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INTRODUCERE 

 

Codul etic şi de integritate al Direcţiei de Sănătate Publică a Județului Sibiu, reprezintă un ghid 

în ceea ce privește comportamentul acceptabil din punct de vedere moral la nivel instituțional și 

defineşte valorile, principiile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile cu cetăţenii, partenerii, 

colegii, etc. 

Principiile detaliate în cadrul acestuia nu sunt exhaustive, însa, asociate cu simţul răspunderii 

faţă de cetăţeni şi parteneri, acestea stabilesc reguli esenţiale de comportament şi de etică aplicabile 

întregului personal angajat în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Județului Sibiu, precum şi a 

cetăţenilor, partenerilor direcţiei. O cultură organizaţională bazată pe valori pune accentul nu pe o 

respectare mecanică a unor reguli, ci pe discernământ, pe orientarea morală, şi pe modele de 

comportament. Ca atare, managementului instituţiei îi revine sarcina să asigure funcţionarilor 

publici, personalului contractual şi colaboratorilor Direcţiei de Sănătate Publică a Județului Sibiu un 

leadership moral. 

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

administraţiei publice. 

Codul etic de integritate este în conformitate cu Codul de conduită a funcţionarilor publici 

aprobat prin Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată şi cu 

Codul de conduită a personalului contractual aprobat prin Legea nr. 477/2004 privind Codul de 

conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice. 

Fiecare angajat cu funcţie de conducere sau execuţie trebuie să respecte prezentul Cod etic şi 

de integritate. 
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CAPITOLUL I   

Domeniul de aplicare și obiective 

 

Art. 1  

(1) Codul etic și de integritate, denumit în continuare "cod de conduită" reglementează normele de 

conduită etică, profesională și de integritate a funcționarilor publici și a personalului contractual din 

cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu și formulează principiile care trebuie 

respectate în relația cu cetățenii, partenerii, colegii, în vederea creșterii încrederii și prestigiului 

instituției. 

(2) La elaborarea Codului de conduită s-au avut în vedere prevederile Legii nr. 7/2004 Republicată 

privind Codul de conduită a funcționarilor publici, precum și ale Legii nr. 477/2004 privind Codul 

de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice. 

(3) Prevederile prezentului Cod de conduită se aplică întregului personal din cadrul instituției, 

indiferent de durata raporturilor de muncă ori de serviciu sau de locul în care este prestată munca, 

având caracter obligatoriu. 

(4) Dispozițiile Codului de conduita produc efecte pentru tot personalul din instituție de la data 

comunicării, iar noii angajați vor lua la cunoștință de conținutul Codului de conduită anterior 

primirii dispoziției de numire / semnării contractului individual de muncă. 

(5) 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 instiției, pentru alte persoane interesate. 

Art. 2  

Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o 

bună administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la eliminarea birocraţiei şi 

a faptelor de corupţie prin: 

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi 

profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei funcţiei 

publice, al functionarilor publici și al personalului contractual; 

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte 

din partea personalului Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu în exercitarea funcţiei; 

c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul Direcției de 

Sănătate Publică a Județului Sibiu, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, 

pe de altă parte. 
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CAPITOLUL II  

Principii generale 

  

Art. 3  

(1) Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici și a personalului 

contractual din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu sunt cele prevăzute la art. 3 din 

Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată și la art. 3 din Legea 

477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, 

după cum urmează: 

a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a 

respecta Constituţia şi legile ţării; 

b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a 

considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcţiei; 

c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, 

principiu conform căruia personalul instituției publice are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic 

în situaţii identice sau similare; 

d) profesionalismul, principiu conform căruia personalul Direcției de Sănătate Publică a 

Județului Sibiu are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, 

eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; 

e) imparţialitatea, independenţa şi nediscriminarea, principiu conform căruia personalul 

Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu are obligaţia să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă 

de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei; 

f) integritatea morală, principiu conform căruia personalului Direcției de Sănătate Publică a 

Județului Sibiu îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, 

vreun avantaj ori beneficiu moral sau material; 

g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia personalul Direcției de Sănătate 

Publică a Județului Sibiu poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de 

drept şi a bunelor moravuri; 

h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea 

atribuţiilor de serviciu, personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu trebuie să fie de 

bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu; 

i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de personalul 

Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi 

pot fi supuse monitorizării cetăţenilor. 
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(2) Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt cele prevăzute la  art. 4 din 

Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţi publice, instituţii publice şi din alte 

unităţi care semnalează încălcări ale legii, după cum urmează: 

a) principiul legalităţii, conform căruia autorităţile și instituţiile publice din cadrul administrației 

publice centrale, administrației publice locale, aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al 

Administrației Prezidențiale, aparatului de lucru al Guvernului, autorităților administrative 

autonome, instituțiilor publice de cultură, educație, sănătate și asistență socială, companiilor 

naționale, regiilor autonome de interes național și local, precum și societăților naționale cu capital de 

stat, persoanele numite în consilii științifice și consultative, comisii de specialitate și în alte organe 

colegiale organizate în structura ori pe lângă autoritățile și instituțiile publice au obligaţia de a 

respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenţă şi tratamentul 

egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii; 

b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, în înţelesul prezentei legi, ordinea 

de drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienţa autorităţilor publice şi instituţiilor publice precum şi 

a celorlalte unităţi sunt ocrotite şi promovate de lege; 

c) este datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită; 

d) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care 

reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile 

şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile 

normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public; 

e) principiul bunei administrări, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi 

celelalte unităţi sunt datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad 

ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor; 

f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes 

public cu privire la aspectele de integritate publică şi bună administrare, cu scopul de a spori 

capacitatea administrativă şi prestigiul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi; 

g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile 

prezentei legi pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai 

gravă; 

h) principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate 

publică, instituţie publică sau în altă unitate bugetară, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de 

realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii. 
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Art. 4 Termeni  

În înţelesul prezentului cod de conduită, următorii termeni se definesc astfel: 

a) funcţionar public - persoana numită într-o funcţie publică în condiţiile Legii nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată; 

b) funcţie publică - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau 

instituţia publică, în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale; 

c) interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi 

autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de 

Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte; 

d) interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct 

sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către funcţionarii publici prin folosirea reputaţiei, 

influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcţiei 

publice; 

e) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori 

indirect, al funcţionarului public contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea 

afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate 

a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei publice deţinute; 

f) informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din 

activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei; 

g) informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană identificată sau 

identificabilă. 

h) personal contractual ori angajat contractual - persoana numită într-o funcţie în autorităţile şi 

instituţiile publice în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare; 

 

 

CAPITOLUL III 

Valori fundamentale 

 

 

Art. 5 

(1) Direcţia de Sănătate Publică a Județului Sibiu, asigură condiţiile necesare cunoaşterii de către 

personal a reglementărilor care guvernează comportamentul acestora, prevenirea şi raportarea 

fraudelor şi neregulilor. 

(2) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Județului Sibiu, 

are obligaţia să aibă un nivel corespunzător de integritate profesională şi personală şi să fie conştient 

de importanţa activităţii pe care o desfăşoară. 
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(3) Personalul de conducere, prin deciziile sale şi exemplul personal, sprijină şi promovează valorile 

etice şi integritate profesională şi personală a celorlalţi angajaţi. Deciziile şi exemplul personal 

trebuie să reflecte: 

➢ valorificarea transparenţei şi probităţii în activitate; 

➢ valorificarea competenţei profesionale; 

➢ iniţiativa prin exemplu; 

➢ conformitatea cu legile, regulamentele, regulile şi politicile specifice; 

➢ respectarea confidenţialităţii informaţiilor; 

➢ tratamentul echitabil şi respectarea indivizilor; 

➢ relaţiile loiale cu colaboratorii; 

➢ caracterul complet şi exact al operaţiilor şi documentaţiilor; 

➢ modul profesional de abordare a informaţiilor financiare; 

(4) Pentru a putea acţiona în conformitate cu valorile instituţiei, personalul are nevoie de sprijin şi de 

o comunicare deschisă, în special atunci când este vorba despre ajutorul acordat pentru rezolvarea 

dilemelor şi a incertitudinilor în materie de conduită adecvată. 

(5) Personalul este liber să comunice preocupările în materie de etică.Personalul de conducere al 

instituţiei trebuie să creeze un mediu adecvat acestui tip de comunicare. 

(6) Personalul de conducere are obligaţia să supravegheze comportamentul efectiv al angajaţilor, 

referitor la standardul de etică şi integritate, şi să trateze în mod adecvat orice abatere de la codul de 

conduită. 

 

 

Capitolul IV 

Norme generale de conduită profesională a personalului  

Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu 

 

Asigurarea unui serviciu public de calitate  

Art. 6 

(1) Personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu are obligaţia de a asigura un serviciu 

public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la 

transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice, 

în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului. 

