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Listă difuzare /retragere şi înregistrarea modificărilor la procedură 

 

 Difuzare şi retragere 

  

Nr. 

crt. 

Destinatar Ex 

Nr. 

Nume/prenume 

 

      Confirmare            Data 

primire retrag. primire Retrag. 
1. Director 

medical 

1 Cerghizan Anca   07.09.2009  

2. Director 

îngrijiri 

1 Costin Monica   07.09.2009  

3. Director 

financiar 

contabil 

1 Dragomir Delia   07.09.2009  

4. Director 

Resurse Umane 

1 Avram Sanda   07.09.2009  

5. STVIAM 1 Tomoiaga Ionuţ   07.09.2009  

6. Serviciul 

Aprovizionare 

1 Vescan Mariana   07.09.2009  

7. Serviciul 

Achiziţii 

1 Pojar Ioana   07.09.2009  

8. Serviciul 

Administrativ 

1 Morar Mircea   07.09.2009  

9. SPCIN 1 Fărăian Dana   07.09.2009  

10. Biroul Statistică 1 Moldovan Rodica   07.09.2009  

11. Biroul 

Informatică 

1 Vasile Raluca   07.09.2009  

12. Serviciul 

Tehnic 

1 Pojar Teodor   07.09.2009  

13. Audit public 

intern 

1 Stăvar Mariana   07.09.2009  

14. Compartiment 

Protecţia 

Muncii 

1 Trifan Ovidiu   07.09.2009  

15. Sindicat Sanitas 1 Bârlean Ovidiu   07.09.2009  

        

 

 

 

 

 



 3 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ 

 

   PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ: Procedura 

privind protecţia personalului din cadrul Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj care semnalează 

încălcări ale legii 

 

Cod procedură: J-01 

Ed.1  rev.0 

Data: 01/09/2009 

 

 

 Înregistrarea redactării/modificărilor 
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  Ediţia    Revizia   Data Nr. 
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 Conţinutul modificării 
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1. SCOP 
Prezenta procedură reglementează modul de protejare a personalului din cadrul Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj care semnalează încălcări ale legii. 

 

2. DOMENIU DE APLICARE 
Prezenta procedură se aplică întregului personal contractual al Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă Cluj 

 

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj – SCJU-CJ 

 

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 

Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, 

instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii 

Legea nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Integritate 

Legea nr.78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 

corupţie 

H.G. nr. 1210 din 14 octombrie 2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de 

disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice 

 

5. DESCRIERE ŞI MOD DE LUCRU 

 

5.1. PRINCIPII GENERALE 

 

AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC 

Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 reglementează unele măsuri privind protecţia 

persoanelor care au reclamat ori au sesizat încălcări ale legii în cadrul autorităţilor publice, 

instituţiilor publice şi al altor unităţi, săvârşite de către persoane cu funcţii de conducere sau 

de execuţie din autorităţile, instituţiile publice şi din celelalte unităţi bugetare prevăzute la 

art.2 din lege. 

 

 

Definiţie 

 Avertizare de integritate reprezintă semnalarea unor fapte de încălcare a legii de 

către persoanele prevăzute de lege, ca fiind abateri disciplinare, contravenţii sau 

infracţiuni. 
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Cui se adreseaza Legea nr. 571/2004 ? 

 administraţiei publice centrale, 

 administraţiei publice locale, 

 aparatului Parlamentului, 

 aparatului de lucru al Administraţiei Prezidenţiale, 

 aparatului de lucru al Guvernului, 

 autorităţilor administrative autonome, 

 instituţiilor publice de cultură,educaţie, sănătate şi asistenţă socială, 

 companiilor naţionale, regiilor autonome de interes naţional şi local, 

 precum şi societăţilor naţionale cu capital de stat. 

