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Declaraţie«

Privind asumarea unei agende de integritate organizaţională la nivelul 
Spitalului Filişanilor, pentru implementarea Strategiei ' naţionale 
Anticorupţie 2021-2025

Avînd în vedere Hotărîrea Guvernului României nr. 1269/2021 privind 
aprobarea Strategiei naţionale Anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor 
aferente acesteia, publicată în M.O. al României nr. 1218 din 22 decembrie 
2021 şi Anexele nr. 1-5 la Hotărîrea Guvernului nr. 1269/2021, publicate în 
M.O. al României nr. 1218 bis din 22 decembrie 2021,

Spitalul Filişanilor, instituţie publică cu personalitate juridică, unitate sanitară 
cu paturi aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului Filiaşi,

- asumîndu-şi valorile fundamentale şi principiile promovate de către 
Strategia naţională Anticorupţie 2021-2025,

- recunoscînd importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie 
2021-2025 precum şi a mecanismului de monitorizare a acesteia,

adoptă prezenta

Prin care:
1. îşi asumă responsabilitatea respectării viziunii, misiunii, valorilor şi 

principiilor generale ale Strategiei naţionale Anticorupţie 2021-2025,
2. condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă,
3. aderă la obiectivele şi mecanismul de monitorizare ale Strategiei 

Naţionale Anticorupţie 2021-2025,
4. îşi exprimă în mod ferm angajamentul de continuare a eforturilor 

anticorupţie prin toate mijloacele legale şi administrative 
corespunzătoare,

5. se obligă să îndeplinească obiectivele şi măsurile Strategiei Naţionale 
Anticorupţie 2021-2025 ce ţin de Spitalul Filişanilor, să respecte 
mecanismul de monitorizare a Strategiei, precum şi să colaboreze cu 
celelalte instituţii publice în vederea obiectivelor comune,

6. îşi reafirmă angajamentul de a-şi îndeplini îndatoririle care îi revin cu 
respectarea măsurilor şi standardelor subsumate promovării unui climat
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de integritate şi transparenţă instituţională la nivelul spitalului Filişanilor, 
precum şi a principiilor independenţei, imparţialităţii, lergalităţii, 
transparenţei, eficienţei, profesionalismului, responsabilităţii, 
sustenabilităţii, predictibilităţii şi legitimităţii,

7. îşi stabilieşte următoarele obiective care trasează:

Agenda de Integritate organizaţională a Spitalului Filişanilor:

a: Consolidarea transparenţei şi integrităţii,

b: Consolidarea capacităţii Spitalului Filişanilor de prevenire a faptelor de 
corupţie în cadrul instituţiei,

c: Adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict 
de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea interesului 
public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului 
transparenţei procesului decizional şi accesului neîngrădit la informaţiile de 
interes public,

d: efectuarea evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018

e: Elaborarea şi adoptarea Planului de integritate pentru Spitalul Filişanilor, 
ca urmare a consultării angajatiilor şi a evaluării de risc conform H.G. nr. 
599/2018.

f: Autoevaluarea anuală şi raportarea asupra gradului de implementare a 
planului de integritate pe spital,

g: autoevaluarea anuală şi raportarea asupra gradului de implementare a 
măsurilor preventive obligatorii prevăzute în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 
1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025 şi 
a documentelor aferente acesteia.

Managerul spitalului Filişanilor

Dr. Niţulescu Ramona Dănuţa
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