III. Linia de etică

Orice sesizare pe probleme de etică va fi discutată în Consiliul de etica a cărei membrii
permanenți sunt :
 Dr. Diana Sabău, medic primar psihiatru, președinte al Consiliului de etica
 Cons. Jr. Marius Olaru, membru
 Dr. Daniela Elena Stefan, medic specialist psihiatru, membru
 Dr. Ramona Datcu, medic primar psihiatru, membru
 As. Hermine Iobb, asistent medical principal, membru
 As. Petronela Datcu, asistent medical principal, membru
 Secretarul Dr. Raluca Maria Roșu-Nicoară

IV. Valorile fundamentale ale Spitalul de Psihiatrie și Pentru Măsuri de
Siguranță Jebel.
VALORILE MORALE

Integritatea - suntem un colectiv cu o conduită onestă.
Loialitatea - suntem devotați spitalului și pacienților noștri în scopul îndeplinirii obiectivelor
asumate atât în nume personal cât și în numele instituției.
Responsabilitatea - ne asumăm responsabilitatea pentru activitățile întreprinse de noi, și suntem
gata să suportăm consecințele acestora.
Respectul legii - respectăm prevederile legale și nu ne abatem de la acestea. Încălcarea legii este
nepermisă.
Echitate - atât angajații spitalului cât și pacienții sunt tratați imparțial, corect și echitabil.

VALORILE PROFESIONALE

Satisfacția pacienților - folosim toate resursele pentru atingerea unui standard ridicat de calitate a
serviciilor prestate, pentru satisfacerea cerințelor pacienților și câștigarea loialității acestora.
Experiența și competenta - ne bazăm pe o bună judecată profesională asigurată de experiența și
valoarea angajaților noștri.
Tradiție – Spitalul de Psihiatrie și Pentru Măsuri de Siguranță Jebel, având peste 5 decenii de
experiență, a dobândit tradiție pentru că noi credem în continuitatea valorilor noastre.
Spirit de echipa – comunicăm, conlucrăm și reușim împreună.

V. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual în cadrul
instituției în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de
conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
coroborate cu dispozițiile Legii 145/2015 privind aprobarea componenței și a
atribuțiilor consiliului de etică ce funcționează în cadrul spitalelor.
5.1.Asigurarea unui serviciu public de calitate
Personalul contractual are obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul
cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică, în scopul
realizării competențelor autorităților și ale instituțiilor publice, în limitele atribuțiilor stabilite prin
fișa postului.
În exercitarea funcției personalul contractual are obligația de a avea un comportament
profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă, pentru a câștiga și

5

a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea autorităților și
instituțiilor publice.
5.2.Respectarea Constituției și a legilor
Angajații contractuali au obligația ca, prin actele și faptele lor, să respecte Constituția, legile
tarii și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care
le revin, cu respectarea eticii profesionale.
Personalul contractual trebuie să se conformeze dispozițiilor legale privind restrângerea
exercițiului unor drepturi, datorată naturii funcțiilor deținute.
5.3. Loialitatea fată de autoritățile și instituțiile publice
Personalul contractual are obligația de a apăra cu loialitate prestigiul spitalului în care își
desfășoară activitatea, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii
imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
Angajaților contractuali le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea spitalului
în care își desfășoară activitatea, 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 autoritatea sau
instituția publică în care își desfășoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitați 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 funcționari publici sau angajați contractuali, precum și ale persoanelor fizice sau
juridice;
e) să acorde asistenta și consultanta persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de
acțiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau spitalului în care își desfășoară
activitatea.
Prevederile 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.
Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația
legală a personalului contractual de a furniza informații de interes public celor interesați, în condițiile
legii.
5.4. Libertatea opiniilor
În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu angajații contractuali au obligația de a respecta
demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor spitalului în
care își desfășoară activitatea.
În activitatea lor angajații contractuali au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu
se lăsa influențați de considerente personale.
În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să
evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
5.5. Activitatea publică
Relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest
sens de către conducătorul spitalului, în condițiile legii.
Angajații contractuali desemnați să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate
oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de conducătorul spitalului
în care își desfășoară activitatea.
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c) când poate influența operațiunile de vânzare sau când a obținut informații la care persoanele
interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
Dispozițiile se aplică în mod corespunzător și în cazul concesionării sau închirierii unui bun
aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale.
Angajaților contractuali le este interzisă furnizarea informațiilor referitoare la bunurile
proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, supuse operațiunilor
de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiții decât cele prevăzute de lege.
Prevederile se aplică în mod corespunzător și în cazul realizării tranzacțiilor prin interpuși sau
în situația conflictului de interese.