 

Noţiuni ale legii 

 avertizare în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la 

orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a 

principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei; 

 avertizor înseamnă persoana care face o sesizare şi care este încadrată în una din 

autorităţile publice, instituţiile publice sau celelalte unităţi prevăzute de lege; 

 comisie de disciplină înseamnă orice organ însărcinat cu atribuţii de cercetare disciplinară, 

prevăzut de lege sau de regulamentele de organizare şi funcţionare a autorităţilor publice sau 

instituţiilor publice 

 

Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public 

a) principiul legalităţii, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi celelalte 

unităţi prevăzute la art.2 au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele 

procedurale, libera concurenţă şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, 

potrivit legii; 

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

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

publice, precum şi a celorlalte unităţi prevăzute la art.2 sunt ocrotite şi promovate de lege; 

c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale 

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

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

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

inechitabile şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, 

nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în 

interes public; 

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

celelalte unităţi prevăzute la art.2 sunt datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea 

interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi 

economicitate a folosirii resurselor; 
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f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în 

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

spori capacitatea administrativă şi prestigiul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al 

celorlalte unităţi prevăzute la art.2; 

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

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

mai gravă; 

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

publică, instituţie publică sau în altă unitate bugetară dintre cele prevăzute la art.2, care a 

făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a 

legii. 

 

Principii de bază 

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

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

mai gravă 

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

publică, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta 

constituie o încălcare a legii 

 

Fapte ce pot face obiectul unei avertizări 

 infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în 

legătură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau 

în legătură cu serviciul 

 infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene 

practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor unităţilor 

prevăzute la art.2 

încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese 

folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane 

 partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese sau 

numite politic; 

 încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale; 

încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile; 

incompetenţă sau neglijenţă în serviciu; 

evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, 

retrogradare şi eliberare din funcţie; 

încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu 

nerespectarea legii; 

 emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau 

clientelare; 
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 administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al autorităţilor 

publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi prevăzute la 

art.2; 

încălcarea altor dispoziţii legale, care impun respectarea principiului bunei administrări şi 

cel al ocrotirii interesului public 

 

 Potrivit prevederilor art.6 din Legea nr. 571/2004, „Sesizarea privind încălcarea 

legii sau a normelor deontologice şi profesionale, conform art.4 lit. h), poate fi făcută, 

alternativ sau cumulativ: 

    a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, potrivit art.5; 

    b) conducătorului autorităţii publice, instituţiei publice sau al unităţii bugetare din care face 

parte persoana care a încălcat prevederile legale, potrivit art.5, sau în care se semnalează 

practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul; 

    c) comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul autorităţii publice, 

instituţiei publice sau al unităţii prevăzute la art.2, din care face parte persoana care a încălcat 

legea, conform art.5; 

    d) organelor judiciare; 

    e) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a 

incompatibilităţilor; 

    f) comisiilor parlamentare; 

    g) mass-media; 

    h) organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale; 

    i) organizaţiilor neguvernamentale. 

 

 Art.7 din Legea nr. 571/2004 stabileşte că “în faţa comisiei de disciplină sau a altor 

organe similare, avertizorii beneficiază de protecţie după cum urmează: 

    a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de bună-credinţă, în condiţiile 

art.4 lit. h), până la proba contrară; 

    b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, 

comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităţilor publice, 

instituţiilor publice sau al altor unităţi prevăzute la art.2 au obligaţia de a invita presa şi 

un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale. Anunţul se face prin 

comunicat pe pagina de Internet a autorităţii publice, instituţiei publice sau a unităţii bugetare, 

cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a 

sancţiunii disciplinare aplicate. 

    (2) În situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, 

direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, 

comisia de disciplină va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea. 

 

 



 8 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ 

 

   PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ: Procedura 

privind protecţia personalului din cadrul Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj care semnalează 

încălcări ale legii 

 

Cod procedură: J-01 

Ed.1  rev.0 

Data: 01/09/2009 

 

Potrivit art.8 din lege, în cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art.5 lit.a) şi 

b), respectiv infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni 

în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu 

sau în legătură cu serviciul şi infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor 

Europene, se vor aplica din oficiu prevederile art.12 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 682/2002 

privind protecţia martorilor, respectiv “protecţia datelor de identitate a martorului protejat”. 

 

 În situaţia sancţionării disciplinare sau administrative a unui avertizor de integritate, 

art.9 din lege prevede următoarele măsuri de protecţie a acestuia: 

“(1) În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa poate 

dispune anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă 

sancţiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-

credinţă. 

    (2) Instanţa verifică proporţionalitatea sancţiunii aplicate avertizorului pentru o 

abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancţionării sau cu alte cazuri similare din 

cadrul aceleiaşi autorităţi publice, instituţii publice sau unităţi bugetare, pentru a înlătura 

posibilitatea sancţionării ulterioare şi indirecte a actelor de avertizare în interes public, 

protejate prin prezenta lege.” 

