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CODUL ETIC ŞI DE CONDUITA AL PERSONALULUI ANGAJAT 
LA KARDINAL ONE MEDICAL 

 

CAPITOLUL I 
 

 

Domeniul de aplicare, obiective şi principii generale 
 

Art.1 – Domeniul de aplicare 

 

(1) Codul de conduită a personalului din cadrul KARDINAL ONE MEDICAL reglementează normele de 
conduită profesionala a personalului şi formulează principiile care trebuie respectate în relația cu pacienții, colegii, 
aparținătorii si colaboratorii, în vederea creşterii încrederii si prestigiului spitalului.  

(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii pentru toți 
angajații spitalului.  

 

Art.2 – Obiective 

 

Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului, o bună administrare, 
precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupție din instituție, prin: 
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a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale 
corespunzătoare creării şi menținerii la nivel înalt a prestigiului instituției şi al personalului   

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptățit să se aștepte din partea 
personalului în exercitarea funcției;  

c) crearea unui climat de încredere si respect reciproc între persoanele care se adresează instituției noastre si 
personalului din cadrul Kardinal One Medical 



 
 

Art.3 – Principii generale 

 

 

Principiile care guvernează conduita profesionala a salariaților sunt următoarele: 

 

a) prioritatea interesului pacientului (servicii medicale) - principiu conform căruia personalul are 
îndatorirea de a considera interesul pacientului  mai presus decât interesul personal, in exercitarea 
atribuțiilor funcției. Sănătatea pacientului este scopul suprem al actului medical. Obligația personalului 
medical este de a apăra sănătatea fizica si mintala a pacientului, de a promova un mod de viața sănătos, 
de a preveni îmbolnăvirile si de a ușura suferințele, respectând dreptul la viața si demnitate al pacientului, 
fara discriminări de vârsta, sex, rasa, etnie, religie, naționalitate, condiție sociala, ideologie, politica sau 
orice alt motiv.  

b) asigurarea egalității de tratament al cetățenilor în fața autorităților şi instituțiilor - principiu conform 
căruia personalul are îndatorirea de a aplica același regim juridic in situații identice sau similare;  

c) profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligația de a îndeplini 
atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si conștiinciozitate;  

d) imparțialitatea şi nediscriminarea principiu conform căruia salariații sunt obligați sa aibă o atitudine 
obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic,  

religios sau de alta natura , in exercitarea atribuției funcției; 

 

e) integritatea morală - principiu conform căruia salariaților spitalului le 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 şi a exprimării - principiu conform căruia personalul poate sa-si exprime si sa-si 
fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;  

g).cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, in exercitarea funcției si in îndeplinirea atribuțiilor 
de serviciu, personalul trebuie sa fie de buna-credința si sa acționeze pentru îndeplinirea atribuțiilor de 
serviciu; 
 

 

Art.4 – Termeni 

 

În interesul prezentului cod, expresiile si termenii de mai jos au următoarele semnificații: 

 

a) etica – reprezintă acele principii si valori de care ținem cont în luarea deciziilor si care ne ajută să 
decidem dacă acțiunile si comportamentele noastre sunt bune sau greșite. 
 

Regulile eticii ne ajută să acționăm conform unor standarde înalte si cu integritate; 

 



b) valori etice – reprezintă valorile care fac parte din cultura fiecărei entități si constituie un Cod nescris, 
pe baza căruia sunt evaluate comportamentele;  

c) personal contractual ori angajat contractual – persoana încadrata într-o funcție in cadrul 
Kardinal One Medical, in condițiile Legii nr. 53/2003, republicata; 
 

d) funcție – ansamblul atribuțiilor si responsabilităților stabilite, in temeiul legii, in fisa postului;  

e) interes public – acel interes care implica garantarea si respectarea de către spital, a drepturilor si 
intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislația interna si tratatele internaționale 
la care Romania este parte, precum si îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu respectarea principiilor 
eficientei, eficacității si economicității cheltuirii resurselor;  