(2) În exercitarea funcţiei personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu are obligaţia de a 

avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa 

administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi 

eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice. 
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Respectarea Constituției și a legilor 

Art. 7 

(1) Personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu au obligaţia ca, prin actele şi faptele 

lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, 

în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.  

(2) Personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu trebuie să se conformeze dispoziţiilor 

legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute. 

 

Loialitatea față de Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu 

Art. 8 

(1) Personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu are obligaţia de a apăra cu loialitate 

prestigiul instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act 

ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 

(2) Personalului Direcției de Sănătate Publică Sibiu îi este interzis: 

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii 

sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu 

proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; 

b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau 

instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest 

sens; 

c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de 

lege; 

d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este 

de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale 

unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice; 

e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de 

acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi 

desfăşoară activitatea. 

(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 

2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 

(4) Dezvăluirea informațiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conțin 

asemenea informații, la solicitarea reprezentanților unei alte autorități ori instituții publice, este 

permisă numai cu acordul conducătorului instituției  

(5) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală 

a personalului de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii, sau ca o 
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derogare de la dreptul personalului de a face sesizări în baza Legii nr. 571/2004 privind protecția 

personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări 

ale legii. 

Libertatea opiniilor 

Art. 9 

(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu 

are obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea 

intereselor Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu. 

(2) În activitatea lor personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu are obligaţia de a 

respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de 

popularitate. În exprimarea opiniilor, personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu 

trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. 

 

Activitatea publică 

Art. 10 

(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest 

sens de conducătorul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu, în condiţiile legii. 

(2) Personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu desemnat să participe la activităţi sau 

dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare 

încredinţat de conducătorul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu. 

(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii Direcției de Sănătate Publică a 

Județului Sibiu pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut 

faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Direcției de Sănătate Publică a 

Județului Sibiu. 

 

Activitatea politică 

Art. 11 

În exercitarea funcţiei deţinute, personalului din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului 

Sibiu îi este interzis: 

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 

b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică; 

c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice 

sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice; 

d) să afişeze în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice însemne ori obiecte inscripţionate cu 

sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora. 
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Folosirea imaginii proprii 

Art. 12 

În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu 

are obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru 

promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale. 

 

Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției 

Art. 13 

(1) În relaţiile cu personalul din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu precum şi cu 

persoanele fizice sau juridice, angajaţii Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu sunt obligaţi 

să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate. 

(2) Personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu are obligaţia de a nu aduce atingere 

onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei publice în care îşi desfăşoară 

activitatea, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin: 

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 

b) dezvăluirea aspectelor vieţii private; 

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 

(3) Personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu trebuie să adopte o atitudine imparţială 

şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul Direcției de 

Sănătate Publică a Județului Sibiu are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii 

şi a autorităţii publice, prin: 

a) promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt; 

b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, 

convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte. 

(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, 

eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea 

normelor de conduită prevăzute la alin. (1)-(3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi. 

 

Conduita în cadrul relațiilor internaționale 

Art. 14 

(1) Personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu care reprezintă instituţia în cadrul unor 

organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter 

internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi instituţiei pe care o reprezintă. 

(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu 

are obligaţia de a nu exprima opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale. 
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(3) În deplasările externe, personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu este obligat să 

aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi 

obiceiurilor ţării gazdă. 

 

Interdicția privind acceptarea cadourilor, serviciilor și avantajelor 

Art. 15 

Personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu nu trebuie să solicite ori să 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 natură politică, care le 

pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor deţinute ori pot constitui o recompensă în raport 

cu aceste funcţii. 

 

Participarea la procesul de luare a deciziilor 

Art. 16 

(1) În procesul de luare a deciziilor, personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu are 

obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod 

fundamentat şi imparţial. 

(2) Personalului Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu îi este interzis să promită luarea unei 

decizii de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu, de către alţi salariați ai instituției, 

precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat. 

 

Obiectivitate în evaluare 

Art. 17 

(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, personalul Direcției de Sănătate 

Publică a Județului Sibiu are obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la 

dezvoltarea carierei în funcția deținută pentru personalul din subordine. 

(2) Personalul care deține funcții de conducere în cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului 

Sibiu are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei 

profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, 

transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, 

excluzând orice formă de favoritism ori discriminare. 