Legea nr. 571/2004, în privinţa protecţiei avertizorilor în interes public, se completează 

cu dispoziţiile Codului muncii. Legea nr. 571/2004 are prioritate faţă de legislaţia muncii 

ca normă specială derogatorie de la regimul disciplinar. 
 

 Potrivit art.1 alin.1 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, activitatea de verificare a conflictelor de 

interese şi a incompatibilităţilor se efectuează de către Agenţia Naţională de Integritate şi este 

supusă controlului judecătoresc. 

   

5.2 Având în vedere prevederile de mai sus, pentru protecţia personalului contractual 

din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj care semnalează încălcări ale 

legii, la nivelul instituţiei publice Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj vor fi puse în 

aplicare următoarele măsuri: 

 

Orice persoană încadrată la SCJU-CJ, pe durată determinată/nedeterminată, poate 

sesiza orice fapte ce constituie abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni. Sesizarea va fi 

adresată, în funcţie de opţiunea avertizorului, alternativ sau cumulativ, şefului ierarhic al 

persoanei care a încălcat prevederile legale, conducătorului instituţiei, comisiei de 

disciplină, organizaţiei sindicale, sau celorlalte instituţii prevăzute la art.6 din Legea nr. 

571/2004.  
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Sesizarea trebuie să cuprindă numele, prenumele, domiciliul şi funcţia deţinută de 

persoana care a formulat sesizarea, numele, prenumele persoanei angajate în cadrul SCJU-CJ 

a cărui faptă este sesizată, descrierea faptei care constituie obiectul sesizării, arătarea 

dovezilor pe care se sprijină sesizarea, data şi semnătura. Sesizarea se formulează în scris şi 

este însoţită, atunci când este posibil, de înscrisurile care o susţin. Sesizarea se poate face în 

termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă de către avertizor, dar nu 

mai târziu de două luni de la data săvârşirii faptei care constituie abatere disciplinară. 

Sesizarea se va înmâna direct consilierului de etică desemnat prin Dispoziţia 

managerului SCJU-CJ, care o va înregistra într-un registru de evidenţă a avertizărilor de 

integritate şi, respectiv, o va comunica celui căruia i-a fost adresată. Sesizarea se va depune la 

consilierul de etică în două exemplare, din care un exemplar i se returnează avertizorului de 

integritate, cu numărul de înregistrare pe care consilierul de etică l-a dat din registrul de 

evidenţă. 

 Şeful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, conducătorul instituţiei 

sau organizaţia sindicală, cărora le-a fost adresată avertizarea vor înainta de îndată sesizarea 

spre analiză Comisiei de disciplină şi vor avea obligaţia de a nu divulga identitatea 

avertizorului şi de a păstra confidenţialitatea celor declarate de acesta. În acest sens, fişa 

postului membrilor Comisiei de disciplină va fi completată cu obligaţia păstrării 

confidenţialităţii datelor şi a secretului privind identitatea avertizorului de integritate.  

În cazul în care, pentru dovedirea faptei ce face obiectul avertizării de integritate, se 

impune audierea în calitate de martor a altor persoane angajate în SCJU-CJ, acestea vor fi 

convocate de comisia de disciplină, protejându-li-se identitatea şi confidenţialitatea celor 

declarate. 

În situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, 

direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, 

comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecţia avertizorului, 

ascunzându-i identitatea. 

În cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art.5 lit.a) şi b), respectiv 

infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătură 

directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în 

legătură cu serviciul şi infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor 

Europene, se vor aplica din oficiu prevederile art.12 alin.(2) lit.a) din Legea nr.682/2002 

privind protecţia martorilor, respectiv se va asigura protecţia datelor de identitate ale 

avertizorului de integritate. 

Atunci când, în vederea analizării avertizării, se impune administrarea unor 

dovezi/acte, comisia de disciplină va solicita depunerea acestor documente atât în cadrul 

instituţiei cât şi din afara instituţiei de la orice persoană fizică/juridică. 

