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Nr înreg.  17652 / 23.09.2022 

PROCES - VERBAL 

al ședinței  Comisiei de Integritate al Spitalului Județean de Urgență  

Miercurea Ciuc 

din data de 21.09.2022 

 

     Locul desfășurării: Sala de ședință a Spitalului Județean de Urgență  

Miercurea Ciuc 

 

I. CVORUM: 

PREZENŢI : 

1. Dobrică Adrian-Cristian – membru titular; 

2. Sîngeorzan Sergiu – membru titular; 

3. Csató Szilárd - membru titular; 

4. Czikó Mária – membru titular; 

5. Maftei Marina – membru titular 

6. Péter Ibolya – membru titular; 

7. Stekbauer Zsombor-Norbert – membru titular; 

8. Korodi Csilla – membru titular (jurist); 

9. Hamar Hanga – membru supleant; 

10. Hlavathy András Katalin – membru supleant; 

11. Bartha Éva – membru supleant; 

12. Nagy Szidónia – membru supleant; 

13. Boga Ágnes – membru supleant; 

14. Balázs Katalin – membru supleant. 
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ABSENŢI:    1. Sinkó János – membru titular; 

    2. Ruff Rudolf – membru supleant. 

   

 

INVITAŢI : Antal Árpád – secretar comisia de integritate 

 

Făcându-se prezență se constată că sunt prezente 14 persoane din 16 

persoane cu drept de vot, drept pentru care ședința este statutară. 

Comisia de Integritate al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc s-a 

întrunit în ședința în conformitate cu H.G. 599 / 2018, Decizia managerială nr. 153 / 

2022 şi în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcționare 

al Comisiei de integritate al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc. 

 

 

II.         Ordinea de zi: 

  

1. Constituirea Comisiei de integritate, ca urmare a Deciziei Manageriale nr. 109 
din 25.05.2022 
 

2. Alegerea președintelui comisiei de integritate.  
 

3. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de 
Integritate 
 

4. Analiza Planului de integritate al Spitalului Județean de Urgență Miercurea 
Ciuc 
 

5. Propuneri pentru constituirea Grupului de lucru pentru identificarea și 
întocmirea Registrului de risc de corupție 
 

6. Diverse 
 

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
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 Rezultatele votării: 14 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri. 

Se constată că în urma votului valabil acordat s-a aprobat ordinea de zi mai sus 

menționată. 

Persoanele prezente au completat angajamentele de confidențialitate. 

 

II. Dezbateri  

 

1. Descrierea discuțiilor 

 Constituirea Comisiei de integritate, ca urmare a Deciziei Manageriale nr. 
109 din 25.05.2022(uz intern, interes persoană țintă) 

 
 Au fost prezentate rezultatele alegerilor pentru constituirea Comisiei de 

integritate al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc din perioada 

7-8 iulie 2022.   

 Ţinând cont de importanța Strategiei Naționale Anticorupție 2021 -2025 

s-a prezentat Decizia managerului spitalului nr 68 / 2022, Agenda de 

integritate organizațională nr. 5236 / 28.03.2022 și Decizia Managerului 

nr. 153 din 15.07.2022 privind numirea componenței Comisiei de 

Integritate al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.  

 

 Alegerea președintelui comisiei de integritate ( uz intern, interes public); 

 

 S-a solicitat nominalizări pentru îndeplinirea atribuțiilor de președinte al 

Comisiei de Integritate al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc. 

 Au fost nominalizați următoarele persoane: d-nul dr. Dodrică Adrian-

Cristian și d-nul dr. Csató Szilárd  

 Ca urmare a alegerilor d-nul dr. Dobrică Adrian-Cristian a luat 13 voturi 

și d-nul dr. Csató Szilárd a luat  1 vot. 

 Președintele Comisiei de Integritate al Spitalului județean de Urgență 

Miercurea Ciuc va fi d-nul dr. Dobrică Adrian-Cristian pentru un mandat 

de un (1) an. 
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 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de 

Integritate (uz intern, interes public); 

 Ca urmare a dezbaterilor s-au introdus în Regulamentul de organizare și 

funcționare al Comisiei de integritate a fost analizat și art. 5 Hotărârea 

de Guvern nr. 599 / 2018, la art. 9 alin. a). s-a reformulat, s-a introdus la 

capitolul VI art. 10 privind lista abaterilor și sancțiunilor și s-a reformulat 

art. 11 privind Dispozițiile finale.  

 Comisia de integritate în unanimitate a aprobat ROF al Comisiei de 

Integritate al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc. 

 

 Analiza Planului de integritate al Spitalului Județean de Urgență Miercurea 

Ciuc(uz intern, interes public) 

 S-a analizat draftul Planului de integritate al Spitalului județean De 

Urgență Miercurea Ciuc. 

 S-a introdus termenele de implementare a planului la obiectele asumate. 

 În unanimitate s-a aprobat Planului de integritate al Spitalului județean 

De Urgență Miercurea Ciuc, și s-a hotărât publicarea acestuia pe pagina 

de web al spitalului în meniul Integritate.  

 

 

 Propuneri pentru constituirea Grupului de lucru pentru identificarea și întocmirea 

Registrului de risc de corupție(uz intern, interes persoană ţintă); 

 S-a analizat Metodologia de implementare a SNA 2021-2025, H.G. 599 / 

2018 și Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în 

cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale  art. 7 privind 

componența Grupului de lucru și s-a constatat că președintele Comisiei 

de integritate va desemna personale nominalizate în reglementările mai 
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sus menționate prin adresă de informare către Managerul Spitalului 

Județean de Urgență Miercurea Ciuc. 

 

 Diverse (uz intern): 

 

 Nu este cazul. 

IV. Hotărârile adoptate. 

HOTARAREA  nr. 1 / 22 din 21.09.2022  

– uz intern, interes persoană țintă, interes public. 

 
       Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal urmând să fie transmis 

la Secretariatul organelor de conducere. 

       Hotărârile se transmit structurilor filialei pentru a fi puse în aplicare. 

 

        Președinte Comisia de Integritate               

 Dr. Dobrică Adrian-Cristian        

  S.S. 

       ______________                                                           

 

Întocmit: 

Secretar Comisia de Integritate  

Antal Arpad  

S.S. 

______________________ 


