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DECLARAŢIE 
privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de 

monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 
 

 Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale 
anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate 
obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de 
transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a 
standardelor de publicare a informațiilor de interes public, precum și Hotărârea Guvernului nr. 599 
din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în 
cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a 
probabilităţii de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în 
situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi 
pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi 
instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de 
integritate, 

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea, unitate sanitară de utilitate publică cu personalitate 
juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Ilfov, are rolul de a asigura servicii medicale 
preventive și curative funcționând pe principiile prevăzute în Legea 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății – Republicată, cu modificările și completările ulterioare, participând la asigurarea 
stării de sănătate a populației, 

Asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție, 

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016 – 
2020, precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia,  

Sprijinind principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și asumându-și îndeplinirea 
măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea, 
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ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE, prin care: 

1. Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă; 
2. Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a 
Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016 - 2020; 
3. Îşi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin mijloacele 
legale și administrative corespunzătoare; 
4. Îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a unității pe care o 
reprezintă; 
5. Susţine şi promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, 
prevenirea corupției în unitate, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției 
prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului de 
monitorizare a  Strategiei Naționale Anticorupție; 
6. Remediază vulnerabilitățile specifice instituţiei, prin implementarea sistematică a măsurilor 
preventive, precum şi consolidarea integrităţii şi transparenţei, prin susţinerea măsurilor 
anticorupţie şi a standardelor etice profesionale la nivelul Spitalului de Obstetrică-Ginecologie 
Buftea; 
7. Apreciază importanța implementării măsurilor active pentru creșterea transparenței și 
practicarea unei bune guvernări instituționale, premise cruciale în  procesul de prevenire a 
corupției; 
8. Autoevaluează semestrial și informează Consiliul Județean Ilfov asupra gradului de 
implementare a Planului de integritate pe unitate; 
9. Autoevaluează semestrial și informează Consiliul Județean Ilfov asupra gradului de 
implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerate în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului 
nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020). 

 

Această declarație a fost adoptată de către 
Reprezentantul legal al Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea, 

 
 

Manager, 
Florentina Mirela RUDEANU 

 