La cererea avertizorului, comisia de disciplină din cadrul instituţiei va invita presa şi 

un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale. Anunţul se face prin comunicat 

pe pagina de Internet a instituţiei publice cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub  
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sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate. În urma analizei sesizării şi 

a administrării probelor în cauză, Comisia de disciplină va propune managerului unităţii 

aplicarea sancţiunilor disciplinare împotriva celui care a fost reclamat prin avertizarea de 

interes public, dacă aceasta s-a dovedit a fi fondată. Când nu se confirmă săvârşirea unei 

abateri disciplinare, comisia de disciplină va propune clasarea sesizării. În cazul în care 

comisia de disciplină are indicii că fapta săvârşită de personalul contractual al spitalului poate 

fi considerată infracţiune, propune managerului spitalului sesizarea organelor de cercetare 

penală. Conducătorul instituţiei publice va sesiza de îndată organele de cercetare penală. De 

asemenea, dacă se constată un caz de incompatibilitate, conflict de interese sau o diferenţă 

vădită şi nejustificată între averea dobândită pe parcursul exercitării funcţiei de către cel 

reclamat şi veniturile realizate în aceeaşi perioadă, comisia de disciplină va sesiza Agenţia 

Naţională de Integritate. 

Indiferent de soluţia dată sesizării, comisia de disciplină o va comunica consilierului 

de etică, care o va înregistra în registrul de evidenţă a sesizărilor şi va comunica avertizorului 

răspunsul la sesizarea făcută de acesta. 

În faţa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii în interes public 

vor beneficia de prezumpţia de bună-credinţă, în condiţiile art.4 lit.h), până la proba 

contrară. Astfel se va aplica principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana 

încadrată într-o instituţie publică care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de 

fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii. În situaţia în care un avertizor depune cel puţin 

3 sesizări care se dovedesc a fi nefondate, nu se mai aplică beneficiul bunei credinţe, urmând 

a fi cercetată eventuala sa rea credinţă. 

Personalul contractual al SCJU-CJ nu va putea fi sancţionat sau prejudiciat în 

nici un fel pentru sesizarea cu bună-credinţă a comisiei de disciplină competente, în 

condiţiile legii, cu privire la cazurile de încălcare a normelor de conduită. În situaţia în 

care un avertizor de integritate va fi sancţionat disciplinar sau administrativ, ca urmare a 

săvârşirii unei abateri disciplinare, contravenţii etc, se va avea în vedere faptul că în litigiile 

de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa poate dispune anularea 

sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancţiunea a fost 

aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credinţă. De asemenea, 

instanţa verifică proporţionalitatea sancţiunii aplicate avertizorului pentru o abatere 

disciplinară, prin compararea cu practica sancţionării sau cu alte cazuri similare din cadrul 

aceleiaşi instituţii publice, pentru a înlătura posibilitatea sancţionării ulterioare şi indirecte a 

actelor de avertizare în interes public, protejate prin lege.  

Împotriva avertizorului de integritate, persoana reclamată prin avertizarea de 

interes public nu va putea depune o sesizare la Comisia de disciplină din cadrul 

instituţiei timp de 6 luni de zile de la înregistrarea avertizării. Această măsură de 

protecţie stabilită la nivelul instituţiei priveşte doar sancţiunile disciplinare ce se pot lua 

împotriva avertizorului de integritate. În situaţia săvârşirii unor fapte a căror investigare  
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este de competenţa Agenţiei Naţionale de Integritate, organelor de cercetare penală etc, 

avertizorul de integritate nu se va putea bucura de beneficiul protecţiei de mai sus. 

Consilierul de etică din cadrul SCJU-CJ are, printre altele, următoarele atribuţii în ce 

priveşte avertizorii de integritate: 

- consilierea şi asistenţa în privinţa modalităţilor şi procedurilor de urmat atunci când se pune 

problema unei avertizări în interes public cu privire la actele sau faptele unui coleg, care 

încalcă prevederile legale, conform principiilor cinstei şi corectitudinii, integrităţii morale, 

independenţei şi libertăţii de gândire şi de exprimare; 

- protejarea identităţii unui avertizor de integritate, atunci când acesta se teme sau se simte 

ameninţat de persoana împotriva căreia a făcut avertizarea de interes public, respectiv 

elaborarea unei proceduri de comunicare protejată între avertizor şi comisia de disciplină, 

ANI ori chiar DNA, după caz. 

Prezenta procedură se completează cu prevederile Procedurii pentru prevenirea şi 

soluţionarea conflictelor de interese şi a situaţiilor de incompatibilitate ce pot apărea în 

procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, concesiuni, alte contracte şi, 

respectiv, ale Procedurii privind prevenirea şi gestionarea fraudelor, a faptelor de corupţie şi a 

infracţiunilor de serviciu sau în legătură cu serviciul la nivelul instituţiei publice – Spitalul 

Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj. 

