilor publici care desfăsoară activitătile prevăzute la alin de mai sus, 
docuemntele care alcatuiesc dosarul professional sunt gestionate de către autoritatea sau instituţia 
publică la care aceştia sunt numiţi. 

 
Regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese în exercitarea funcţiilor 

publice 
Funcţionarilor publici li se aplică regimul incompatibilităţilor în exercitarea funcţiilor publice 

stabilit prin legislaţia specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice şi a funcţiilor publice  

 
Exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibilă cu: 
a) calitatea de avocat; 
b) activităţile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei de consilier juridic sau 

bunele moravuri; 
c) orice altă profesie autorizată sau salarizată în ţară sau în străinătate; 
d) funcţia şi activitatea de administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare 

şi lichidare judiciară; 
e) activitatea publicistică salarizată; 
f) alte incompatibilităţi prevăzute de lege sau rezultate din conflict de interese, în condiţiile 

legii.  
Exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibilă cu: 
a) activitatea didactică universitară şi de cercetare juridică, activitatea literară, culturală şi 

publicistică nesalarizată; 
b) funcţia de arbitru, mediator sau expert, în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor 

legale privind conflictul de interese; 
c) participarea la comisii de studii, de întocmire a proiectelor de reglementări juridice.  

 
Achiziţii publice: 
Prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii 

contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii 
contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa 
rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes 
personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor 
în contextul procedurii de atribuire. 

(1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea 
duce la apariţia unui conflict de interese, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ: 
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor 
care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din 
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac 
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete 
că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se 
află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul 
procesului de evaluare; 
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul 
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin 
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până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie 
în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 
atribuire; 
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 
pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 
inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii 
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 
f) situaţia în care ofertantul individual/ ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul propus/ 
terţul sustinator organizat ca societate pe acţiuni cu capital spcial reprezentat prin acţiuni la purtător 
şi nu respect prevederile art. 53 alin. (2) şi (3). 

(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege 
persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din 
capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea 
generală.  

 
Constituie conflict de interese deţinerea de către directorul coordonator sau directorul 

coordonator adjunct de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii 
nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu direcţia de sănătate publică la care persoana 
în cauză exercită funcţia de director coordonator sau director coordonator adjunct 

Prevederile alin. se aplică şi în cazul în care părţile sociale, acţiunile sau interesele sunt 
deţinute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea ai directorului coordonator sau ai 
directorului coordonator adjunct. 

Dacă directorul coordonator sau directorul coordinator adjunct se află în stare de 
incompatibilitate sau în conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de 
incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la apariţia acestora. În caz 
contrar, contractual de management este reziliat de plin drept, iar Ministerul sănătătii poate cere 
persoanelor în cauză despăgubiri, conform clauzelor contractului de management.  
 

Activitatea publica 
Relaţiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de către funcţionarii publici desemnaţi 

în acest sens de reprezentantul legal al Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Valcea in condiţiile 
legii. 

Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Valcea desemnaţi sa 
participe la activităţi sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului 
de reprezentare încredinţat de conducătorul instituţiei publice. 

In cazul in care nu sunt desemnaţi in acest sens, funcţionarii publici pot participa la activităţi 
sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezintă 
punctul de vedere oficial al directorului executiv al Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Valcea. 

Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Valcea pot participa la 
elaborarea de publicaţii, pot elabora şi publica articole de specialitate şi lucrări literare ori ştiinţifice, 
în condiţiile legii. 

Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Valcea pot participa la 
emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic ori a celor care ar putea afecta prestigiul 
funcţiei publice. 

Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Valcea nu pot utiliza 
informaţii şi date la care au avut acces în exercitarea funcţiei publice, dacă acestea nu au caracter 
public.  

In exercitarea dreptului la replica şi la rectificare, a dreptului la demnitate, a dreptului la 
imagine, precum şi a dreptului la viaţa intima, familială şi private, personalul îşi poate exprima public 
opinia personală în cazul în care prin articole de presă sau în emisiuni audiovizuale s-au făcut 
afirmatii defăimătoare la adresa lor sau a familiei lor… 
  Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Valcea îşi asumă 
responsabilitatea pentru apariţia publică şi pentru conţinutul informaţiilor prezentate, care trebuie să 
fie în accord cu principiile şi normele de conduit prevăzute de prezentul cod. 
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Conduita în relaţiile cu cetătenii 
In relaţiile cu personalul din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Valcea, precum 

si cu persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici sunt obligaţi sa aiba un comportament bazat 
pe respect, buna-credinta, corectitudine, integritate morala si profesionala. 

Funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei, demnităţii, 
integritătii fizice şi morale a persoanelor angajate în cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului 
Valcea, precum şi persoanelor cu care intra in legătura in exercitarea funcţiei publice, prin:  
a) intrebuintarea unor expresii jignitoare; 
b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizica sau psihica a oricarei persoane. 

Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Valcea trebuie sa 
adopte o atitudine imparţiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor 
cetăţenilor.  

Pentru realizarea unor raporturi sociale si profesionale care sa asigure demnitatea 
persoanelor, eficienta activităţii, precum si creşterea calităţii serviciului public, se recomanda 
respectarea normelor de conduita prevăzute anterior si de către celelalte subiecte ale acestor 
raporturi. 

Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Valcea trebuie să 
adopte o atitudine demnă şi civilizată faţă de orice persoană cu care intră în legătură în exercitarea 
funcţiei publice, fiind îndrituiţi, pe bază de reciprocitate, să solicite acesteia un comportament 
similar. 

Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Valcea au obligaţia de 
a asigura egalitatea de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu 
conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a preveni şi combate orice formă de 
discriminare în îndeplinirea atribuţiilor profesionale. 
 

Obiectivitate şi responsabilitate în luarea deciziilor 
In procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a 

Judetului Valcea au obligaţia sa acţioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea 
de apreciere in mod fundamentat si impartial. 

Funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Valcea le este 
interzis sa promită luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia publica, de către alti 
funcţionari publici, precum si îndeplinirea atribuţiilor in mod privilegiat. 

Personalul de conducere este obligat să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale 
personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii instituţiei publice în care îşi desfăşoară 
activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.  

In exercitarea atribuţiilor de coordonare, precum şi a atribuţiilor specifice funcţiilor de 
conducere, personalul are obligaţia de a asigura organizarea activităţii personalului, de a manifesta 
iniţiativă şi responsabilitate şi de a susţine propunerile personalului din subordine.  

Personalul de conducere are obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la 
dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condiţiile legislaţiei specifice aplicabile fiecărei 
categorii de personal. În acest sens, aceştia au obligaţia:  
a) să repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului de competenţă aferent funcţiei 
ocupate şi carierei individuale a fiecărei persoane din subordine;  
b) să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea corespunzătoare a 
competenţelor fiecărei persoane din subordine;  
c) să monitorizeze performanţa profesională individuală şi colectivă a personalului din subordine, să 
semnaleze în mod individual performanţele necorespunzătoare şi să implementeze măsuri destinate 
ameliorării performanţei individuale şi, după caz, colective, atunci când este necesar;  
d) să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei 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 perfecţionare profesională pentru fiecare persoană 
din subordine;  
f) să delege sarcini şi responsabilităţi, în condiţiile legii, persoanelor din subordine care deţin 
cunoştinţele, competenţele şi îndeplinesc condiţiile legale necesare exercitării funcţiei respective;  
g) să excludă orice formă de discriminare şi de hărţuire, de orice natură şi în orice situaţie, cu privire 
la personalul din subordine.  
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În scopul asigurării condiţiilor necesare îndeplinirii cu imparţialitate a îndatoririlor ce decurg 
din raporturile ierarhice, înalţii funcţionari publici şi personalul de conducere au obligaţia de a nu se 
angaja în relaţii patrimoniale cu personalul din subordine.  
 

Obligaţia respectării regimului cu privire la sănătate şi securitate în muncă  
Funcţionarii publici au obligaţia de a se supune controlului de medicina muncii şi 

expertizelor medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, în 
condiţiile legii.  
 

Norme de conduită în relaţia cu colegii  
Între colegi trebuie să existe cooperare şi susţinere reciprocă, transferul de informaţii între 

colegi fiind esenţial în soluţionarea eficientă a problemelor.  
Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie, eventualele divergenţe 

sau nemulţumiri apărute între aceştia soluţionându-se fără să afecteze relaţia de colegialitate, 
evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvate, manifestând atitudine 
reconciliantă.  

Personalul de conducere are datoria de a media şi aplana eventualele conflicte apărute 
între colegi.  

Personalul de conducere are datoria de a încuraja lucrul în echipă.  
 

CAPITOLUL III 
Coordonarea, monitorizarea si controlul aplicării normelor de conduita profesionala 

 
In scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului cod de conduita, reprezentantul legal al 

Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Valcea  va desemna un funcţionar public, de regula din 
cadrul biroului de resurse umane, pentru consiliere etica si monitorizarea respectării normelor de 
conduita. 