(3) Se interzice personalului cu funcții de conducere din cadrul Direcției de Sănătate Publică a 

Județului Sibiu să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţie pe criterii 

discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute de 

reglementările în vigoare. 
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Folosirea prerogativelor de putere publică 

Art. 18 

(1) Este interzisă folosirea de către personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu, în alte 

scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcției deținute. 

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori 

acţiuni de control, personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu nu poate urmări 

obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau 

morale altor persoane. 

(3) Personalului Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu îi este interzis să folosească poziția 

oficială pe care o deține sau relațiile pe care le-a stabilit în exercitarea funcției deținute, pentru a 

influența anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.  

 (4) Personalului Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu îi este interzis să impună altor 

salariați ai instituției să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le 

sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale. 

 

Utilizarea resurselor publice 

Art. 19 

(1) Personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu este obligat să asigure ocrotirea 

proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea 

oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar. 

(2) Personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu are obligaţia să folosească timpul de 

lucru, precum şi bunurile aparţinând instituţiei, numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente 

funcţiei deţinute. 

(3) Personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu trebuie să propună şi să asigure, 

potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu 

prevederile legale. 

(4) Personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu care desfăşoară activităţi publicistice în 

interes personal sau activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica 

instituţiei pentru realizarea acestora. 

 

Limitarea participării la achiziții, concesionari sau închirieri 

Art. 20 

(1) Orice salariat al Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu poate achiziţiona un bun aflat în 

proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile 

legii, cu excepţia următoarelor cazuri: 
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a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre 

valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; 

b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului 

respectiv; 

c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele 

interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces. 

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui 

bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. 

(3) Personalului Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu îi este interzisă furnizarea 

informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 

administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii 

decât cele prevăzute de lege. 

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin 

interpus sau în situaţia conflictului de interese. 

 

 

Capitolul V 

 Conflictul de interese și regimul incompatibilităților 

 

Incompatibilitățile si situațiile de conflict de interese pentru funcționarii publici 

Art. 21 

(1) Calitatea de funcționar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții publice sau 

calități decât cea în care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publică. 

(2) Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau 

neremunerate, după cum urmează: 

a) în cadrul autorităților sau instituțiilor publice; 

b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepția cazului în care funcționarul public este 

suspendat din funcția publică, în condițiile legii, pe durata numirii sale; 

c) în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din 

sectorul public; 

d) în calitate de membru al unui grup de interes economic. 

(3) Nu se află în situație de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) și c), funcționarul 

public care: 
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a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să reprezinte interesele 

statului în legătură cu activitățile desfășurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu 

integral sau majoritar de stat, în condițiile rezultate din actele normative în vigoare; 

b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să participe în calitate de 

reprezentant al autorității ori instituției publice în cadrul unor organisme sau organe colective de 

conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare; 

c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituție 

publică, în condițiile expres prevăzute de actele normative în vigoare. 

(4) Nu se află în situație de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcționarul public care 

este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanțat din fonduri 

comunitare nerambursabile postaderare, precum și din împrumuturi externe contractate sau garantate 

de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepția funcționarilor publici care exercită atribuții ca 

auditor sau atribuții de control asupra activității derulate în cadrul acesteia și a funcționarilor publici 

care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfășurată în cadrul respectivei 

echipe generează o situație de conflict de interese cu funcția publică pe care o ocupă. 

(5) Funcționarii publici care, în exercitarea funcției publice, au desfășurat activități de monitorizare 

și control cu privire la societăți comerciale sau alte unități cu scop lucrativ de natura celor prevăzute 

la alin. (2) lit. c) nu pot să-și desfășoare activitatea și nu pot acorda consultanță de specialitate la 

aceste societăți timp de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici. 

(6) Funcționarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce privește efectuarea unor acte 

în legătură cu funcția publică pe care o exercită. 

(7) În situația prevăzută la alin. (2) lit. b), la încheierea mandatului demnitarului, funcționarul public 

este reîncadrat în funcția publică deținută sau într-o funcție similară. 

Art. 22  

(1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcționarii publici respectivi sunt 

soți sau rude de gradul I. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care șeful ierarhic direct are calitatea de demnitar. 

(3) Persoanele care se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2) vor opta, în termen de 

60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunțarea la calitatea de demnitar. 

(4) Orice persoană poate sesiza existența situațiilor prevăzute la alin. (1) sau (2). 

