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DECLARAȚIE,  

PRIVIND ASUMAREA AGENDEI DE INTEGRITATE ORGANIZAȚIONALĂ  

A DIRECȚIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BIHOR 

PENTRU IMPLEMENTAREA  STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025 

 
 Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale 

anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia, inclusiv anexele nr. 1-5, ca parte integrantă din aceasta,  

 Luând în considerare faptul că Anticorupția și integritatea stau la baza reformei în administrația publică, iar 

încrederea cetățenilor în instituțiile statului este strâns legată de transparența și profesionalismul acestora, în sprijinul 

demersului nostru continuu de a forma personalul propriu la standarde cât mai ridicate, 

 Ținând cont de faptul că în mod generic „Agenda de integritate organizațională” reprezintă ansamblul priorităţilor 

şi obiectivelor instituţionale asumate de conducerea D.S.P. Bihor în vederea respectării şi aplicării standardelor legale 

de integritate, în vederea promovării unui climat de integritate organizaţională, stabilind liniile directoare ce vor fi 

avute în vedere pentru elaborarea planului de integritate, 

 D.S.P. Bihor, în calitatea sa de serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, subordonat 

Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, 
 Asumându-și valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia naţională anticorupţie 2021-2025,  

 Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025, precum și a mecanismului de 

monitorizare aferent, 

 Sprijinind principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și asumându-și îndeplinirea 

măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a D.S.P. Bihor  

 

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE, 

prin care 

 

 Își asumă responsabilitatea respectării viziunii, misiunii, valorilor fundamentale și a principiilor generale 

promovate în cuprinsul Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 

 Se confirmă angajamentul că la nivelul D.S.P. Bihor se dispun toate măsurile necesare pentru a nu se 

săvârși fapte de corupție; 

 Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă precum și conflictul de interese și 

incompatibilitățile ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituției și încrederea în aceasta; 

 Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate mijloacele 

legale şi administrative corespunzătoare; 
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 Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile 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; 

 Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei pe care o 

reprezintă; 

 Susține și promovează creșterea gradului de respectare și aplicare a standardelor legale de integritate 

reflectate în inventarul anexă la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 

 Contribuie la reducerea impactului corupției asupra cetățenilor și asigură implementarea cadrului 

legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupţiei în instituţiile publice, creşterea gradului 

de educaţie anticorupţie, combaterea corupţiei prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de 

integritate şi dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025; 

 Autoevaluează anual şi informează Ministerul Sănătății cu privire la gradului de implementare a 

măsurilor cuprinse în planul de integritate al instituției, precum și referitor la stadiul implementării 

măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (enumerate în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 

1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025). 

Pentru a dobândi caracterul de reprezentativitate presupus de acest angajament, în cadrul procesului de 

elaborare au fost consultate toate structurile instituției, care au avut posibilitatea de a formula propuneri sau 

amendamente pentru a fi incluse în cuprinsul prezentei. Avem convingerea că D.S.P. Bihor va continua acelaşi curs 

ascendent de traiectorie instituţională şi va contribui într-o măsură cât mai mare la efortul de solidarizare şi acţiune 

presupus de lupta împotriva corupţiei. În perioada următoare, vom intensifica demersurile oportune și necesare, 

având ca scop promovarea și dezvoltarea unui comportament integru în rândul personalului D.S.P. Bihor și al 

cetățenilor prin conștientizarea consecințelor faptelor de corupție și a modalității de semnalare a acestora, prin prisma 

atitudinii civice de normalitate ce trebuie adoptată. Considerăm că informarea cât mai completă a cetățenilor cu 

privire la instrumentele de sesizare a faptelor de corupție și a specificității acestora reprezintă condiții ce stau la baza 

educației anticorupție în spiritul integrității, sens în care facem un apel de sprijin instituțional în diseminarea acestor 

mesaje și mulțumim pentru suportul fiecăruia. Prin asigurarea coeziunii și cooperării instituționale, a implicării cu 

responsabilitate într-o concepție unitară de acțiune și printr-un efort comun susținut a tuturor celor implicați, putem 

soluționa cu celeritate, responsabilitate și eficiență orice provocare ivită, conducând la îndeplinirea scopului şi 

obiectivelor asumate. 
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