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             Aprobat:                Anexa nr. 1 

Director IMSP AMT Centru           la ordinul  IMSP AMT Centru 

nr. _118_ din 24.11.2014__ 

____________    A.Glavan 

 

Plan de integritate al IMSP AMT Centru  

   a. 2015 

 

Nr. 

d/r 
Măsura Acţiuni Termen de 

realizare 

Indicator de 

progres 

1 Introducerea în tematica 

de formare profesională 

internă a subiectelor 

privind etica şi conduita 

lucrătorului medical, 

drepturi şi obligaţii, 

interdicţii şi 

incompatibilităţi  

1.1 Elaborarea unui plan tematic de 

instruiri la capitolul: etica şi conduita 

lucrătorului medical, drepturi şi 

obligaţii ale lucrătorului medical, 

interdicţii şi incompatibilităţi în 

conformitate cu prevederile Legii 

ocrotirii sănătăţii nr. 411-XII din 

28.03.1995, Legii nr. 264-XVI din 

27.10.2005 

   

 

  Semestrul I    

       2015  

1.Plan elaborat şi 

aprobat 

 

2. Numărul de 

instruiri organizate, 

nr. persoanelor 

instruite, tematica 

 

2 Sporirea vigilenţei şi 

sensibilizării legate de 

integritate 

2.1 Familiarizarea persoanelor cu 

funcţii de conducere şi de control din 

cadrul instituţiilor medicale cu 

prevederile Legii nr. 16-XVI din 

15.02.2008 cu privire la conflictul de 

interese, a HG nr. 134 din 2013 

privind regimul cadourilor, a Legii nr. 

1264 –XV din 19.07.2002 privind 

declararea veniturilor şi proprietăţilor, 

a prevederilor din Codul muncii şi din 

Legea ocrotirii sănătăţii privind 

cumulul de funcţii 
  

  

  Trimestrul I 

         2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menţiune în 

obligaţiile de 

funcţie ale 

persoanelor cu 

funcţii de conducere 

 

2. Numărul de 

instruiri anticorupţie 

organizate, 

tematica, numărul 

persoanelor instruite  

 

3. Registru de 
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2.2 Organizarea şi desfăşurarea  

cursurilor de instruire anticorupţie în 

vederea sporirii integrităţii 

instituţionale şi personale ale 

lucrătorilor medicali, cu subiectul 

avertizarea de integritate în 

conformitate cu prevederile HG nr. 

707 din 09.09.2013, influenţe 

necorespunzătoare. Testarea 

integrităţii profesionale conform 

Legii nr. 325 din 23.12.2013, în 

domeniul plăţilor neformale   (Legea 

nr. 90-XVI din 25.04.2008) 

 

    

    

   Semestrul I 

       2015 

evidenţă a 

avertizărilor 

elaborat şi aprobat 

 

 

4. Registru privind 

influenţele 

necorespunzătoare 

elaborat şi aprobat.   

3. Instituire de reglementări 

complete la capitolul 

„Registrul reclamaţiilor” 

în conformitate cu 

prevederile HG nr. 1141 

din 04.10.2006 

3.1 Completarea ordinului nr. 154-

c din 18.08.2009„cu privire la 

numirea persoanelor responsabile de 

gestionarea Registrelor de 

reclamaţii”, în conformitate cu pct. 8 

al HG nr. 1141 din 04.10.2006, şi 

anume cu privire la „informarea în 

scris a petiţionarului cu privire la 

răspuns” sau adoptarea unui nou 

ordin cu abrogarea celui vechi. 
 

3.2 Instituirea sancţiunilor 

disciplinare pentru neraportarea şi 

nesoluţionarea plîngerilor din 

registrul de reclamaţii.    
 

3.3 Completarea  obligaţiunilor de 

funcţie ale şefei serviciului personal 

şi ale şefilor de secţii, medicilor cu 

  Semestrul I     

     2015 

 

 

   

 

 

 

Semestrul I 

        2015 

1. Ordinul 

completat şi 

aprobat, cu 

instituirea 

răspunderii  

 

3. Obligaţiunile de 

funcţie completate 

şi aprobate 
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sarcini ce derivă din ordinul 154-

c/2009 

4.   Revizuirea 

regulamentelor, 

obligaţiunilor de funcţie.  