Desemnarea consilierului de etică se face prin act administrativ al conducătorului instituţiei 
publice. Procedura de desemnare, atribuţiile şi modalitatea de raportare a instituţiilor şi 
autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi 
normelor de conduită a funcţionarilor publici se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  

Consilierea etică are caracter confidenţial şi se desfăşoară în baza unei solicitări formale 
adresate consilierului de etică sau la iniţiativa sa atunci când din conduita funcţionarului public 
rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia. Consilierul de etică are obligaţia de a 
nu comunica informaţii cu privire la activitatea derulată decât în situaţia în care aspectele 
semnalate pot constitui o faptă penală.  

Instituţia publică implementează măsurile considerate necesare pentru respectarea 
dispoziţiilor prezentului cod privind principiile şi normele de conduită şi sprijină activitatea 
consilierului de etică.  

În aplicarea dispoziţiilor prezentului cod referitoare la conduita funcţionarilor publici, orice 
activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea 
prevederilor legislaţiei pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.  

Funcţionarii publici nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi 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.  

Persoanele desemnate pentru consiliere etica si monitorizarea respectării normelor de 
conduita exercita următoarele atribuţii: 
a)monitorizează modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de către 
funcţionarii publici din cadrul instituţiei şi întocmeşte rapoarte şi analize cu privire la acestea; 
b)desfăşoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcţionarilor publici sau la 
iniţiativa sa atunci când funcţionarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita 
adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia; 
c)elaborează analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea 
funcţionarilor publici din cadrul instituţiei şi care ar putea determina o încălcare a principiilor şi 
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normelor de conduită, pe care le înaintează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, şi 
propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor; 
d)organizează sesiuni de informare a funcţionarilor publici cu privire la normele de etică, modificări 
ale cadrului normativ în domeniul eticii şi integrităţii; 
e)semnalează practici sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la încălcarea principiilor şi 
normelor de conduită în activitatea funcţionarilor publici; 
f)analizează sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţeni şi de ceilalţi beneficiari ai activităţii 
instituţiei cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii şi 
formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de disciplină; 
g) poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetăţenilor şi beneficiarilor direcţi ai 
activităţii instituţiei cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia cu publicul, 
precum şi cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite. 

Rapoartele prevăzute la lit. a) se transmit trimestrial şi semestrial la termenele si in forma 
standard stabilite prin instrucţiuni de Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici şi cuprind cel puţin 
următoarele date: 
a) numărul şi obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită profesională;  
b) categoriile şi numărul de funcţionari publici care au încălcat principiile şi normele de conduită; 
c) cauzele şi consecinţele nerespectării normelor de conduită;  
d) evidenţierea cazurilor în care funcţionarilor publici li s-a cerut să acţioneze sub presiunea 
factorului politic.  

 
CAPITOLUL IV 

Răspunderi şi sancţiuni 
Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici 

 
Tipuri de răspundere ale funcţionarilor publici  
(1) Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage 

răspunderea administrativă, civilă sau penală, în condiţiile legii şi ale prezentului cod.  
(2) Semnarea, contrasemnarea sau avizarea de către funcţionarii publici a proiectelor de acte 

administrative şi a documentelor de fundamentare a acestora, cu încălcarea prevederilor legale, 
atrage răspunderea acestora în condiţiile legii.  

(3) Funcţionarul public are dreptul de a refuza semnarea, respectiv contrasemnarea ori 
avizarea actelor şi documentelor prevăzute la alin. (2), dacă le consideră ilegale, cu respectarea 
prevederilor art. 437 alin. (3) din OUG 57/2019 “Funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi 
motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. 
Funcţionarul public are îndatorirea să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a 
emis dispoziţia astfel de situaţii.”  

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

(5) Funcţionarii publici care refuză să semneze, respectiv să contrasemneze ori avizeze sau 
care prezintă obiecţii cu privire la legalitate asupra actelor şi documentelor prevăzute la alin. (2), 
fără a indica temeiuri juridice, în scris, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (4), răspund în 
condiţiile legii.  

 
Răspunderea în solidar cu autoritatea sau cu instituţia publică  
(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim 

se poate adresa instanţei judecătoreşti, în condiţiile legii, împotriva instituţiei publice care a emis 
actul sau care a refuzat să rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim.  

(2) În cazul în care acţiunea se admite, plata daunelor se asigură din bugetul autorităţii sau 
instituţiei publice prevăzute la alin. (1). Dacă instanţa judecătorească constată vinovăţia 
funcţionarului public, persoana respectivă va fi obligată la plata daunelor, solidar cu instituţia 
publică.  

(3) Răspunderea juridică a funcţionarului public nu se poate angaja dacă acesta a respectat 
prevederile legale şi procedurile administrative aplicabile instituţiei publice în care îşi desfăşoară 
activitatea.  
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Răspunderea administrativ-disciplinară  
(1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare 

funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege 
constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea administrativ-disciplinară a acestora.  

