
 

Prezenta dispoziție a fost emisă în 4 exemplare fiind distribuite astfel: 
- exemplarul 1 – Primăria municipiului Mangalia 
- exemplarul 2 – Instituția Prefectului 
- exemplarul 3 – Serviciul Administrare Centre 
- exemplarul 4 – Beneficiar servicii sociale/Personalul din cadrul Căminului de Bătrâni 
 

Exemplar 1/4 
 

        
DISPOZIŢIA NR.1553 

Privind aprobarea Codului Etic al Personalului Contractual din cadrul Căminului de Bătrâni Mangalia 
 

 Primarul Municipiului Mangalia – RADU CRISTIAN; 
 
 Având în vedere: 

 

 Prevederile Secțiunii 1 – Standarde minime de calitate, Modulul 1 prevăzute în ORDINUL nr. 
29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 
părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 
precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele 
sociale conform cărora: „Centrul deține și aplică un Cod propriu de etică care cuprinde un set 

de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toți beneficiarii, fără 

nici un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor și pentru 

protecția acestora, respectarea eticii profesionale în relația cu beneficiarii”; “Carta drepturilor 
beneficiarilor și Codul de etică sunt aprobate prin decizia furnizorului de servicii sociale”;  

 Codul Etic al Personalului Contractual nr. 59279/27.10.2020 întocmit de Direcția Asistență 
Socială; 

 Referatul nr. 61445/05.11.2020 emis de Direcția Asistență Socială privind emiterea unei 
dispoziții pentru aprobarea Codului Etic al Personalului Contractual în cadrul Căminului de 
Bătrâni; 

   În temeiul prevederilor art. 155 alin (1) lit. d) coroborat cu alin (5) lit. a), și ale art.196 alin (1) 
lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

DISPUN: 
 Art. 1 (1) Se aprobă Codul Etic al Personalului Contractual nr. 59279/27.10.2020 în cadrul 
Căminului de Bătrâni Mangalia, parte integrantă din prezenta dispoziție. 
 (2) Răspunderea pentru exactitatea datelor și conformitatea acestora cu realitatea revine 
angajatului din cadrul Direcției Asistență Socială, responsabil de întocmirea acestuia. 
 Art. 2 Secretarul General al Municipiului va comunica prezenta dispoziţie Serviciului 
Administrare Centre din cadrul Direcției Asistență Socială Mangalia în vederea ducerii la îndeplinire, 
precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, pentru control și verificarea legalității. 
 
Data 10.11.2020            

 Primarul Municipiului Mangalia 
  Radu Cristian 

 
             Contrasemnează 
              Secretar General Municipiu 
            Ciocănel Andreea                                                                                               