f) interes personal – orice avantaj material sau de alta natura, urmărit ori obținut, in mod direct sau 
indirect, pentru sine ori pentru alții, de către personalul contractual prin folosirea reputației, influentei, 
facilitaților, relațiilor, informațiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuțiilor funcției;  

g) conflict de interese – acea situație sau împrejurare in care interesul personal , direct ori indirect, al 
angajatului contractual contravine interesului public, astfel incit afectează sau ar putea afecta 
independent si imparțialitatea sa in luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp si cu obiectivitate a 
îndatoririlor care ii revin in exercitarea funcției deținute;  

h) informație de interes public – orice informație care privește activitățile sau care rezulta din activitatea 
unitatii sanitare, indiferent de suportul ei;  

i) informație cu privire la date personale – orice informație privind o persoana identificata sau 
identificabila.  

 

CAPITOLUL II 
 

 

 

Norme generale de conduită profesională a personalului contractual din 
cadrul Kardinal One Medical 

 
 

 

Art.5 – Asigurarea unui serviciu  medical de calitate 

 

 

a)personalul contractual are obligația de a asigura un serviciu medical de calitate in beneficiul cetățenilor, 
prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizării 
competentei instituției, in limitele atribuțiilor stabilite prin fisa postului. 

b) In exercitarea funcției personalul contractual are obligația de a avea un comportament profesionist  



c) Activitatea medicala poate fi desfășurata doar daca personalul încadrat in unitate are o pregătire si 
practica suficienta in domeniu.  

d) Daca personalul medical considera ca nu are suficiente cunoștințe sau experiența pentru a asigura o 
asistenta medicala corespunzătoare, el va solicita un consult cu alți specialiști, sau va îndrepta bolnavul la 
aceștia.  

e) Personalul medical poate folosi numai titlul la care are dreptul,conform pregătirii sale profesionale.  

f) Din momentul in care a răspuns unei solicitări, personalul medical este automat angajat moral sa 
asigure bolnavului îngrijiri calificate, inclusiv prin îndreptarea pacientului la o unitate medicala sau la un 
specialist cu competente superioare.  

g) Încrederea pacientului constituie reflectarea poziției morale privind relația sa cu medicul si este 
susținuta de calitatile morale înalte, de abilitatile profesionale ale personalului medical, manifestându-se 
prin convingerea personala de a respecta recomandările si prescripțiile medicale. Încrederea pacientului 
prezintă un indiciu al calitatii serviciului medical si este influențata direct de autoritatea profesionala.  

h) Fiecare membru al comunitatii medicale are obligația morala de a susține autoritatea profesionala 
prin respectarea unor categorii etice comune generale, precum cinstea, demnitatea, disciplina, 
bunăvoința, politețea, respectul dezinteresat fata de oameni.  

i) Profesia medicala este incompatibila cu duritatea , apatia, ignoranta, indiferenta, 
 

aroganta, nerăbdarea, care afectează si discreditează atât autoritatea unui membru in parte, cat si a 
colectivului profesional, al medicinii in ansamblu. 
 

 

Art.6 – Respectarea Constituţiei şi a legilor 

 

a) Angajații contractuali au obligația ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constituția, legile tarii si 
sa acționeze pentru punerea in aplicare a dispozițiilor legale, in conformitate cu atribuțiile care le revin, 
cu respectarea eticii profesionale.  

b) Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozițiilor legale privind restrângerea exercițiului 
unor drepturi, datorata naturii funcțiilor deținute.  

c) Personalul medical are obligația morala sa aducă la cunoștința organelor competente orice situație 
care ar putea prezenta pericol pentru sănătatea publica.  