VI. Respectarea normelor de conduită prevăzute în codul de conduită etică
6.1. Responsabilitatea angajaților
Fiecare angajat al Spitalul de Psihiatrie și Pentru Măsuri de Siguranță Jebel are datoria de a
cunoaște și de a respecta codul de conduită etică al instituției. Orice probleme legate de impunerea și
respectarea normelor de conduită, inclusiv inițiativele privind completarea si/sau modificarea
normelor de conduită cuprinse în prezentul cod, vor fi prezentate consilierului de etică, care va
analiza problemele și le va înainta managementului în scris, care le va analiza și va emite decizii.
Angajatul care sesizează o astfel de problemă va fi informat de consilierul de etică cu privire la
modul de soluționare a sesizării sale. În cazul în care există o problemă de interpretare si/sau de
aplicare a codului de conduită etică, angajatul va solicita lămuriri de la consilierii de etică ai
spitalului.
Societatea nu tolerează actele ilegale, imorale. Încălcarea normelor de conduită va fi
sancționată disciplinar, cu respectarea prevederilor Codului Muncii și ale Codului de Etică. Nu se
acorda sprijin angajaților care au încălcat legea. Toate cazurile în care abaterile pot constitui caz
penal vor fi raportate autorităților în drept.
Este datoria oricărui angajat al societății de a raporta în scris, șefului ierarhic sau managerului
și consilierului de etică atunci când are informații sau motive întemeiate care indică existenta unor
cazuri de fraudă sau a altor forme de încălcare a normelor de conduită. Omisiunea de a informa
consilierul de etică, atunci când angajatul are cunoștință despre existenta unor asemenea situații
reprezintă o încălcare a normelor de conduită, și va fi sancționată, după caz.
La rândul său, consilierul de etică va analiza cazul și va determina modul de acțiune potrivit.
În funcție de circumstanțe, consilierul de etică poate întocmi mai departe rapoarte către manageri,
consiliul de administrație, auditori interni.
Orice angajat care prezintă cu bună credința o problemă legata de o posibilă încălcare a legii,
regulamentelor sau politicii spitalului sau orice comportament suspect ca fiind ilegal sau lipsit de
etică, va fi protejat împotriva oricăror tentative de sancționare sau represalii.
Fiecare angajat trebuie să se consulte cu consilierul de etică asupra oricăror probleme pe care
le consideră că se încadrează în sfera consilierului de etică.
6.2. Cum semnalăm o problema legata de încălcarea normelor de conduită etică
Ideea prezentării unei probleme care vă preocupa nu constă în crearea de necazuri unui
coleg, ci în protejarea dumneavoastră, a celorlalți colegi sau a spitalului de pericolele potențiale.
În cazul în care nu semnalați o problema cu implicații pe linie de etică, aceasta poate genera
înrăutățirea climatului de lucru, afectarea poziției spitalului nostru, pierderea încrederii din
partea pacienților și a autorităților.
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Conform articolului 12 din Ordinul 145/2015, sesizarea unui incident de etică poate fi
făcută de către:
a) pacient, aparținător sau reprezentantul legal al acestuia;
b) personalul angajat al spitalului;
c) oricare alta persoana interesată.
Sesizările sunt adresate managerului unității sanitare și se depun la registratură sau prin
completarea formularului online aflat pe pagina web a unității sanitare.
Fiecare sesizare primește un număr de înregistrare comunicat persoanei care o înaintează.
Număr de înregistrare primește și sesizarea electronică.
Identitatea persoanei care a semnalat problema va fi păstrata confidențială, dacă aceasta o
solicită.
Întocmirea de rapoarte false este interzisă și va fi sancționată.
6.3. Responsabilitatea conducerii instituției
Conducerea Spitalului de Psihiatrie și Pentru Măsuri de Siguranță Jebel trebuie să respecte
valorile și politicile instituției și să coordoneze activitatea instituției în conformitate cu acestea.
Managerul și persoanele în funcții de conducere trebuie să fie model de comportament etic și
să promoveze un climat organizațional în care valorile, politicile și standardele de etică ale spitalului
să fie cunoscute și respectate. Conform Legii 115/1996, cu modificările ulterioare, persoanele care
dețin funcții de conducere au obligația declarării averii și a intereselor Agenției Naționale de
Integritate. De asemenea Conform Legii 251/2004 persoanele în funcții de conducere au obligația de
a declara și prezenta conducerii spitalului în termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au
primit cu titlul gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.
În cadrul spitalului canalele de comunicare sunt deschise, atât dinspre management către
angajați cât și dinspre angajați către management, comunicarea fiind bazată pe încredere și respect
reciproc între angajații spitalului de la toate nivelurile ierarhice.
6.4. Publicitatea cazurilor sesizate
Raportul anual cu privire la Standardul de conduită a personalului contractual, care se
întocmește de autoritățile competente în monitorizarea implementării și aplicării prezentului cod de
conduită, se prezintă Guvernului și trebuie să cuprindă și următoarele date:
a) numărul și obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită
profesională;
b) categoriile și numărul de angajați contractuali care au încălcat normele de conduită morală și
profesională;
c) cauzele și consecințele nerespectării prevederilor prezentului cod de conduită;
d) evidențierea cazurilor în care personalului contractual i s-a cerut să acționeze sub presiunea
factorului politic;
e) recomandările propuse;
f) autoritățile sau instituțiile publice care nu au respectat recomandările.
Autoritățile competente în monitorizarea implementării și aplicării prezentului cod de
conduită pot să prezinte în raportul anual, în mod detaliat, unele cazuri care prezintă un interes
deosebit pentru opinia publică.
Raportul se publică pe pagina de Internet a autorităților iar publicarea se anunță prin
comunicat difuzat printr-o agenție de presă.
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