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1.

i

INTRODUCERE

Actlvltatea Spliauui General C.F..Pv “cani a vizat consolidarea calităţii
senie lor medicale. a celnrpu ce şl ca 0 darea unor proceduri de lucru in acord cu
princlpiile transparenţei. legal
ieficae at şi supremari interesului public, atât la
nivelul conducerii spitalulul cât şi la nivelul structuri lor din cadrul apitalului.
2. ACTIVITA ! I REALIZATE

Obiectiv General 1 — Dezvoltarea unei culturi :: trunsparcnmi pentru o
guvernare deschisă la nivelul unitătii:
Obiectiv specific 1.1 — Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselar
decizi/mule:
Măsura 1.1.1 — Respectarea standardului general pniinrl publicarea informaţiilor
de interes public (Anexa 413 HG 583/2016):
In vederea respectării ttandardului general al informaţiilor de interes public.
unitatea are incheiat contract de preitări servicii pentru adminisnarca site-ului oficial al
unităti/, cu firma SC Kumm»Pt'iitlers SRL Puteam,
Măsura 1.1.2 * Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informaţiile
de interes public si a celor privind transparenţa procesului decizional;
Pentru aceasta. s-a rmtirniznr praeesul de răsptmx la mher'lărr'le de in/hrmajii de
interes public. prin optimizarea circuitului dncumentelar in “„linie şi rexmmabill'zarm
persoanei desemna/e cu informarea directă privind liberul acces la informatiile de
iri/eres public.

Măsura 1.1.3 * De' oltarca de schimburi de bune practici, asistenţa, cursuri de
formare pentru cresterea capacilăţ instituţiilor publice de a fumim informatii de interes

public si de a asigura un …… nanicmatii de cautare;
Pentru imzilementai'ea măszu-il'. am „revăzut în Planul de aEhlzlfif publice pe anul
2020. nurn'eiparea la cursuri de formare pentru creşterea mpaeuălll instituţiilor publice
de a furniza inîbrmutil de inter—ex public.
Obiectiv speetyîe 1.2.- Creşterea transparentei prneeseler lie administrare a

resurselor publice
Măsura 1.2.1

Consolidarea plalfmmei de transparenta bugetară prin publicarea
datelor privind bugetul instituţi i modul de executare a acestuia. pe pagina de internet.
Srau pub/real pe Aire-ul unităţii informatiile solicitate.
—

i

Obiectiv General 2 — Cresterea integrităt instituţionale prin includerea
măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente ohligator' ale planurilor
manageriale si evaluarea lor periodică ca parte integranta a performantei

administrative.

Obiectiv speci/ie 2.1 - Îmbunătăţirea Capacilăjl'i de gestionare a esecului de
management prin care/area instrumentelor cum au impact asupra identi/îca'rii timpurii
a riscurilor şi vulnerabilila'ţiinr instituţii/nule.
Măsura 2.1.1 — Auditarea illtemă a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul
unităţii, conform legii, odată la 2 ani;
Măsura a fost cuprinsă în Planul de audit aferent anului 2020 uuditarc internă şi
realiza/ă.
Măsura 1.1.2 Transmiterea către M.T.l, a listei incidentelor de integritate şi a
măsurilor de remedierev alături de rezultatele evaluării SClM şi de indicatorii aferenii
liecărui standard de control intem managerial la nivelul structurilor Spitalului General CF

,

,

Paşcani;

in vederea monitorizării. coordonării şi indrumării metodologice cu privire la
sistemul de control intern managerial, in concordanta cu Ordinul 600/2018, a fost
acruaiizată componenta Comisiei de monitorizare a SCIM prin decizie a managerului,
Măsura 2.l.3 - Stabilirea de tinte de management pentru functiile de conducere
de
privind gradul de ctmformltale adminitrativă şi de implementare a standardelor legate

integritate, precum şi aplicarea corelalivă de măsuri manageriale corective.
Sea ”ludi/ica! strucrurn/unctională & spitalului, dwanind spiral supori Covid prin
Ordin nr ] 787) făcăndu-sa adaptaraafuncliilor de conducere la noua structură.
Obiectiv speci/ic 2.2 * Cresterea eficienţei măsurilur preventive prin remedierea
lacunelnr „' inc/rnsisienţelor legirlatira cu privire la consilierul de etică, prt/lecţia
avertizorului în inlerex public.
Încurajarea raportării connden ale interne prin protecţia
Masura 2.2.2
din
personalului cu funcţii de conducere şi/sau executie pentru sesizarea presiunilor
care doresc să
partea superiorilor ierarhiei de ineplcare a prevederilor legale, sau
raporteze încălcări ale legii în unitate.
de
A fost mlmmulizaiă persoana desemnată pentru a primi sesizarile avcrl'uorilur
integritate.