 

Art.7 – Loialitatea faţă de Kardinal  One Medical 

 

1. Personalul contractual are obligația de a apăra cu loialitate prestigiul instituției sanitare in care isi 
desfasoara activitatea , precum si de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii 
imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 
 
 

2. Angajaților contractuali le este interzis: 
 



a) Sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legătura cu activitatea instituției, cu 
politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;  

b) Sa facă aprecieri in legătura cu litigiile aflate in curs de soluționare si in care instituția are calitatea de 
parte, daca nu sunt abilitați in acest sens;  

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

d) Sa dezvăluie informațiile la care au acces in exercitarea funcției, daca aceasta dezvăluire este de 
natura sa atragă avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile instituției ori ale unor 
salariați, precum si ale persoanelor fizice sau juridice.  

e) Sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice , in vederea promovării de acțiuni 
juridice ori de alta natura împotriva statului ori instituției in care isi desfasoara activitatea. 
 
 

3. Prevederile alin. 2 se aplica si după încetarea raportului de munca 
 

 

4. Prevederile prezentului cod de conduita nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația legala a 
personalului contractual da a furniza informații de interes public celor interesați, in condițiile legii.  

 

 

Art.8 – Libertatea opiniilor 

 

1. In îndeplinirea atribuțiilor de serviciu angajații contractuali au obligația de a respecta demnitatea 
funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituției in care isi desfasoara 
activitatea.  

2. In activitatea lor angajații contractuali au obligația de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lăsa 
influențați de considerente personale.  

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

 

Art. 9 – Activitatea publică 

 

1. Relațiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de către persoanele desemnate in acest sens de 
conducătorul instituției, in condițiile legii.  

2. Angajații contractuali desemnați sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, 
trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de conducătorul instituției.  

3. In cazul in care nu sunt desemnați in acest sens, angajații contractuali pot participa la activități sau 
dezbateri publice , având obligația de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezintă punctul de 
vedere oficial al instituției in cadrul căreia isi desfasoara activitatea.  

 



Art.10 – Activitatea politică 

 

In exercitarea funcției deținute, personalul contractual ii este interzis: 

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

b) Sa furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publica; 

c) Să colaboreze, atât in cadrul relațiilor de serviciu, cat si in afara acestora, cu persoanele fizice sau 
juridice care fac donații ori sponsorizări partidelor politice; 

d) Să afișeze in cadrul instituției însemne sau obiecte inscripționate cu sigla sau denumirea partidelor 
politice ori a candidaților acestora; 

  

Art.11 – Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor 

 

Angajații contractuali nu trebuie sa solicite ori sa 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 natura politica, care le pot influenta imparțialitatea in exercitarea funcțiilor 
deținute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste funcții. 
 

 

Art. 12 – Participarea la procesul de luare a deciziilor 

 

1) In procesul de luare a deciziilor angajații contractuali au obligația sa acționeze conform prevederilor 
legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamental si imparțial.  

2) Angajații contractuali au obligația de a nu promite luarea unei decizii de care institutie, de către alți 
angajați, precum si îndeplinirea atribuțiilor in mod privilegiat.  

 

Art. 13 – Obiectivitate în evaluare 

 

1) In exercitarea atribuțiilor specific funcțiilor de conducere, angajații contractuali au obligația sa 
asigure egalitatea de șanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual 
din subordine.  

2) Personalul contractual de conducere are obligația sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile 
de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aproba 
avansuri, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcții ori acordarea de stimulente materiale 
sau morale, excluzând orice forma de favoritism ori discriminare. 
3)Personalul contractual de conducere au obligatia de a nu favoriza accesul sau promovarea in contracte 
pe criterii descriminatorii, de rudenie, afinitate ori alte criterii neconforme. 
 

 

 

 



Art.14 – Folosirea imaginii proprii 

 

În considerarea funcției pe care o deține, personalul contractual are obligația de a nu permite utilizarea 
numelui său, sau a imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, 
precum si in scopuri electorale. 
 