(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:  
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;  
b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;  
c) absenţa nemotivată de la serviciu;  
d) nerespectarea programului de lucru;  
e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;  
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;  
g) manifestări care aduc atingere prestigiului instituţiei publice în care funcţionarul public îşi 
desfăşoară activitatea;  
h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;  
i) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuţiile 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 interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii 
publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese şi incompatibilităţi;  
l) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi dacă funcţionarul public nu acţionează 
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;  
n) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi 
funcţionarilor publici sau aplicabile acestora.  
 

(3) Sancţiunile 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 funcţie publică de nivel inferior, pe o perioadă de până la un an, cu 
diminuarea corespunzătoare a salariului;  
f) destituirea din funcţia publică.  

(4) Ca urmare a săvârşirii abaterilor disciplinare prevăzute la alin. (2), se aplică următoarele 
sancţiuni 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 sancţiunile 
disciplinare prevăzute la alin. (3) lit. b)-f);  
c) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. e)-h), se aplică una dintre sancţiunile 
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 sancţiunile 
disciplinare prevăzute la alin. (3);  
e) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. l), se aplică sancţiunea disciplinară 
prevăzută la alin. (3) lit. f), în condiţiile prevăzute la destituirea din funcţia publică;  
f) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. n), se aplică una dintre sancţiunile 
disciplinare prevăzute la alin. (3).  

(5) Pentru funcţionarii publici de execuţie sancţiunea prevăzută la alin. (3) lit. e) se aplică 
prin transformarea funcţiei publice pe care o ocupă, pe perioada de executare a sancţiunii 
disciplinare. Pentru funcţionarii publici de conducere în situaţia în care sancţiunea prevăzută la alin. 
(3) lit. e) nu se poate aplica pentru că nu există o funcţie publică de conducere de nivel inferior 
vacantă în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, se aplică sancţiunea disciplinară prevăzută la alin. 
(3) lit. c).  

(6) La individualizarea sancţiunii disciplinare, conform prevederilor alin. (4), se va ţine seama 
de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de 
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vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public, 
precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate 
în condiţiile prezentului cod.  

(7) În caz de concurs de abateri disciplinare, se aplică sancţiunea disciplinară aferentă 
abaterii disciplinare celei mai grave.  

(8) Sancţiunile 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 excepţia abaterii 
disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. l) cu privire la incompatibilităţi, pentru care sancţiunea 
disciplinară se aplică în condiţiile prevăzute la art. 520 lit. b) din OUG 57/2019, respectiv, “dacă s-a 
ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea 
acestuia într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate; 
situaţia de incompatibilitate se constată şi se sancţionează în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare.”  

(9) În cazul în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară şi ca 
infracţiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea clasării ori 
renunţării la urmărirea penală sau până la data la care instanţa judecătorească dispune achitarea, 
renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau încetarea procesului penal. În 
aceste situaţii, procedura angajării răspunderii disciplinare se reia şi sancţiunea disciplinară se aplică 
în termen de cel mult un an de la data reluării.  

(10) Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public a cărui faptă 
a fost sesizată ca abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, conducătorul 
autorităţii sau instituţiei publice are obligaţia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot 
influenţa cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporară a funcţionarului public în cadrul 
DJStituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a instituţiei publice. Măsura 
se dispune pe întreaga durată pe care funcţionarul public poate influenţa cercetarea administrativă.  

(11) În situaţia în care în cazul funcţionarilor publici de conducere nu este posibilă aplicarea 
prevederilor alin. (10), persoana care are competenţa numirii în funcţia publică are obligaţia să 
dispună mutarea temporară a funcţionarului public într-o funcţie publică corespunzătoare nivelului 
de studii, cu menţinerea drepturilor salariale avute.  

 
Aplicarea sancţiunilor disciplinare  

(1) Sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (3) de mai sus, lit. b)-f) nu pot fi aplicate decât după 
cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea funcţionarului public. Audierea 
funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului 
public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care 
i se impută se consemnează într-un proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării prealabile şi 
aplicarea sancţiunii.  
(2) Sancţiunea disciplinară prevăzută la alin. (3) de mai sus lit. f) se aplică şi direct de către 
persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică, în situaţiile prevăzute la art. 520 
lit. b) din OUG 57/2019.  
(3) Sancţiunea disciplinară prevăzută la alin. (3) de mai sus lit. a) se poate aplica şi direct de către 
conducătorul instituţiei publice, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor alin. (1).  
(4) Sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (3)de mai sus  lit. b)-f) se aplică de conducătorul 
instituţiei publice, la propunerea comisiei de disciplină.  
 