,

reducerea vulnerabilităţilor şi
Ohiecti General 3 * Cunsoliilarea integrită
a riscurilor de coruptie în sectoare si domen ide aciivrtute prioritare.
Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilar şi a
Obiectiv specific 3.1
riscurilor de coruptie în structurile unită/ii.
Măsura 3,1.3 * Elaborarea si implementarea procedurilor specifice.
La nivelul unităni rau elaborat şi se află in curs de imp/emcnrare toate
procedurilor speci/ice,
Asigurarea respectarii normelor si a prevederilor legale in
Măsura 3.1.5
organizarea recrutării şi examenelor/concurSurilor de promovare prin sporirea
instrumentelor/mecanisme!ur de verificare şi control
—

,

2

Sra analizat in Consiliu Medical oportunitatea scoaterii la cancan a posturilor
vacante precum şi calendarul de argarlizare „ cancurrurilur şl metodologia de examinare

a candidatilor,
Masura 3.1.6 * Asigurarea respectarii normelor şi a prevederilor legale in procesul

de evaluare a personalului.
Personalul Comp. RUS a dislrt'buit şefilor de sec… al cumparlimente fişele de

evaluare a personalului din subordine in luna decembrie a anului precedent evaluării,
evaluării, can/arm
pentru centralizare in perioada 1-5! ianuarie a anului următor
:mmiui dcjitnclii uninominal

Obiectiv General 4 — Creşterea gradului de cunoastere şi înţelegere ::
standardelor de integritate de catre angajaţii unităţii.
Obiectiv speci/ic 4.1 _ Creşterea gradului de educatie antic/implic u personalului
la
angajaţi
propriilor
participarii
4.1.1.
Asigurarea
Măsura
cursuri/instruililschimburi de experienta privind integritatea, prevenirea corupţiei, riscuri,
vulnerabililăţi. nereguli şi fraude.
medical
Marragernennrl unităti sa asigurat că in sedintele de lucru ale Cunxilt'ului
ale necesiiătii
şi in şedintele personalului din sectiile unitatii, Srau diaculat arpecte
rexpoctărit normelor de integritate, de combatere a coruptiei şi a vulnerabilitatilor
argunzaliei legate de aceasta
Măsura 4.1.1 Dcevollaree de programe ale formare profesională/ participarea la
schimburi de experienţă in domenii precum- etica, deontologie profesionala si conduită;
declararea averilor; conflicte de interese; incompatibililăţi. riscuri şi vulnerabilităţi,
sistem de control intern managerial:
de
S—uu organizat sesiuni de informare onJlne cu privire la aspecte particulare
de
etică si deontologie profesională in conditiile particulare generate de pandemia
—

Cor/l' r19.

Măsura 4.1.3 * Asigurarea diseminării de informaţii privind riscurile

si

consecinţele faptelor de coruptie şi & incidentelor de integritate.
S—a dezvoltat un sistem .rtmilar intranet prin intermediul căruia pat/i diseminate
de
rapid şi sigur. informaţii legati: de riscurile şi consecintele faptelor coruptie
Obiectiv General 5 » Consnlidarea performanţei de combatere a corupţiei
prin mu oace penale ş admin „native.
Obiectiv specific 5.1 - Îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a activitătii de
mantturizarc şi evaluare a averi/ar şi a intereselor, asfel încăt .)ă re abţină efecte
de
disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte
interese sau incnmpatibilităti
Măsura 5.1.1 _ Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru
încălcarea standardelor de etică şi de conduită anticorupţie la nivelul tulumr funcţiilor.
l'n Curxul anului 2020. nu au jbsl inregistrate rerizari privind încălcarea
standardelor de etică şi de conduită anticoruptie

…

Măsura 5.1.2 * Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancţiunile
disciplinare.
Nu

ajus! cazul.

Elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscului de
,
acestuia.
aparitie a faptelor care pot genera sancţiuni si evaluarea periodică îndeplinirii

Măsura 5.1.3

&

Sea int—maus in registrul riscurilor şi ce! de apariţie a faptelor ce pol genera

sanctiuni

Vulnerabilităţilur specifice
instituţiei, precum si a celor de implementam a standardelor de control intern managerial.
S—uu organizat dezbateri online cu scopul de a ia'enti lea eventualele
vulnerabilitati specifice, in errnditii deosebite de activitate in panaemia de Covid-19
Măsura 5.1.5 - Aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru
încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor functiilor.
În cursul anului 2020 nu s-att aplicar sune/iuni ditaiplirurre pentru încălcarea

Măsura 5.1.4 * ldentiflcarea măsurilor de remediere

&

xtandardelor etice

Creşterea gradului de implementare a măsurilor
la
anticorupţie prin aprobarea planului de integritate si autoevaluare periodică
nivelul Spitalului General CF Paşcani.
Obiectiv specific 6.1 _ Consolidarea integriiălt'i instituţionale prin planuri
dezvoltare pe baza analiui de rt'xc şi n standardelor de control intern manageriaL
Măsura 6.1.1 - Consultarea angajaţilor în procesul de elaborare a planului de
Obiectiv General 6

—

integritate;
S-au distribuit angajaţilor propunerea de Plan de integritate şi x-au centralizat
propunerile primite de la aceştia.
Măsura 6.1.2 * Identificarea riscurilor şi mlnerabilitătilor specilîce institutiei .
Sea actualizat regirtrul rixcurtlor,
Măsura 6.13 — Identificarea măsurilor de remediere ;: Vulnerabilitătilor specifice
institu i, precum şi a celor de implementare & standardelor de control intern managerial.
la remedierea
.au prop… spre aplicare- pt'ocedurlformallzarc menite ,ia conducă
vulnerabilitatilor identificate
Evaluarea anuală a meciului de implementare a planului si
Măsura 6.1.4
adaptarea acestuia la riscurile si \'ulnerabilităţilc nou apărute.
Urmează să se analizeze modul de implementare al Planului de integritate.

,
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