
 

 

 

  

 

 

  ANEXA nr. 3 la DECIZIA nr. 23/14.03.2022 

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE A CORUPȚIEI 

ŞI INDICATORII DE EVALUARE 

 

Nr. Măsură preventivă Sediul materiei Indicatori relevanţi 0 

0 1 2 3 4 

1.  Cod etic/deontologic/de 

conduită a personalului 

contractual angajat in 

Spitalul Orasenesc 

Cisnadie 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificari si completari 

ulterioare; 

Ordinul SECRETARIATULUI GENERAL AL 

GUVERNULUI nr.600/2018 pentru aprobarea 

Codului controlului intern managerial al 

entitatilor publice; 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătătii, cu modificările si completările 

ulterioare; 

Hotărârea Colegiului Medicilor din România nr. 

2/2012 privind adoptarea Statutului si a Codului 

de deontologie medicala ale Colegiului 

Medicilor din Romania, cu modificari si 

completari ulterioare ; 

Decizia Colegiului Medicilor Stomatologi din 

România nr. 6/2021 privind adoptarea Codului 

deontologic al medicului stomatolog; 

Decizia Colegiului Farmaciştilor din România 

nr.  1/2005 privind adoptarea Statutului 

Colegiului Farmaciştilor din România şi a 

Codului deontologic al farmacistului, cu 

modificări ulterioare; 

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea 

profesiunilor de biochimist, biolog si chimist ;  

O.U.G. nr. 144/ 2008 privind exercitarea 

profesiei de asistent medical generalist, a 

profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent 

medical, precum şi organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, 

cu modificari ulterioare; 

1.Număr de sesizări privind încălcări ale normelor  

2.Număr de sesizări în curs de soluţionare  

3.Număr de sesizări soluţionate  

4.Durata medie a procedurilor  

5.Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei  

6.Număr de măsuri dispuse diferenţiate pe tipuri   

7.Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă  

8.Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor (chestionare de evaluare)  

9.Număr de activităţi de formare privind normele de conduită  

10.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de 

formare profesională 

 

11.Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau 

circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor 

 

12.Număr de persoane per instituţie care au săvârşit abateri disciplinare  

13.Număr de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele 

respective 

 



 

 

 

  

 

 

Hotărârea OAMGMAMR nr. 2/2009 privind 

adoptarea Codului de etică si deontologie al 

asistentului medical generalist, al moasei si al 

asistentului medical din România, cu modificari 

ulterioare; 

Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului 

social, cu modificari ulterioare ; 

Hotărârea Colegiului Naţional al Asistenţilor 

Sociali nr.1/2007 privind Codul deontologic al 

profesiei de asistent social, cu modificări 

ulterioare ; 

Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei 

de psiholog cu drept de liberă practică, 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Colegiului Psihologilor din România, cu 

modificari ulterioare; 

H.G. nr. 788/2005 privind Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr.213/2004 

privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept 

de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Colegiului Psihologilor din 

România, cu modificari ulterioare; 

Codul Deontologic al Profesiei de Psiholog cu 

drept de liberă practică ;  

Codul Deontologic al Psihologului clinician, 

consilierului psihologic si psihoterapeutului din 

România; 

Legea nr. 229/2016 privind organizarea si 

exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum si 

pentru infiintarea, organizarea si functionarea 

 Colegiului Fizioterapeutilor din Romania, cu 

modificari ulterioare; 

Hotararea Colegiului Fizioterapeutilor Din 

Romania nr. 6/2018 pentru adoptarea Codului 

deontologic al fizioterapeutului; 

Legea nr. 514/2003 privind exercitarea profesiei 

de consilier juridic, cu modificările si 

completările ulterioare; 



 

 

 

  

 

 

Statut 1/2004 al profesiei de consilier juridic, cu 

modificari ulterioare ; 

Codul deontologic al consilierului juridic; 

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, 

republicată , cu modificari ulterioare; 

Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea 

Codului privind conduita etică a auditoriului 

intern; 