(5) Situațiile prevăzute la alin. (1) și neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (3) se constată de 

către șeful ierarhic superior al funcționarilor publici respectivi, care dispune încetarea raporturilor 

ierarhice directe dintre funcționarii publici soți sau rude de gradul I. 
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(6)  Situațiile prevăzute la alin. (2) și neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (3) se constată, după 

caz, de către primul-ministru, ministru sau prefect, care dispune încetarea raporturilor ierarhice 

directe dintre demnitar și funcționarul public soț sau rudă de gradul I. 

Art. 23 

(1) Funcționarii publici pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, 

al creației literar-artistice. Funcționarii publici pot exercita funcții în alte domenii de activitate din 

sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar 

public, funcționar public parlamentar sau funcționar public cu statut special, potrivit fișei postului. 

(2) În situația funcționarilor publici care desfășoară activitățile prevăzute la alin. (1), documentele 

care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau instituția publică la care 

aceștia sunt numiți. 

Art. 24 

(1) Funcționarul public poate candida pentru o funcție eligibilă sau poate fi numit într-o funcție de 

demnitate publică. 

(2) Raportul de serviciu al funcționarului public se suspendă: 

a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales; 

b) până la încetarea funcției eligibile sau a funcției de demnitate publică, în cazul în care 

funcționarul public a fost ales sau numit. 

Art. 25 

(1) Funcționarii publici pot fi membrii ai partidelor politice legal constituite. 

(2) Funcționarilor publici le este interzis să fie membri ai organelor de conducere ale partidelor 

politice și să exprime sau să apere în mod public pozițiile unui partid politic. 

(3) Funcționarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria înalților funcționari publici nu pot 

fi membri ai unui partid politic, sub sancțiunea destituirii din funcția publică. 

Art. 26 

(1) Funcționarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații: 

a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la 

persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial; 

b) participă în cadrul aceleiași comisii, constituite conform legii, cu funcționari publici care au 

calitatea de sot sau rudă de gradul l; 

c) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe 

care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice. 
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(2) În cazul existenței unui conflict de interese, funcționarul public este obligat sa se abțină de la 

rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să-l informeze de îndată pe 

șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru 

exercitarea cu imparțialitate a funcției publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la 

cunoștința. 

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducatorul institutiei, la propunerea șefului ierarhic căruia îi 

este subordonat direct funcționarul public în cauza, va desemna un alt funcționar public, care are 

aceeași pregătire și nivel de experiență. 

(4) Încălcarea dispozițiilor alin. (2) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, 

civilă ori penală, potrivit legii. 

Interdicțiile și situațiile de conflict de interese pentru personalul contractual 

Art. 27 

(1) Personalului contractual din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu îi este interzis: 

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea instituției, cu 

politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; 

b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Direcția de 

Sănătate Publică a Județului Sibiu are calitatea de parte, dacă nu este abilitat în acest sens; 

c) să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege; 

d) să dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției, dacă această dezvăluire este 

de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituției ori ale 

unor persoane din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu, precum și ale altor persoane 

fizice sau juridice; 

e) să acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de 

acțiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau instituției. 

(2) Prevederile alin. (1) lit. a) - d) se aplică și după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă 

de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 

(3) Pe lângă interdicțiile prevăzute la alin. (l), personalului contractual îi mai este interzis: 

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 

b) să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică; 

c) să colaboreze, atât în cadrul relațiilor de serviciu, cât și în afara acestora, cu persoanele fizice 

sau juridice care fac donații ori sponsorizări partidelor politice; 

d) să afișeze în cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu însemne ori obiecte 

inscripționate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaților acestora. 
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(4) Personalul contractual din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu nu trebuie să 

solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate 

personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de 

natură politică, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea funcțiilor deținute ori pot constitui 

o recompensă în raport cu aceste funcții. 

(5) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori 

acțiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obținerea de foloase sau avantaje în interes 

personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane. 

(6) Personalului contractual care desfășoară activități publicistice în interes personal sau activități 

didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica institutiei pentru realizarea 

acestora. 

 

 

Capitolul VI 

Coordonarea, monitorizarea și controlul aplicării normelor de conduită profesională 

 

Art. 28 

(1) În scopul aplicării eficiente a dispozițiilor prezentului cod, conducătorul Direcției de Sănătate 

Publică a Județului Sibiu, desemnează un funcționar public pentru consiliere etică și monitorizarea 

respectării normelor de conduită. 