Art.15 – Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcţiei 

 

1) In relațiile cu personalul contractual din cadrul instituției precum si cu persoanele fizice (pacienti, 
apartinatori) sau juridice, angajații contractuali sunt obligați sa aibă un comportament bazat pe respect, 
buna-credința, corectitudine si amabilitate;  

2) Personalul contractual are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației si demnității 
persoanelor din cadrul instituției, precum si ale persoanelor (pacienti, apartinatori) cu care intra in 
legătura in exercitarea funcției, prin:  

a) Întrebuințarea unor expresii jignitoare; 
 

b) Dezvăluirea aspectelor vieții private; 
 

c) Formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase 
Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine imparțiala si justificata pentru rezolvarea clara si 
eficienta a problemelor de sănătate ale pacientilor. Personalul contractual are obligația sa respecte 
principiul egalității cetățenilor in fata legii si a autoritatii publice, prin: 
 

a) Promovarea unor soluții coerente, conform principiului tratamentului nediferențiat, raportate la 
aceeași categorie de situații de fapt;  

b) Eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspect privind naționalitatea, convingerile 
religioase si politice, starea materiala, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.  

c) Personalul medical isi va trata colegii așa cum isi dorește el însuși sa fie tratat. Blamarea si defăimarea 
colegilor din corpul medical, in prezenta bolnavilor, a personalului sanitar, precum si orice expresie sau 
act capabil sa compromită încrederea in medicul curant si autoritatea acestuia, constituie o încălcare a 
regulilor etice.  
 

 

Art. 16 – Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale 

 

1) Personalul contractual care reprezintă instituția in cadrul unor organizații internaționale, instituții de 
învățământ, conferințe, seminarii si alte activități cu caracter internațional, are obligația sa promoveze o 
imagine favorabila tarii si instituției publice pe care o reprezintă. 
 

2) In relațiile cu reprezentanții altor state , angajații contractuali au obligația de a nu exprima opinii 
personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale.  

3) In deplasările in afara tarii, personalul contractual este obligat sa aibă o conduita corespunzătoare 
regulilor de protocol si sa respecte legile si obiceiurile tarii gazda. 



 

Art. 17 – Confidenţialitatea şi secretul profesional 

 

1)Secretul profesional este obligația personalului medical de a nu divulga unor terțe persoane informația 
cunoscuta in cadrul activității sale profesionale fără acordul pacientului, cu excepția situațiilor când 
aceasta este solicitata de către organele judiciare sau prezintă pericol pentru societate, pentru persoane 
aparte, sau pentru însuși pacientul. 
4)  
2)Divulgarea informației private in cazurile de excepție menționate trebuie sa se facă cu precauție, fara a 
aduce prejudicii morale pacientului, cu maxim respect pentru demnitatea acestuia 

 

Art.18– Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute 

 

1) Personalul contractual are obligația de a nu folosi atribuțiile funcției deținute in alte scopuri decât cele 
prevăzute de lege.  

2) 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 in interes personal 
ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.  

3) Angajații contractuali au obligația de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura, din 
cadrul instituției sau din afara acesteia, in considerarea funcției pe care o dețin.  

4) Angajații contractuali au obligația de a nu impune altor angajați contractuali sa se înscrie in 
organizații sau asociații, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promițându-le 
acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.  

 

Art. 19 – Utilizarea resurselor private  

 

1) Personalul contractual este obligat sa asigure ocrotirea proprietății private a instituției, sa evite 
producerea oricărui prejudiciu, acționând in orice situație ca un bun administrator.  

2) Personalul contractual are obligația sa folosească timpul de lucru, precum si bunurile aparținând 
instituției numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute.  

3) Personalul contractual trebuie sa propună si sa asigure, potrivit atribuțiilor care ii revin, folosirea 
utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale. 
 

4) Personalul contractual care desfasoara activități publicistice in interes personal sau activităţi didactice 
ii este interzis sa folosească timpul de lucru ori logistica instituției pentru realizarea acestora. 
 