Comisia de disciplină  
În cadrul instituţiilor publice se constituie comisii de disciplină având următoarea 

competenţă:  
a) analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare, cu excepţia abaterii disciplinare referitoare la 
incompatibilităţi  
b) propunerea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarilor publici;  
c) sesizarea autorităţii responsabile de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor 
publice şi prevenirea corupţiei instituţionale pentru abaterea disciplinară referitoare la 
incompatibilităţi, în vederea verificării şi soluţionării.  

Modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi 
componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  
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Căi de atac  
Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de 

contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispoziţiei de 
sancţionare. 
 
 
 

PARTEA A II- A 
Domeniul de aplicare si principii generale 

 

Domeniul de aplicare 
Codul de conduita al personalului contractual din cadrul Direcţiei de Sanatate Publica a 

Judetului Valcea, denumit in continuare cod de conduita, reglementează normele de conduita 
profesionala ale personalului contractual 

Normele de conduita profesionala prevăzute de prezentul cod de conduita sunt obligatorii 
pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Santate Publica a Judetului Valcea,  încadrat in 
baza prevederilor Legii nr. 53/2003 republicata in anul 2011 - Codul muncii, cu modificările 
ulterioare, cu excepţia persoanelor alese sau numite politic. 

Obiectivele prezentului cod de conduita urmăresc sa asigure creşterea calităţii serviciului 
public, o buna administrare in realizarea interesului public, precum si eliminarea birocraţiei si a 
faptelor de corupţie din administraţia publica, prin: 
a) reglementarea normelor de conduita profesionala necesare realizării unor raporturi sociale si 

profesionale corespunzătoare creării si menţinerii la nivel inalt a prestigiului si al personalului 
contractual din cadrul Direcţiei de Santate Publica a Judetului Valcea; 

b) informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este îndreptăţit sa se aştepte 
din partea personalului contractual in exercitarea funcţiei; 

c) crearea unui climat de incredere si respect reciproc intre cetăţeni si personalul contractual din 
administraţia publica, pe de o parte, si intre cetăţeni si autorităţile administraţiei publice 
centrale, pe de alta parte. 

 
Principii generale 
Principiile care guvernează conduita profesionala a personalului contractual cadrul Direcţiei 

de Santate Publica a Judetului Valcea sunt următoarele: 
a) supremaţia Constituţiei si a legii, principiu conform căruia personalul contractual al D.S.P. 

VALCEA are îndatorirea de a respecta Constituţia si legile tarii; 
b) prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual din cadrul 

Direcţiei de Santate Publica a Judetului Valcea are indatorirea de a considera interesul public 
mai presus decât interesul personal, in exercitarea atribuţiilor funcţiei; 

c) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor in fata autorităţilor si instituţiilor publice -
principiu conform căruia personalul contractual din cadrul Direcţiei de Santate Publica a 
Judetului Valcea  are indatorirea de a aplica acelaşi regim juridic in situaţii identice sau similare; 

d) profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual din cadrul Direcţiei de 
Santate Publica a Judetului Valcea are are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu 
responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si conştiinciozitate; 

e) imparţialitatea si nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt obligaţi 
sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta 
natura, in exercitarea atribuţiilor funcţiei; 

f) integritatea morala - principiu conform căruia personalului contractual din cadrul Direcţiei de 
Santate Publica a Judetului Valcea ii este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, 
pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu sau să abuzeze în vreun fel de această 
funcţie; 

g) libertatea gândirii si a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual din cadrul 
Direcţiei de Santate Publica a Judetului Valcea poate sa-si exprime si sa-si fundamenteze 
opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri; 
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h) cinstea si corectitudinea - principiu conform căruia, in exercitarea funcţiei si in îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu, personalul contractual din cadrul Direcţiei de Santate Publica a Judetului 
Valcea trebuie sa fie de buna-credinta; 

i) responsabilitatea si raspunderea, principiu conform căruia personalul contractual al D.S.P. 
VALCEA raspunde in conformitate cu prevederile legale atunci cand atributiile de serviciu nu au 
fost indeplinite corespunzator. 

 
Termeni 

a) personal contractual ori angajat contractual - persoana numita intr-o funcţie in autorităţile si 
instituţiile publice in condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare; 

b) funcţie - ansamblul atribuţiilor si responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau instituţia 
publica, in temeiul legii, in fisa postului; 

c) interes public - acel interes care implica garantarea si respectarea de către instituţiile si 
autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor si intereselor legitime ale cetăţenilor, 
recunoscute de Constituţie, legislaţia interna si tratatele internaţionale la care Romania este 
parte, precum si îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficientei, 
eficacităţii si economicităţii cheltuirii resurselor; 

d) interes personal - orice avantaj material sau de alta natura, urmărit ori obţinut, in mod direct 
sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual prin folosirea 
reputaţiei, influentei, facilitaţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a 
exercitării atribuţiilor funcţiei: 

e) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare in care interesul personal, direct ori 
indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel incat afectează sau ar 
putea afecta independenta si imparţialitatea sa in luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp si 
cu obiectivitate a îndatoririlor care ii revin in exercitarea funcţiei deţinute; 

f) informaţie de interes public - orice informatie care priveşte activităţile sau care rezulta din 
activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei; 

g) informaţie cu privire la date personale - orice informatie privind o persoana identificata sau 
identificabila. 

