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1. Scopul Codului Etic
Codul etic reprezintă un set de reguli care reflectă principii generale de conduită profesională.
Prezentul cod de conduită etică defineşte idealurile, valorile, principiile şi normele morale pe care
angajaţii şi voluntarii CPCD Turnu Rosu consimt să le respecte şi să le aplice în activitatea desfasurată în
cadrul instituţiei. Implementarea prevederilor codului etic în cadrul CPCD Turnu Roșu este utilă pentru
promovarea unei conduite profesionale etice, şi evitarea apariţiei unor situaţii care ar putea afecta
reputaţia instituţiei.
Codul etic prezintă valorile fundamentale pe care trebuie să le cunoscă şi să le respecte toţi
angajaţii.Conducerea CPCD Turnu Roșu se asigură că activităţile zilnice desfaşurate în cadrul instituţiei,
convingerile angajaţilor concordă cu valorile şi obiectivele acesteia.
Acest cod nu conţine răspunsuri la toate problemele care ne preocupă în domeniu sau care pot
apărea. Dilemele etice se pot rezolva prin aplicare principiilor trasate de prezentul cod şi prin judecarea
corectă si obiectivă a situatiilor de fapt.

2. Aplicarea Codului Etic
Codul etic se aplică tuturor angajaţilor CPCD Turnu Roșu, indiferent de funcţia ocupată de către
aceştia. Fiecare angajat trebuie să cunoască şi să acţioneze în conformitate cu prevederile acestui cod.
Personalul cu atribuţii de conducere al CPCD Turnu Roțu trebuie să fie modelul de
comportament etic care să determine angajaţii la respectarea valorilor si prevederilor prezentului cod
etic.
3. Linia de etică
Pentru orice întrebări, probleme cu conotatii etice, informatii, nelamuriri legate de prezentul cod
puteti contacta consilierul de etică, Dl. Nicolae Cristian Ioan la numărul de telefon :0269-527670.
4. Valori şi principii ale sistemului de asistenţă socială
Sistemul de asistenţă socială al judeţului Sibiu are la bază următoarele valori şi principii:
a) solidaritatea socială
potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport şi
măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării
incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie;
b) subsidiaritatea
potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale,
intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul;
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c) universalitatea
potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege;
d) respectarea demnităţii umane
potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt
respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic,
psihic, intelectual, politic sau economic;
e) abordarea individuală
potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare de viaţă a fiecărui
individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgentă care pot afecta
abilitţtile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare socială a persoanei;
suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate
membrilor familiei beneficiarului;
f) parteneriatul
potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, organizaţiile
neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc
obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de
viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile;
g) participarea beneficiarilor
potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi implementarea politicilor cu impact direct asupra
lor, la realizarea programelor individualizate de suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin
intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor
vulnerabile;
h) transparenţa
potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale
faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;
i) nediscriminarea
potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie socială fără restricţie
sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori
orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV
sau apartenenţă la o categorie defavorizată;
j) eficacitatea
potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru
fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;
k) eficienţa,
potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;
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l) respectarea dreptului la autodeterminare,
potrivit căreia fiecare persoana are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale,
asigurandu-se ca aceasta nu amenintă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi;
m) activizarea
potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul
integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi intărirea nucleului familial;
n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială
potrivit căruia pentru aceeaşi nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de
acelaşi tip;
o) proximitatea
potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului şi
menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă;
p) complementaritatea şi abordarea integrată
potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru
deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile
beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic,
educaţional, de sănătate, cultural etc.;
q) concurenţa şi competitivitatea
potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se preocupe permanent de
creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale;
r) egalitatea de şanse
potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunităţile de
împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială;
s) confidenţialitatea
potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidenţialităţii
asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se
afla;
t) echitatea
potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleaşi tipuri de
nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;
u) focalizarea
potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile
categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora;
v) dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii
potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre
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furnizorii acreditaţi