Legea nr. 571/2004 privind protecţia 

personalului din autorităţile publice, instituţiile 

publice şi din alte unităţi care semnalează 

încălcări ale legii; 

Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, 

cu modificari ulterioare; 

OMS nr.1410/2016 Norme de aplicare a Legii 

drepturilor pacientului nr. 46/2003; 

2.  Declararea averilor Legea 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 modificari si completari 

ulterioare; 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătătii, cu modificările si completările 

ulterioare; 

LEGEA nr.161/2003 privind unele masuri pentru 

asigurarea transparentei in exercitarea 

demnitatilor publice, a functiilor publice si in 

mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea 

coruptiei; 

 

1.Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de avere  

2.Număr de persoane care nu au depus în termen declaraţii de avere   

3.Număr de persoane care nu au depus declaraţii de avere   

4.Număr de sesizări ale ANI  

5.Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituţie  

6.Număr de decizii ale ANI puse în aplicare  

7.Număr de hotărâri ale instanţelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI  

8.Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau 

circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea 

averilor 

 

9.Număr de consultaţii oferite de persoanele responsabile pentru 

implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile 

de interese  

 



 

 

 

  

 

 

10.Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind declararea 

averilor  

 

11.Număr de activităţi de formare privind declaraţiile de avere  

12.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de 

formare profesională 

 

3. Declararea cadourilor  Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri 

referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu 

prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea 

mandatului sau a funcţiei; 

 

1.Număr de cadouri  primite şi înregistrate în registru 

 

 

2.Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituţiei 

 

 

3.Număr de situaţii în care s-a achiziţionat cadoul 

 

 

4.Valoarea cadourilor achiziţionate  

5.Valoarea cadourilor primite (per cadou şi în total)  

6.Valoarea bunurilor valorificate  

4. Conflicte de interese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legea 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 modificari si completari 

ulterioare; 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătătii, cu modificările si completările 

ulterioare; 

LEGEA nr.161/2003 privind unele masuri pentru 

asigurarea transparentei in exercitarea 

demnitatilor publice, a functiilor publice si in 

mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea 

coruptiei; 

LEGEA Nr.184/2016 privind instituirea unui 

mecanism de prevenire a conflictului de interese 

in procedura de atribuire a contractelor de 

achizitie publica;  

CODUL PENAL 

1.Numar de persoane care au obligatia depunerii declaratiei de interese  

2.Numar de persoane care nu au depus in termen declaratia de interese  

3.Număr de declaraţii de abţinere  

4.Număr de situaţii în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei 

aflată în situaţia de potenţial conflict de interese 

 

5.Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la 

existenţa unui conflict de interese 

 

6.Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese  

7.Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de 

interese  

 

8.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de 

formare profesională 

 

9.Numar de proceduri de achizitie analizate in PREVENT  

10.Numar de avertismente de integritate emise  

12.Numar de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului 

PREVENT 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

5. Consiliul etic constituit la 

nivelul Spitalului 

Orasenesc Cisnadie 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătătii, cu modificările si completările 

ulterioare; 

Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 

1502/2016 pentru aprobarea componenței și a 

atribuțiilor Consiliului etic care funcționează în 

cadrul spitalelor publice; 

1.Număr de şedinţe de consultare 

2.Număr de angajaţi care au solicitat consiliere  

3.Număr de speţe, diferenţiate pe tipologii de dileme etice  

4.Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind consiliul etic   

5.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de 

formare profesională 

 

6. Incompatibilităţi  Legea 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 si 

completările ulterioare; 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătătii, cu modificările si completările 

ulterioare; 

LEGEA nr.161/2003 privind unele masuri pentru 

asigurarea transparentei in exercitarea 

demnitatilor publice, a functiilor publice si in 

mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea 

coruptiei; 

1.Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate 

 

 

2.Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituţie   

3.Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la 

existenţa unei incompatibilităţi 

 

4.Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilităţi  

5.Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau 

circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor privind 

incompatibilităţile 

 

6.Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind incompatibilitatile 

(chestionar de evaluare) 

 

7.Număr de activităţi de formare  

8.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de 

formare profesională 

 