 
 

CAPITOLUL II 
Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual 

 

Asigurarea unui serviciu public de calitate 
Personalul contractual din cadrul D.S.P. Valcea are obligaţia de a asigura un serviciu public 

de calitate in beneficiul cetăţenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor 
in practica, in scopul realizării competentelor instituţiei  publice, in limitele atribuţiilor stabilite prin 
fisa postului si in conformitate cu prevederile R.O.F. , OMS nr. 1078/2010 si ale Regulamentului 
Intern al Direcţiei de Santate Publica Judetului Valcea. 

In exercitarea funcţiei, personalul contractual din cadrul Direcţiei de Santate Publica a 
Judetului Valcea are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, in 
condiţiile legii, transparenta administrativa, pentru a câştiga si a menţine încrederea publicului in 
integritatea, imparţialitatea si eficacitatea autorităţilor si instituţiilor publice. 
 

Respectarea Constituţiei si a legilor 
Angajaţii contractuali din cadrul Direcţiei de Santate Publica a Judetului Valcea au obligaţia 

ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constituţia, legile tarii si sa acţioneze pentru punerea in 
aplicare a dispoziţiilor legale, in conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii 
profesionale. 

Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea 
exerciţiului unor drepturi, datorata naturii funcţiilor deţinute. 

 
Loialitatea fata de instituţia publica 
Personalul contractual din cadrul Direcţiei de Santate Publica a Judetului Valcea are obligaţia 

de a apara cu loialitate prestigiul instituţiei publice in care isi desfăşoară activitatea, precum si de a 
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se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale 
institutiei. 

Angajaţilor contractuali din cadrul Direcţiei de Santate Publica a Judetului Valcea le este 
interzis: 

a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legătura cu activitatea din cadrul 
Direcţiei de Santate Publica a Judetului Valcea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele 
de acte cu caracter normativ sau individual; 

b) sa faca aprecieri in legătura cu litigiile aflate in curs de soluţionare si in care Direcţia de Sănătate 
Publica a Judetului Valcea are calitatea de parte, daca nu sunt abilitaţi in acest sens; 

c) sa dezvăluie informaţii care nu au caracter public, in alte condiţii decât cele prevăzute de lege; 
d) sa dezvăluie informaţiile la care au acces in exercitarea funcţiei, daca aceasta dezvăluire este de 

natura sa atragă avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale 
unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice; 

e) sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice, in vederea promovării de 
acţiuni juridice ori de alta natura împotriva statului ori instituţiei publice In care isi desfăşoară 
activitatea. 

Prevederile lit. a) - d) se aplica si dupa încetarea raportului de munca, pentru o perioada de 
2 ani, daca dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 

Prevederile prezentului cod de conduita nu pot fi interpretate ca o derogare de Ia obligaţia 
legala a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, in condiţiile 
legii. 
 

Libertatea opiniilor 
In îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta 

demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituţiei 
publice in care isi desfăşoară activitatea. 

In activitatea lor angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor si de a 
nu se lasa influenţaţi de considerente personale. 

In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa 
evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. 
 

Activitatea publica 
Relaţiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de către persoanele desemnate in 

acest sens de conducătorul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Valcea in condiţiile legii. 
Angajaţii contractuali desemnaţi sa participe la activităţi sau dezbateri publice, in calitate 

oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul 
instituţiei publice in care îsi desfăşoară activitatea . 

In cazul in care nu sunt desemnaţi in acest sens, angajaţii contractuali pot participa la 
activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu 
reprezintă punctul de vedere oficial al instituţiei publice in cadrul căreia isi desfăşoară activitatea. 
 

Activitatea politica 
In exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual din cadrul D.S.P. Valcea ii este interzis: 

a) sa participe Ia colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 
b) sa furnizeze sprijin logistic candidaţilor Ia funcţii de demnitate publica; 
c) sa colaboreze, atat in cadrul relaţiilor de serviciu, cat si in afara acestora, cu persoanele fizice 

sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice; 
d) sa afişeze in cadrul instituţiei publice însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau 

denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora. 
 

