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CODUL DE CONDUITA  

2015 

 

PREAMBUL 

 

Personalul DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA SATU MARE  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 mentenanţâ - care sunt personal contractual, conform prevederilor Ordinului tir. 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 SATU MARE  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 SATU MARE  are obligaţia de a respecta in 

totalitate prevederile prezentului cod de conduita. 

 

Codul de conduita al DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA SATU MARE  este structurat  astfel: 

 

Partea I -  reglementeaza  Codul de conduita al perso nalului contractual din cadrul   

DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA SATU MARE; 

 

Partea a ll-a- reglementeaz ă  Codul de conduita al func ţionarilor publici din cadrul  DIRECTIEI 

DE SANATATE PUBLICA SATU MARE 

 

 

 
MINISTERUL SÃNÃTÃ ŢII  

   DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
A JUDEŢULUI SATU MARE 

Strada Avram Iancu Nr. 16, 440079, ROMANIA 
Telefon: 0261/ 768102,  FAX: 0261 / 768103; email: 

office@dspjsm.ro 
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PARTEA I 

CAPITOLUL I 

Domeniul de aplicare si principii generale 

 

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

Mare, 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 Satu Mare,  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 Satu Mare ; 

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 Satu Marr sunt următoarele: 

a) prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual din cadrul Direcţiei de 

Santate Publica a Judetului Satu Mare are indatorirea de a considera interesul public mai presus 

decât interesul personal, in exercitarea atribuţiilor funcţiei; 

b)  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 Satu Mare 

are indatorirea de a aplica acelaşi regim juridic in situaţii identice sau similare; 

c) profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual din cadrul Direcţiei de Santate 

Publica a Judetului Satu Mare are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, 

competenta, eficienta, corectitudine si conştiinciozitate; 

d) 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; 
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e) integritatea morala - principiu conform căruia personalului contractual din cadrul Direcţiei de Santate 

Publica a Judetului Satu Mare este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru el sau 

pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material; 

f) libertatea gândirii si a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual din cadrul Direcţiei 

de Santate Publica a Judetului Satu Mare, poate sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu 

respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri; 

g) 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 Satu Mare 

trebuie sa fie de buna-credinta si sa acţioneze pentru Îndeplinirea conforma a atribuţiilor de serviciu; 

h) deschiderea si transparenta - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii contractuali 

din cadrul Direcţiei de Santate Publica a Judetului Satu Mare în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor 

sunt publice si pot fi supuse monitorizării cetăţenilor. 

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 Ia 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 personalu lui contractual 

 

Asigurarea unui serviciu public de calitate 

Personalul contractual din cadrul D.S.P.SM  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. 1078/2010 si ale Regulamentului Intern al Direcţiei de Santate Publica Judetului Satu 

Mare. 
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In exercitarea funcţiei personalul contractual din cadrul Direcţiei de Santate Publica a Judetului Satu 

Mare 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 Constitu ţiei si a legilor 

Angajaţii contractuali din cadrul Direcţiei de Santate Publica a Judetului Satu Mare 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 institu ţia publica 

Personalul contractual din cadrul Direcţiei de Santate Publica a Judetului Satu Mare are obligaţia de a 

apara cu loialitate 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 D.S.P.SM. 

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

a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legătura cu activitatea din cadrul Direcţiei de 

Santate Publica a Judetului Satu Mare , 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 Satu Mare 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. 
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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 Satu Mare 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.SM.. 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.SM., 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. 

 

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.SM., 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.SM.. 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. 
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Conduita in cadrul rela ţiilor interna ţionale 

 

Personalul contractual care reprezintă Direcţia de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare in cadrul 

unor organizaţii internaţionale, instituţii de invatamant, conferinţe, seminarii si alte activităţi cu caracter 

international are obligaţia sa promoveze o imagine favorabila tarii si instituţiei publice pe care o reprezintă. 

In relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu exprima opinii 

personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale. 

In deplasările in afara tarii, personalul contractual este obligat sa aiba o conduita corespunzătoare 

regulilor de protocol si sa respecte legile si obiceiurile tarii gazda. 

 

Interdic ţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si av antajelor 

 

Angajaţii contractuali din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare 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.SM. 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.SM.. 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.SM.. 

au obligaţia sa asigure egalitatea de şanse sî tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul 

contractual din subordine. 