Serviciul juridic va asigura consultanţă juridică personalului contractual din cadrul 

instituţiei în ceea ce priveşte întrebările legate de legislaţia aplicabilă avertizărilor de 

integritate. 

  

6. RESPONSABILITĂŢI 

 

Serviciul Juridic - participă la elaborarea prezentei proceduri şi asigură difuzarea ei 

controlată la toate departamentele interesate. 

 

Comisia de disciplină  

- va avea obligaţia de a nu divulga identitatea avertizorului şi, respectiv, de a păstra 

confidenţialitatea celor declarate 

- va verifica sesizarea făcută de către avertizorul de integritate, urmând a administra în 

cauză probele necesare, fie că sunt înscrisuri sau martori 

- va proteja identitatea şi confidenţialitatea celor declarate de către martori 

- va solicita depunerea oricăror documente necesare pentru analiza sesizării, atât în 

cadrul instituţiei cât şi din afara instituţiei de la orice persoană fizică/juridică. 

- la cererea avertizorului, va invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al 

asociaţiei profesionale. 

- va propune sancţiunile disciplinare împotriva celui care a fost reclamat prin 

avertizarea de interes public dacă aceasta s-a dovedit a fi fondată 
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- când nu se confirmă săvârşirea unei abateri disciplinare, va propune clasarea 

sesizării.  

- în cazul în care are indicii că fapta săvârşită de personalul contractual al spitalului  

poate fi considerată infracţiune, va propune managerului sesizarea organelor de cercetare 

penală 

- dacă se constată un caz de incompatibilitate, conflict de interese sau o diferenţă 

vădită şi nejustificată între averea dobândită pe parcursul exercitării funcţiei de către cel 

reclamat şi veniturile realizate în aceeaşi perioadă, va sesiza Agenţia Naţională de Integritate 

- va comunica consilierului de etică soluţia dată sesizării 

 

Consilierul de etică 

 - va asigura aducerea la cunoştinţa întregului personal contractual din cadrul instituţiei 

a prevederilor legale privind protecţia avertizorilor de integritate 

- va asigura consilierea şi asistenţa în privinţa modalităţilor şi procedurilor de urmat 

atunci când se pune problema unei avertizări în interes public cu privire la actele sau faptele 

unui coleg, care încalcă prevederile legale, conform principiilor cinstei şi corectitudinii, 

integrităţii morale, independenţei şi libertăţii de gândire şi de exprimare; 

- va asigura protejarea identităţii unui avertizor de integritate, atunci când acesta se 

teme sau se simte ameninţat de persoana împotriva căreia a făcut avertizarea de interes public, 

respectiv va elabora o procedură de comunicare protejată între avertizor şi comisia de 

disciplină, ANI ori chiar DNA, după caz. 

- va înregistra sesizarea într-un registru de evidenţă a avertizărilor de integritate şi, 

respectiv, o va comunica celui căruia i-a fost adresată. 

- va înregistra soluţia dată de comisia de disciplină în registrul de evidenţă a sesizărilor 

- va comunica avertizorului răspunsul la sesizarea făcută de acesta 

 

Serviciul juridic  

- va asigura consultanţă juridică personalului contractual din cadrul instituţiei în ceea ce 

priveşte întrebările legate de legislaţia aplicabilă avertizărilor de integritate. 

 

    Întreg personalul contractual al SCJU-CJ are obligaţia să respecte prevederile legale 

privind protecţia personalului din cadrul SCJU-CJ care semnalează încălcări ale legii. 
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7. ÎNREGISTRĂRI 

 

Sesizarea depusă de către avertizor (Consilierul de etică) 

Registrul de evidenţă a sesizărilor (Consilierul de etică) 

Registrul de evidenţă al comisiei de disciplină (Secretariat spital) 

Referatul Comisiei de disciplină (Secretariat spital) 

Dispoziţia de sancţionare a celui reclamat (Secretariat spital) 

Actul de sesizare a organelor de cercetare penală, Agenţiei Naţionale de Integritate, D.N.A. 

etc. (Secretariat spital) 

Răspunsul la sesizare (Consilier de etică) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGER, 

Dr. Cristiana Ciortea 

 