Folosirea imaginii proprii 
In considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual al D.S.P. VALCEA are 

obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii in acţiuni publicitare pentru 
promovarea unei activităţi comerciale, precum si in scopuri electorale. 
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In relaţiile cu personalul contractual si funcţionarii publici din cadrul instituţiei publice în care 
isi desfăşoară activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractuali sunt 
obligaţi sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate. 

Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei si demnităţii 
persoanelor din cadrul D.S.P. VALCEA, precum si ale persoanelor cu care intra in legătura in 
exercitarea funcţiei, prin; 
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 
b) dezvăluirea aspectelor vieţii private; 
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 

Personalul contractual din cadrul D.S.P. VALCEA trebuie sa adopte o atitudine imparţiala si 
justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are 
obligaţia sa respecte principiul egalităţii cetăţenilor in fata legii si a autorităţii publice, prin: 
a) promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferentiat, raportate la 
aceeaşi categorie de situaţii de fapt; 
b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, 

convingerile religioase si politice, starea materiala, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte. 
 

Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor 
Angajaţii contractuali din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Valcea nu trebuie 

sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt 
destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri 
sau de natura politica, care le pot  influenta imparţialitatea in exercitarea funcţiilor publice deţinute 
ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste funcţii. 
 

Participarea la procesul de luare a deciziilor 
In procesul de luare a deciziilor angajaţii contractuali din cadrul D.S.P. VALCEA au obligaţia 

sa acţioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod 
fundamentat si impartial. 

Angajaţii contractuali din cadrul D.S.P. VALCEA au obligaţia de a nu promite luarea unei 
decizii de către instituţia publica, de către alti funcţionari publici, precum si îndeplinirea atribuţiilor in 
mod privilegiat. 

 

Obiectivitate in evaluare 
In exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali din cadrul 

D.S.P. VALCEA au obligaţia sa asigure egalitatea de şanse si tratament cu privire la dezvoltarea 
carierei pentru personalul contractual din subordine. 

Personalul contractual de conducere al D.S.P. VALCEA are obligaţia sa examineze si sa aplice 
cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, 
atunci cand propune ori aproba avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori 
acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice forma de favoritism ori discriminare. 

Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori 
promovarea in funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii 
neconforme cu principiile prevăzute anterior. 
 

Folosirea abuziva a atribuţiilor funcţiei deţinute 
Personalul contractual al D.S.P. VALCEA are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei 

deţinute in alte scopuri decât cele prevăzute de lege. 
Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete 

ori acţiuni de control, personalul contractual din cadrul D.S.P. VALCEA nu poate urmări obţinerea de 
foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor 
persoane. 

Angajaţii contractuali din cadrul D.S.P. VALCEA au obligaţia de a nu interveni sau influenta 
vreo ancheta de orice natura, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, in considerarea funcţiei pe 
care o detin. 

Angajaţii contractuali din cadrul D.S.P. VALCEA au obligaţia de a nu impune altor angajaţi 
contractuali sau funcţionari publici sa se înscrie in organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura 
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acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promitandu-ie acordarea unor avantaje materiale sau 
profesionale. 
 

 Utilizarea resurselor publice 
Personalul contractual al D.S.P. VALCEA este obligat sa asigure ocrotirea proprietăţii publice 

si private a stalului si a unităţilor administraţiv-teriloriale, sa evite producerea oricărui prejudiciu, 
acţionând in orice situaţie ca un bun proprietar. 

Personalul contractual al D.S.P. VALCEA are obligaţia sa folosească timpul de lucru, precum 
si bunurile aparţinând Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Valcea numai pentru desfăşurarea 
activităţilor aferente funcţiei deţinute. 

Personalul contractual al D.S.P. VALCEA trebuie sa propună si sa asigure, potrivit atribuţiilor 
care ii revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale. 

Personalului contractual al D.S.P. VALCEA care desfăşoară activităţi publicistice in interes 
personal sau activităţi didactice î i  este interzis sa folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii 
sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora. 

 

Limitarea participării la achiziţii, concesionari sau inchirieri 
Orice angajat contractual al D.S.P. VALCEA poate achiziţiona un bun aflat in proprietatea 

privata a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării in condiţiile legii, cu 
excepţia următoarelor cazuri: 
a) cand a luat cunoştinţa, in cursul sau ca urmare a Îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre 

valoarea ori calitatea bunurilor care urmează sa fie vândute; 
b) cand a participat, in exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv; 
c) cand poate influenta operaţiunile de vânzare sau cand a obţinut informaţii la care persoanele 

interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces. 
Prevederile anterioare se aplica in mod corespunzător si în cazul concesionarii sau închirierii 

unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. 
Angajaţilor contractuali ai D.S.P. VALCEA le este interzisa furnizarea informaţiilor referitoare 

la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse 
operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, in alte condiţii decât cele prevăzute de lege. 