Personalul contractual de conducere al D.S.P.SM.. 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 atribu ţiilor func ţiei de ţinute 

Personalul contractual al D.S.P.SM.. are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute in alte 

scopuri decât cele prevăzute de lege. 
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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.SM. 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.SM. 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.SM.. au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sau 

funcţionari publici sa se înscrie in organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura 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.SM 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.SM are obligaţia sa folosească timpul de lucru, precum si bunurile 

aparţinând Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare numai pentru desfăşurarea activităţilor 

aferente funcţiei deţinute. 

Personalul contractual al D.S.P.SM 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.SM care desfăşoară activităţi publicistice in interes personal sau 

activităţi didactice este interzis sa folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice 

pentru realizarea acestora. 

 

Limitarea particip ării la achizi ţii, concesionari sau inchirieri 

 

Orice angajat contractual al D.S.P.SM 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.SM 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. 
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CAPITOLUL III 

Dispozi ţii finale 

 

Răspunderea 

Incălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduita atrage răspunderea disciplinara a personalului 

contractual din cadrul D.S.PSM., in condiţiile legii. 

Organele cu atribuţii disciplinare au competenta de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod 

de conduita si de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare in condiţiile Legii nr. 53/2003. republicata cu 

modificările ulterioare. 

In cazurile in care faptele săvârşite de personalul contractual al D.S.P.SM întrunesc elementele 

constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penala competente, in condiţiile legii. 

Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, in cazurile in care, prin faptele săvârşite cu 

încălcarea normelor de conduita profesionala, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice. 

 

PARTEA  a II a 

CAPITOLUL I  

Domeniul de aplicare si principii generale 

 

 

Domeniul de aplicare 

 

Codul de conduita a funcţionarilor publici din cadrul D,S,PSM, 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 sî in cadrul autorităţilor administrative autonome, denumite in continuare autorităţi si 

instituţii publice. 

 

Obiective 

 

Obiectivele prezentului cod de conduita urmăresc sa asigure creşterea calităţii serviciului public 

asigurat de Direcţia de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare 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) 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; 
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b) informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este îndreptăţit sa se aştepte din 

partea funcţionarilor publici in exercitarea funcţiilor publice; 

c) crearea unui climat de încredere si respect reciproc intre cetăţeni si funcţionarii publici care isi 

desfăşoară activitatea in cadrul D.S.PSM, 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 Satu Mare sunt următoarele: 

a) supremaţia Constituţiei si a legii, principiu conform căruia funcţionarii publici ai D.S.PSM au 

îndatorirea de a respecta Constituţia si legile tarii; 

b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici ai D.S.P.SM au îndatorirea de 

a considera interesul public mai presus decât interesul personal, 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.SM au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic in 

situaţii identice sau similare; 

d) profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici ai D.S.P.SM 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.SM sunt obligaţi 

sa aiba o atitudine obiectiva, neutra lata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, 

in exercitarea funcţiei publice; 

f) integritatea morala, principiu conform căruia funcţionarilor publici ai D.S.P.SM 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.SM 

pol 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 funcţiei publice si in 

indeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici ai D.S.P.SM 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. 

 

In în ţelesul prezentei legi, urm ătorii termeni utiliza ţi se definesc astfel: 

 

a) funcţionar public - persoana numita intr-o funcţie publica in condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicata; 

b) funcţie publica - ansamblul atribuţiilor si responsabilităţilor stabilite de instituţia publica, in temeiul legii, 

in scopul realizării competentelor sale; 

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; 
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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, faci li 

Laţilor, 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. 
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CAPITOLUL II 

 

Norme generale de conduila profesionala a func ţionarilor publici din cadrul Direc ţiei de Sănătate 

Publica a Judetului Satu Mare 

 

Asigurarea unui serviciu public de calitate 

1. Funcţionarii publici ai D.S.P.SM 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. 

2. In exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici ai D.S.P.SM 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. 

 

Loialitatea fata de Constitu ţie si lege 

 

Funcţionarii publici 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. 

Funcţionarii publici trebuie sa se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor 

drepturi, datorata naturii funcţiilor publice deţinute. 

 

Loialitatea fata de autorit ăţile si institu ţiile publice 

 

Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare au obligaţia de a 

apere 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. 

Funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare le este interzis: 

1. sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legătura cu activitatea Direcţiei de Sănătate 

Publica a Judetului Satu Mare, 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.SM.- are 

calitatea de parte; 

3. sa dezvăluie informaţii care nu au caracter public, in alte condiţii decât cele prevăzute de lege; 

4. sa dezvăluie informaţiile la care au acces in exercitarea funcţiei publice, daca aceasta dezvăluire este de 

natura sa atragă avantaje necuvenile ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor 

funcţionari publici, precum si 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 autorităţii ori 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. 
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Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin 

asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisa numai 

cu acordul reprezentantului legal al Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare. 

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. 

 

Principiile care guverneaz ă protec ţia avertiz ării în interes public sunt urm ătoarele: 

 

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 rcclamatia 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 îsî 

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 prestigiul instituţiilor publice ; 

g) 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; 

h) 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. 

 

Libertatea opiniilor 

 

In îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a 

Judetului Satu Mare, au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea 

dialogului cu promovarea intereselor instituţiei publice . 

In activitatea lor, funcţionarii publici dîn cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare 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. 
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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 Satu Mare in condiţiile legii. 

Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare 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 Satu Mare.. 

 

Activitatea politica 

In exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului 

Satu Mare le este interzis: 

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

b) sa furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publica; 

c) sa colaboreze, in afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori 

sponsorizări partidelor politice; 

d) sa afişeze, in cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare, însemne ori obiecte 

inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora. 

 

Folosirea imaginii proprii 

 

In considerarea funcţiei publice deţinute, funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica 

a judetului Satu Mare le este interzis sa permită utilizarea numelui sau imaginii proprii in acţiuni publicitare 

pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum si in scopuri electorale. 

 

Cadrul rela ţiilor in exercitarea func ţiei publice 

 

In relaţiile cu personalul din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare, precum si cu 

persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici sunt obligaţi sa aiba un comportament bazat pe respect, 

buna-credinta, corectitudine si amabilitate. 

Funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei si demnităţii persoanelor 

angajate tn cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare, precum sî persoanelor cu care intra in 

legătura in exercitarea funcţiei publice, prin:  

a.intrebuiritarea unor expresii jignitoare; 

b.dezvăluirea unor aspecte aie vieţii private; 

c.formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 

 

Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare, trebuie sa adopte o 

atitudine imparţiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetăţenilor. Funcţionarii 

publici au obligaţia sa respecte principiul egalităţii cetăţenilor in fata legii si a autorităţilor publice, prin: 
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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 si politice, starea materiala, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte. 

 

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. 

 

Conduita in cadrul rela ţiilor interna ţionale 

 

Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare care reprezintă 

instituţia publica in cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de invatamant, conferinţe, seminariî si alte 

activităţi cu caracter international au obligaţia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autorităţii sau 

instituţiei publice pe care o reprezintă. 

In relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarilor publici le este interzis sa exprime opinii personale 

privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale. 

In deplasările externe, funcţionarii publici sunt obligaţi sa aiba o conduita corespunzătoare regulilor de 

protocol sî le este interzisa încălcarea legilor si obiceiurilor tarii gazda. 

 

Interdic ţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si av antajelor 

 

Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare 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, funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului 

Satu Mare 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 Satu Mare 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. 

 

Obiectivitate in evaluare 

 

In exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarii publici au obligaţia sa 

asigure egalitatea de şanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei in funcţia publica pentru funcţionarii 

publici din subordine. 

Funcţionarii publici de conducere au obligaţia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de 

evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propun ori aproba avansări, 
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promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, 

excluzând orice forma de favoritism ori discriminare. 

Se interzice funcţionarilor publici de conducere sa favorizeze sau sa defavorizeze accesul ori 

promovarea in funcţia publica pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neeonforme cu 

principiile prevăzute anterior. 

 

Folosirea prerogativelor de putere publica 

Este interzisa folosirea de către funcţionarii publici, in alte scopuri decât cele prevăzute de lege  a 

prerogativelor funcţiei publice deţinute. 

Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de 

evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de 

Sănătate Publica a Judetului Satu Mare le este interzisa urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje in interes 

personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane. 

 

Funcţionarilor publici le este interzis sa folosească poziţia oficiala pe care o deţin in cadrul Direcţiei de 

Sănătate Publica a Judetului Satu Mare sau relaţiile pe care le-au stabilit in exercitarea funcţiei publice, pentru 

a influenta anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite masuri. 

Funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare le este interzis sa 

impună altor funcţionari publici sa se înscrie in organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori sa le 

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

 

Utilizarea resurselor publice 

 

Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare 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 Satu Mare 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 Satu Mare trebuie sa propună 

si sa asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utila sî eficienta a banilor publici, in conformitate cu 

prevederile legale. 

Funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare care desfăşoară 

activităţi publicistice in interes personal sau activităţi didactice le este interzis sa folosească timpul de lucru ori 

logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora. 

 

Limitarea particip ării la achizi ţii, concesionari sau închirieri 

Orice funcţionar public din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare poate achiziţiona 

un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unităţilor administrativ-terkoriale, 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; 
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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 Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare le este interzisa 

furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a unităţilor 

administratîv-terîtoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau inchiriere, in alte condiţii decât 

cele prevăzute de lege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

CAPITOLUL III  

 

Coordonarea, monitorizarea si controlul aplic ării 

normelor de conduita profesionala 

 

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

de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare  va desemna un funcţionar public, de regula din cadrul biroului de 

resurse umane, pentru consiliere etica si monitorizarea respectării normelor de conduita. 

Persoanele desemnate pentru consiliere etica si monitorizarea respectării normelor de conduita 

exercita următoarele atribuţii: 

a) acordarea de consultanta si asistenta funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a 

Judetului Satu Mare cu privire Ia respectarea normelor de conduita; 

b) monitorizarea aplicării prevederilor prezentului cod de conduita in cadrul Direcţiei de Sănătate Publica 

a Judetului Satu Mare 

c) intocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduita de către 

funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare. 

 

  Atribuţiile prevăzute la lit. a) , b), c),  se exercita in temeiul unui act administrativ emis de 

reprezentantul legal al Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare, sau prin 

completarea fisei postului cu atribuţia distincta de consiliere etica si monitorizare a respectării 

normelor de conduita. 

Rapoartele prevăzute la lit. c), aprobate de reprezentantul legal al Direcţiei de Sănătate Publica a 

Judetului Satu Mare, se comunica funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului 

Satu Mare si se transmit trimestrial, la termenele si in forma standard stabilite prin instrucţiuni de Agenţia 

Naţionala a Funcţionarilor Publici. 

Rapoartele D.S.P.SM privind respectarea normelor de conduita vor fi centralizate intr-o baza de date 

necesara pentru: 

a) identificarea cauzelor care determina incalcarea normelor de conduita profesionala, inclusiv a 

constrângerilor sau ameninţărilor exercitate asupra unui funcţionar public pentru al  determina sa 

incaîce dispoziţii legale in vigoare ori sa Ie aplice necorespunzator; 

b) identificarea modalităţilor de prevenire a încălcării normelor de conduita profesionala; 

c) adoptarea masurilor privind reducerea si eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale. 
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CAPITOLUL IV. 

 Dispozi ţii finale 

 

Răspunderea 

Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduita atrage răspunderea disciplinara a funcţionarilor 

publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare, in condiţiile legii. 

Comisia de disciplina din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare are competenta 

de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de conduita sî de a propune aplicarea sancţiunilor 

disciplinare, in condiţiile legii. 

Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare nu pot fi sancţionaţi 

sau prejudiciaţi in nîciun fel pentru sesizarea cu buna-credinta a comisiei de disciplina competente, in 

condiţiile legii, cu privire la cazurile de încălcare a normelor de conduita. 

In cazurile in care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate 

organele de urmărire penala competente, in condiţiile legii. 

Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului Satu Mare răspund potrivit legii 

in cazurile in care, prin faptele săvârşite cu incalcarea normelor de conduita profesionala, creează prejudicii 

persoanelor fizice sau juridice. 

 

Asigurarea publicit ăţii 

 

Pentru informarea cetăţenilor. Biroul relaţii publice din cadrul Direcţiei de Sănătate Publica a Judetului 

Satu Mare are obligaţia de a asigura publicitatea si de a afisa codul de conduita pe site-ul DSP . Codul de 

conduita poate fi consultat pe suport de hartie la comp. RUNOS. 

 

Prezentul Cod va fi îmbunătăţit periodic dată fiind complexitatea activităţii instituţiei. 

Prezentul Cod va fi adus la cunoştinţa tuturor angajaţilor D.S.P.SM 

 
 


