
    DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA UNEI AGENDE DE INTEGRITATE 
ORAGANIZAŢIONALĂ A CASEI  DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE MARAMURES 

 
Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naţionale Anticorupţie  

pe perioada 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.  
1269/2021, CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE MARAMURES, în calitate de instituţie 
publică, având misiunea de a administra şi gestiona sistemul asigurărilor sociale de sănătate, în vederea 
aplicării politicilor şi programelor Guvernului în domeniul sanitar,  

Asumându-şi valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională  
Anticorupţie pe perioada 2021-2025,  

Recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada  
2021-2025, precum şi a mecanismului de monitorizare a acesteia,  

 

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE, prin care:  

 
• Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă;  

• Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate mijloacele 
legale şi administrative corespunzătoare;  

• 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;  

• Îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei pe care  
o reprezintă;  

• Susţine şi promovează implementarea cadrului legislativ anticorupţie ce vizează, în  
principal, prevenirea corupţiei în instituţiile publice, creşterea gradului de educaţie anticorupţie,  
adoptarea planului de integritate;  

• Autoevaluează anual şi informează Compartimentul de Strategie Nationala Anticoruptie din cadrul 
CNAS asupra gradului de implementare a planului de integritate pe instituţie, precum şi a măsurilor 
preventive obligatorii (prevăzute în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-
2025).  
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