 
 
CAPITOLUL III 
Dispoziţii finale 

 
Sancţiunile disciplinare şi răspunderea personalului contractual 
Incălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduita şi a îndatoririlor de serviciu atrage 

răspunderea administrative, civilă sau penală, dupa caz a personalului contractual din cadrul D.S.P. 
VALCEA, in condiţiile legii. 

Dispoziţiile „Tipuri de răspundere ale functionarilor publici” şi „Răspunderea in 
solidar cu instituţia publică” aplicabile functionarilor publici din prezentul cod, se aplică în mod 
corespunzător şi personaluui contractual din cadrul DSP Vâlcea. 

 
Coordonarea şi controlul normelor de conduită pentru personalul contractual  
Instituţia publică are obligaţia de a coordona, controla şi monitoriza respectarea normelor 

de conduită de către personalul contractual, din aparatul propriu sau din instituţiile aflate în 
subordine, coordonare sau sub autoritate, cu respectarea prevederilor în domeniul legislaţiei 
muncii şi a legislaţiei specifice aplicabile.  

Normele de conduită sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul instituţiei 
publice.  

În scopul îndeplinirii corespunzătoare a activităţilor prevăzute la alin. (1) instituţiile publice:  
a) urmăresc aplicarea şi respectarea în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice a prevederilor 
prezentului cod referitoare la conduita personalului contractual în exercitarea funcţiilor deţinute;  
b) soluţionează petiţiile şi sesizările primite privind încălcarea prevederilor prezentului cod 
referitoare la conduita personalului contractual în exercitarea funcţiilor deţinute sau le transmite 
spre soluţionare organului competent, conform legii;  
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c) elaborează analize şi rapoarte privind respectarea prevederilor prezentului cod referitoare la 
conduita personalului contractual în exercitarea funcţiilor deţinute;  
d) asigură informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se 
aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei;  
e) asigură informarea personalului contractual propriu cu privire la conduita ce trebuie respectată;  
f) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop promovarea şi apărarea 
intereselor legitime ale cetăţenilor în relaţia cu personalul din administraţia publică.  
 

Soluţionarea sesizărilor cu privire la încălcarea normelor de conduită de către 
personalul contractual  

Sesizările cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personalul contractual sunt 
analizate şi soluţionate cu respectarea prevederilor în domeniul legislaţiei muncii.  
 

Asigurarea transparenţei cu privire la respectarea normelor de conduită  
Instituţiile publice întocmesc rapoarte anuale cu privire la respectarea normelor de conduită 

de către personalul contractual din aparatul propriu sau din instituţiile aflate în subordine, 
coordonare ori sub autoritate.  

Raportul anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul 
contractual se transmite ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice.  

Formatul şi informaţiile se stabilesc prin ordin al ministrului cu atribuţii în domeniul 
administraţiei publice.  

Raportul trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:  
a) numărul şi obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită profesională;  
b) categoriile şi numărul de angajaţi contractuali care au încălcat normele de conduită morală şi 
profesională;  
c) cauzele şi consecinţele nerespectării prevederilor referitoare la conduita personalului contractual 
în exercitarea funcţiilor deţinute;  
d) măsurile de prevenire şi/sau, după caz, sancţiunile aplicate.  

Raportul se publică pe pagina de internet a autorităţilor şi instituţiilor publice, iar publicarea 
se anunţă prin comunicat difuzat printr-o agenţie de presă.  

 
 
Răspunderea disciplinară  

Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, 
sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere 
disciplinară.  

Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau 
inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, 
regulamentul intern, contractual individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, 
ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.  
 

Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul 
săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:  

a) avertismentul scris;  
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a 

dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;  
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;  
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o 

perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;  
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  

 
Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 

salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor 
disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.  

Amenzile disciplinare sunt interzise.  
Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.  
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Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii 
disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:  

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;  
b) gradul de vinovăţie a salariatului;  
c) consecinţele abaterii disciplinare;  
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;  
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.  
 
Asigurarea publicităţii 
Pentru informarea cetăţenilor, D.S.P. VALCEA are obligaţia de a asigura publicitatea si de a 

afisa codul de conduita pe site-ul instituţiei. Codul de conduita poate fi consultat pe suport de hartie 
la Biroul RUNOS. 

Prezentul Cod va fi îmbunătăţit periodic, dată fiind complexitatea activităţii instituţiei. 
Prezentul Cod va fi adus la cunoştinţa tuturor angajaţilor D.S.P. VALCEA. 
 
 
 
 
 

 
Elaborat, 
Consilier etica,  

Cristescu Mihaela Luminita 
 

 