7.  Transparenţă în procesul 

decizional 

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică,cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

1.Număr de plângeri în justiţie privind nerespectarea prevederilor legale de 

către instituţie  

 

2.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de 

formare profesională 

 

8. Acces la informaţii de 

interes public 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, cu modificările 

ulterioare; 

 

1.Număr de solicitări de informaţii de interes public primite    

2.Număr de răspunsuri comunicate in termen legal  

3.Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, faţă de termenul legal    

4.Număr de solicitări de informaţii de interes public la care nu s-a răspuns   

5.Număr de reclamaţii administrative    

6.Număr de reclamaţii administrative soluţionate pozitiv   

7.Număr de reclamaţii administrative soluţionate negativ   

8.Număr de plângeri în instanţă    



 

 

 

  

 

 

9.Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale    

10.Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului   

11.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de 

formare profesională 

 

9. Protecţia avertizorului de 

integritate 

Legea nr. 571/2004 privind protecţia 

personalului din autorităţile publice, instituţiile 

publice şi din alte unităţi care semnalează 

încălcări ale legii; 

Procedura operationala de control intern 

managerial privind semnalarea neregularitatilor 

si protectia avertizorilor;  

1.Număr de sesizări    

2.Numărul şi tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu)    

3.Număr de situaţii de represalii la locul de munca  

4.Număr de plângeri depuse in instanţă  

5.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de 

formare profesională 

 

10. Funcţiile sensibile Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 

600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice;  

1.Număr de funcţii sensibile şi funcţii considerate ca fiind expuse la corupţie 

identificate şi inventariate 

 

2.Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotaţiei personalului  

3.Număr de măsuri de control adecvate şi suficiente pentru administrarea şi 

gestionarea funcţiilor sensibile 

 

11. Evaluarea riscurilor de 

coruptie in cadrul 

autoritatilor si 

institutiilor publice 

centrale si locale 

Hotararea nr. 599/2018 pentru aprobarea 

Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de 

coruptie in cadrul autoritatilor si institutiilor 

publice centrale, impreuna cu indicatorii de 

estimare a probabilitatii de materializare a 

riscurilor de coruptie, cu indicatorii de estimare a 

impactului in situatia materializarii riscurilor de 

coruptie si formatul registrului riscurilor de 

coruptie, precum si pentru aprobarea 

Metodologiei de evaluare a incidentelor de 

integritate in cadrul autoritatilor si institutiilor 

publice centrale, impreuna cu formatul raportului 

anual de evaluare a incidentelor de integritate 

1.Numar de riscuri identificate  

2.Numar de masuri de interventie  

12. Evaluarea incidentelor de 

integritate in cadrul 

autoritatilor si 

Hotararea nr. 599/2018 pentru aprobarea 

Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de 

coruptie in cadrul autoritatilor si institutiilor 

1.Numarul de incidente de integritate  



 

 

 

  

 

 

institutiilor publice 

centrale si locale 

publice centrale, impreuna cu indicatorii de 

estimare a probabilitatii de materializare a 

riscurilor de coruptie, cu indicatorii de estimare a 

impactului in 

situatia materializarii riscurilor de coruptie si 

formatul registrului riscurilor de coruptie, 

precum si pentru aprobarea Metodologiei de 

evaluare a incidentelor de integritate in cadrul 

autoritatilor si institutiilor publice centrale, 

impreuna cu formatul raportului anual de 

evaluare a incidentelor de integritate 

2.Numarul persoanelor cu functii de conducere care au savarsit incidente de 

integritate 

 

3.Numarul persoanelor cu functii de executie care au savarsit incidente de 

integritate 

 

4.Numarul de masuri de control implementate  

 

APROBAT,                                                                                                                                       AVIZAT, 

Manager                                         Coordonatorul implementarii planului de integritate SNA 

Ec. Minca Maria Delia                   Director Medical – dr. Novac Mircea Antoniu 

 

 

 

 

 

                      Intocmit,  

                      Responsabil cu implementarea SNA 

                      Jr. Falamas Ana Laura 

 

 


