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D I S P O Z I Ţ I A   Nr.3620 

din 11 martie 2020 

 
Managerul  Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga- Pandele Victor Dinu, 

numit in functie  conform Legii nr.95/2006 - Lege privind reforma in domeniul sanatatii cu 
modificarile si completarile ulterioare si Dispozitia nr.498/22.09.2015, Dispozitia 
nr.254/09.10.2018, Dispozitia nr.223/23.09.2019 si Dispozitia nr.320/11.12.2019 ,  emise de 
Primarul orasului Azuga.  
 
 
In temeiul: 
 - Ordonantei de Urgenta nr.57/2019-privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 - Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
  - Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor  publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea 
altor acte normative, cu modificările ulterioare; 
 -  Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe 
perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor associate obiectivelor 
şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului  măsurilor de transparenţă 
instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de 
publicare a informaţiilor de interes public; 
 - Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului 
Controlului intern/managerial al entităților publice; 

 
D I S P U N E: 
 

Art.1. Începând cu data prezentei dispozitii, doamna BRINZARU DANIELA, economist în 
cadrul Compartimentului RUNOS, va îndeplini atribuțiile de consiliere etică şi monitorizare a 
respectării normelor de conduită în cadrul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga, pe 
o durata de 3 ani. 
Art.2. Pentru acoperirea unor situatii neprevazute care necesita furnizarea de date se numeste 
inlocuitor al consilierului de etica d-na Anghelescu Luciana- consilier juridic in cadrul 
compartimentului juridic. 
Art.3. În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor legale, persoana nominalizată la art.(1), în 
calitate de consilier etic al instituției, va exercita următoarele atribuţii: 
a) acordarea de consultanţă şi asistenţă personalului Spitalului de Ortopedie și Traumatologie 
Azuga cu privire la respectarea normelor de etică. 
b) monitorizarea aplicării prevederilor prezentului Cod de etică și integritate în cadrul 
Spitalului de Ortopedie și Traumatologie Azuga. 

http://www.ortopedieazuga.ro/


c) întocmirea de rapoarte semestriale privind respectarea normelor de etică de către personalul 
din cadrul compartimentului RUNOS. 
Art.3.  Fișa de post a persoanelor nominalizate la art.1 si art.2, se vor completa în mod 
corespunzător calității de consilier etic al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga, cu 
noile atribuții de consiliere etică şi monitorizare a respectării normelor de conduită, prevăzute 
la art.3 din prezenta. 
 

Art.4. (1) Prezenta dispozitie este redactată pe 2 (doua  ) pagini  şi conţine 5 articole .  
(2)Prezenta dispozitie a fost întocmită în 13 exemplare şi transmisă către persoanele vizate  si 
comp.RUNOS. 
Art. 5.  (1) Compartimentul resurse umane va duce la indeplinire prezenta dispozitie. Cate un 
exemplar din prezenta dispozitie va fi comunicat fiecarui sef de sectie/compartiment. Începând 
cu aceeași dată încetează aplicabilitatea Dispozitiei nr. 3298 din 21.01.2019. 
(2) Comunicarea prezentei va fi dusă la îndeplinire de Serviciul Secretariat  al Spitalul de 
Ortopedie si Traumatologie Azuga. 
 
Data la Azuga, azi  11 martie  2020. 
 
MANAGER                            VIZAT DE LEGALITATE 
CONS.JUR.PANDELE VICTOR        
                    COMP.JURIDIC, 
            
                                                      SEMNATURA________ 
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