 

 

 

 



 

CAPITOLUL III 
 

 

Coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării normelor de
 conduita profesională pentru personalul contractual 

 
 
Art.20- Avertizarea privind fapte de incalcare a legii 
 
Semnalarea unor fapte de incalcare a legii de catre personalul contractual, prevazute de lege ca fiind 
abateri disciplinare, contraventii sau infractiuni, constituie avertizare in interes public si priveste: 
a)infractiuni de coruptie , infractiuni assimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni in legatura directa 
cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul; 
b) infractiuni impotriva intetreselor financiare ale Comunitatilor Europene; 
c) practice sau tratamente preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor; 
d) incalcarea prevederilor privind incompatibilitatea si conflictele de interese; 
e) folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane; 
f) partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor alese sau numite 
politic; 
g) incalcari ale legii in privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale; 
h)incompetenta sau neglijenta in serviciu; 
i) evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare si 
eliberare din functie; 
j)incalcari ale procedurilor administrative sau stabilirea unor procedure interne cu  
nerespecarea legii; 
j)  administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului privat al Kardinal One Medical 
 
Art.21 - Sesizarea 

1) Conducerea Kardinal One Medical  poate fi sesizata de orice persoana cu privire la:  

a) Incalcarea prevederilor prezentului cod de conduita de către angajații contractuali;  

b) Constrângerea sau amenințarea exercitata asupra angajatului contractual pentru a-i 
determina sa încalce dispozițiile legale in vigoare ori sa le aplice necorespunzător.  

2) Sesizarea prevăzuta la alin.(1) nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, potrivit legii.  

Angajații contractuali nu pot fi sancționați sau prejudiciați in nici un fel pentru sesizarea cu buna 
credința a organelor disciplinare competente, in condițiile legii 

 

Art. 22 - Soluționarea sesizării 

 



1)Rezultatele activităţii de cercetare pentru soluţionarea sesizării se consemnează într-un raport, pe baza 
căruia se va formula o recomandare managementului cu privire la modul de soluţionare a situaţiei cu care 
a fost  sesizată. 

2)Rezultatele activității de centralizare a sesizărilor sau petițiilor se consemnează intr-un raport de baza 
căruia Kardinal One Medical,va formula recomandări cu privire la modul de corectare a deficientelor 
constatate. 
 

3)Recomandările conducerii Kardinal One Medical, in funcție de situație, vor fi comunicate: 
 

a) Angajatului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea 
 

b) Angajatului contractual care face obiectul sesizării 
c)  Managerului 
d)  Birolui Runos 

4)În cazul în care în situaţia sesizată este implicat managerul, recomandarea autorităţilor competente în 
monitorizarea implementării şi aplicării prezentului cod de etica si conduită va fi transmisă asociatului 
unic . 
 

 
 

CAPITOLUL IV 
 

Dispoziții finale 
 
 
Art. 23 - Răspunderea 
 
Încălcarea dispozițiilor prezentului cod de conduita atrage răspunderea disciplinara a personalului 
contractual , in condițiile legii. 
 

1) Comisia de disciplina are competenta de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de conduita 
si de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare in condițiile Legii 53/2003, republicata(Codul muncii).  

2) In cazul in care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, vor fi sesizate 
organelor de urmărire penala competente, in condițiile legii.  

3) Personalul contractual răspunde patrimonial potrivit legii, in cazurile in care, prin faptele săvârșite cu 
încălcarea normelor de conduita profesionala, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice. 
 
 
Art.24 -Armonizarea regulamentelor interne de organizare şi funcţionare 
 
Prevederile prezentului cod se vor armoniza cu regulamentul de ordine internă, cu regulamentul de 
organizare şi funcţionare precum şi codul de conduită al personalului contractual 
 
Art. 25- Asigurarea publicității 
 



Pentru informarea angajaților se va asigura afișarea codului de conduita la sediul spitalului, intr-un loc 
vizibil precum si pe site-ul spitalului. 
 
 
 
Art. 26 - Intrarea în vigoare 
Prezentul cod este aprobat de conducerea Kardinal One Medical si nu exclude si nici nu substituie 
documentele care stabilesc atribuțiile si responsabilitatea, drepturile si obligațiile personalului Kardinal 
One Medical 

Art.27 - Enumerarea normelor de conduita si de integritate a personalului contractual nu este limitativa, 
ci se completează de drept cu cele cuprinse in prevederile legale in vigoare. 
 

Prezentul cod intra in vigoare la data de  01.10.2020 

 

Manager, Dr Tilca Nicoleta  

 

 

  