4.1 Completarea obligaţiilor de 

funcţie ale persoanelor cu funcţii de 

conducere (director şi vice-director) 

din cadrul instituţiei medicale cu 

indicarea responsabilităţii declarării 

intereselor personale, declarării 

cadourilor şi declarării veniturilor şi 

proprietăţilor şi a influenţelor 

necorespunzătoare în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 16/2008, HG nr. 

134/2013, Legii nr. 1264/2002 

4.2  Coroborarea obligaţiunilor de 

funcţie  ale directorului cu cea a 

vice-directorilor la capitolul 

„substituire” 

4.3  Completarea obligaţiunilor de 

funcţie ale personalului medical (şefi 

de secţii, medicilor) ce participă la 

examinarea petiţiilor, cu indicarea 

expresă a atribuţiilor ce derivă din 

ordinul privind Registrul 

reclamaţiilor şi din circulara  nr. 

31/2012 

 

 Semestrul II 

       2015 

1.  Obligaţii de 

funcţii modificate 

sau completate şi 

aprobate 

 

 

 

5. Instituirea declaraţiilor 

privind interdicţii şi 

incompatibilităţi în 

scopul asigurării 

controlului integrităţii 

instituţionale şi 

5.1 Elaborarea de declaraţii (anexe 

la contractele de muncă) privind 

informarea angajatorului despre 

exercitarea muncii prin cumul, 

pentru angajaţii care cumulează 

funcţii la instituţiile medicale publice 

Semestrul II 

     2015 

 

 

    

 

1. Declaraţii 

elaborate 

 

 

 

2. Ordin 
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profesionale a 

lucrătorului medical 

şi private, cu interdicţia expresă a 

migrării pacienţilor 

 

5.2 Elaborarea declaraţiei (anexă la 

contractul de muncă) privind 

interdicţia distribuirii, 

comercializării, promovării 

produselor 

farmaceutice/parafarmaceutice în 

interiorul instituţiei şi a promovării 

imaginii unei companii farmaceutice 

sau întreprinderi private 

 

5.3   Completarea ordinului intern nr. 

156/2012 „cu privire la modul de 

prescriere şi livrare a 

medicamentelor” sau aprobarea unui 

nou ordin cu abrogarea celui vechi 

cu introducerea interdicţiilor privind 

„livrare, comercializare, promovare a 

medicamentelor şi produselor 

farmaceutice” 

 

5.4    Intensificarea controlului 

managerial asupra modului de 

prescriere a medicamentelor în 

corespundere cu ordinul nr. 156/2012 

şi asupra consultaţiilor oferite în 

biroul lucrătorului medical de către 

reprezentanţii companiilor 

farmaceutice 

 

 

 

 

Semestrul I 

        2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrul II  

       2015 

completat/modificat 

 

 

3. Raport anual 

privind controalele 

întreprinse, inclusiv 

cele inopinate 

(cazuri stabilite, 

sancţiuni dispuse)  

 

3.1. Obligaţii de 

funcţii completate  

 

4. Ordin aprobat sau 

modificat 
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5.5   Completarea obligaţiilor de 

funcţii ale conducătorilor instituţiilor 

publice cu privire la interdicţia 

cumulului de funcţii, în conformitate 

cu prevederile art. (4) alin. 2² Legea 

ocrotirii sănătăţii şi cu prevederile 

Codului muncii 

6. Asigurarea integrităţii 

bunurilor instituţiei 

6.1 Emiterea unor acte interne 

privind modul de gestionare şi 

utilizare a bunurilor de la locul de 

muncă, cu instituirea de sancţiuni 

disciplinare pentru utilizare contrară  

 

6.2  Intensificarea controlului din 

partea conducerii prin efectuarea de 

controale inopinate, cu întocmirea 

actelor de constatare/rapoartelor 

 

Trimestrul III 

       2015 

1. Ordin emis 

 

2. Raport anual 

privind controalele 

întreprinse (cazuri 

stabilite, sancţiuni 

dispuse) 

7.  Consolidarea relaţiei 

instituţiei cu pacienţii 

7.1 Asigurarea funcţionalităţii paginii 

web a instituţiei, cu afişarea liniei 

naţionale anticorupţie 

 

7.2 Afişarea în locuri publice, cu 

caractere vizibile a informaţiei 

serviciilor gratuite şi expres a celor 

neacoperite de poliţa de asigurare, 

precum şi a situaţiilor în care 

pacientul trebuie să achite, inclusiv pe 

pagina web a instituţiei 

 

 

 

 

Trimestrul I 

      2015  

1. Pagina web 

funcţională şi activă 

 

 

 

 