(2) Persoana prevăzută la alin. (1) exercită următoarele atribuţii: 

a) acordarea de consultanţă şi asistenţă personalului din cadrul Direcției de Sănătate Publică a 

Județului Sibiu cu privire la respectarea normelor de conduită; 

b) monitorizarea aplicării prevederilor prezentului cod de conduită în cadrul Direcției de 

Sănătate Publică a Județului Sibiu; 

c) întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către 

personalul din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu. 

(3) Atribuţiile prevăzute la alin. (2) se exercită în temeiul unui act administrativ emis de conducătorul 

Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu și prin completarea fişei postului cu atribuţia distinctă 

de consiliere etică şi monitorizare a respectării normelor de conduită. 

(4) Rapoartele prevăzute la alin. (2) lit. c), aprobate de conducătorul Direcției de Sănătate Publică a 

Județului Sibiu, se comunică personalului din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu şi 

se transmit trimestrial, la termenele şi în forma standard stabilite prin instrucţiuni de Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici. 
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(5) Rapoartele Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu privind respectarea normelor de 

conduită vor fi centralizate într-o bază de date necesară pentru: 

a) identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită profesională, inclusiv a 

constrângerilor sau ameninţărilor exercitate asupra unui angajat pentru a-l determina să încalce 

dispoziţii legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător; 

b) identificarea modalităţilor de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională; 

c) adoptarea măsurilor privind reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor 

legale. 

 

 

Capitolul VII 

 Răspundere și sancțiuni 

 

Art. 29 

(1) Încălcarea normelor prezentului Cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a personalului, 

după cum urmează: 

(2) Potrivit art. 77 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, următoarele fapte constituie abateri disciplinare: 

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 

b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; 

c) absenţe nemotivate de la serviciu; 

d) nerespectarea în mod repetat a 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 autorităţii sau instituţiei publice în care îşi 

desfăşoară activitatea; 

h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic; 

i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu; 

j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese 

şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici; 

k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi 

funcţionarilor publici. 

(3) Potrivit art. 77 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, sancţiunile disciplinare sunt: 

a) mustrare scrisă; 

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni; 
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c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în 

funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani; 

d) retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an. 

e) destituirea din funcţia publică. 

(4) Potrivit Legii nr. 53/2003 – Codu muncii, republicată, sancțiunile disciplinare se aplică în raport 

cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite 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. 

(5) Sancţiunile disciplinare care se aplică personalului potrivit Legii 53/2003 – Codul muncii, 

republicată 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. 

(6) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim 

sancţionator, va fi aplicat acesta. 

 

 

Capitolul VIII 

 Dispoziții finale 

 

Art. 30 

(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a personalului 

instituției publice, în condiţiile legii. 

(2) Comisiile de disciplină au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de 

conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii. 

(3) Personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu nu poate fi sancţionat sau prejudiciat în 

niciun fel pentru sesizarea cu bună-credinţă a comisiei de disciplină competente, în condiţiile legii, 

cu privire la cazurile de încălcare a normelor de conduită. 
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(4) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi 

sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii. 

(5) Personalul Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu răspunde potrivit legii în cazurile în 

care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii 

persoanelor fizice sau juridice. 

Art. 31 

Pentru informarea cetăţenilor compartimentul de relaţii publice din cadrul Direcției de Sănătate 

Publică a Județului Sibiu are obligaţia de a asigura publicitatea şi de a afişa codul de conduită pe site-

ul/sediul instiției, într-un loc vizibil. 

Art. 32 

Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu este operator prelucrare date cu caracter personal în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016, înregistrat sub numărul 38232 la ANSPDCP. 

Art. 33 

Dispozițiile prezentului cod se completează cu prevederile legislației muncii, legislației specifice 

funcției publice, precum si cu alte reglementări în domeniu. 

 

Referințe principale 

Art. 34 

(1) Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe 

perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din 

strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de 

prevenire a corupției, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public. 

(2) Legea nr. 176/2010 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 ulterioare. 

(3) Constituția României, republicată. 

(4) Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(5) Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(6) Legea nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, 

funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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(7) Legea nr. 161/2003 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. 

(8) Legea nr. 176/2010 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 ulterioare. 

(9) Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(10) Legea nr.7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată. 

(11) Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice. 

(12) Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul 

unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei. 

(13) Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice. 

(14) Hotărârea Guvernului nr.1344/2007 privind normele de organizarea și funcționarea a comisiilor 

de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare. 

(15) Legea nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi 

din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. 

(16) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit 

manager public, cu modificările şi completările ulterioare. 

(17) Ordin nr. 1.078 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, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

 