I. Personal contractual
A. Principii ale conduitei profesionale a personalului contractual
Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt următoarele:
a) prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea
de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
b) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor
publiceprincipiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic
în situaţii identice sau similare;
c) profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini
atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
d) imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt
obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă
natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
e) integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să
solicite sau să 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 contractual poate să-şi
exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
g) cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru
îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;
h) deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii
contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.
B. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual din cadrul CPCD Turnu
Rosu
Asigurarea unui serviciu public de calitate
Personalul contractual 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.
În exercitarea funcţiei personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament
profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a
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menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor
publice.
Respectarea Constituţiei şi a legilor
Angajaţii contractuali 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.
Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea
exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.
Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice
Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul autorităţii sau 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.
Angajaţilor contractuali le 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.
f) primele 4 puncte, se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani,
dacă dispozitiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
g) dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin
asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă
numai cu acordul Sefului de Centru.
Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a
personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.
Libertatea opiniilor
În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta demnitatea
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funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei
publice în care îşi desfăşoară activitatea.
În activitatea lor angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se
lăsa influenţaţi de considerente personale.
În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite
generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
Activitatea publică
Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest
sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.
Angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială,
trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea sau mandatul dat de demnitarul în cabinetul căruia
sunt încadraţi.
În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii contractuali pot participa la activităţi
sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul
de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.
Activitatea politică
În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual 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.
Folosirea imaginii proprii
În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual 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 relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei
În relaţiile cu personalul contractual şi funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei
publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii
contractuali sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi
amabilitate.
Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii
persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale
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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.
Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea
clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul
egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin:
a) promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, 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.
Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
Personalul contractual care reprezintă autoritatea sau instituţia publică 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 autorităţii sau instituţiei publice pe care o reprezintă.
În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu exprima opinii
personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
În deplasările în afara ţării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită corespunzătoare
regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.
Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor
Angajaţii contractuali 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
publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.
Participarea la procesul de luare a deciziilor
În procesul de luare a deciziilor angajaţii contractuali au obligaţia să acţioneze conform
prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către autoritatea sau
instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.
Obiectivitate în evaluare
În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali au obligaţia să
asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din
subordine.
Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate
criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune
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ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente
materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori
promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii
neconforme cu principiile.
Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute
Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât
cele prevăzute de lege.
Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori
acţiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes
personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură,
din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.
Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sau funcţionari
publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest
lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
Utilizarea resurselor publice
Personalul contractual 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.
Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând
autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea
utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi
didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice
pentru realizarea acestora.
Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri
Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a
unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:
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
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interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
Angajaţilor contractuali le 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
Obligaţii generale ale personalului angajat al CPCD Turnu Rosu
Cultivarea respectului fata de toti beneficiarii/potenţialii beneficiari ai

serviciilor sociale ,

neutilizarea intimidarilor, amenintarilor si violentelor in raporturile cu acestia.
Cautarea unei solutii amiabile, prin negocieri, mediere si compromisuri, in cazul diferendelor
aparute pe parcursul realizarii raporturilor de muncă.
Specialiştii, angajaţi ai centrului au obligaţia de a-şi exercita profesiile potrivit prevederilor legale
în vigoare privind exercitarea profesiei , precum şi ale normelor profesionale specifice din domeniul
asistentei sociale.
Fiecare specialist

este obligat să promoveze şi să respecte valorile profesiei, metodologia

exercitării profesiei, precum şi ghidurile de buna practică în domeniu, aprobate de Colegiu, asigurând în
acest mod realizarea calităţii actului profesional.
Fiecare specialist trebuie să îşi îmbogăţească permanent cunoştintele profesionale si sa caute in
mod consecvent sa isi ridice standardele de calitate ale exercitarii profesiei, precum si in domeniul
cercetarii, semnaland autoritatii profesionale practicile ilicite in domeniu, precum si pe cele care incalca
dispozitiile prezentului cod.
Medicii şi asistenţii medicali angajaţi ai CPCD Turnu Rosu

respectă normele de conduită

obligatorii în legatură cu exerciţiul drepturilor şi îndatoririlor profesionale ale medicului / asistentului
medical conform Codului de deontologie medicală.
Asistenţii sociali respectă normele obligatorii de conduită profesională a asistenţilor sociali
stabilite prin Codul deontologic al profesiei de asistent social.
Psihologii angajaţi ai CPCD Turnu Rosu respectă principiile şi standardele etice de exercitare a
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică stabilite prin Codul deontologic al profesiei de psiholog.

RESPONSABILITATI SOCIALE ale angajatilor CPCD Turnu Rosu


să pledeze pentru îmbunatățirea condițiilor sociale în vederea satisfacerii nevoilor umane de baza
și promovării justiției sociale;



să acționeze pentru a facilita accesul la servicii specifice și posibilitatea de a alege pentru
persoanele vulnerabile, dezavantajate sau aflate în dificultate;
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să promoveze condițiile care încurajează respectarea diversității sociale și culturale;



să promoveze politicile și practicile care încurajeaza conștientizarea și respectarea diversității
umane;



să faciliteze și să informeze publicul în legatură cu participarea la viața comunitară și schimbarile
sociale care intervin;



să asigure servicii profesionale în situații de urgență, în conditiile legii și ale normelor privind
exercitarea profesiei;



să recunoasca importanța fundamentală a relațiilor interumane și sa le promoveze în practica
profesională, încurajand relațiile dintre persoane cu scopul de a promova, reface, menține și/sau
îmbunatăți calitatea vieții;



să se asigure de respectarea drepturilor fundamentale ale omului și de aplicarea legislației
internaționale la care Romania a aderat.

RĂSPUNDEREA
1. Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a
funcţionarilor publici şi a personalului contractual, 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. În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi
sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.
4. Personalul contractual raspunde patrimonial, potrivit legii, in cazurile in care, prin faptele
savarsite cu incalcarea normelor de conduita profesionala, aduce prejudicii persoanelor fizice
sau juridice.

Șef Centru
Cristian Ioan Nicolae
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