DECLARAŢIA MANAGERULUI
PRIVIND POLITICA ANTI
ANTI-MITĂ ŞI ANTICORUPȚIE

SPITALUL JUDEŢEAN
EAN DE URGEN
URGENŢĂ BACĂU promovează o politică ce interzice mituirea
şi corupția
ția în desfăşurarea serviciilor medicale
medicale.
SPITALUL JUDETEAN DE URGEN
URGENŢĂ BACĂU se angajează să deruleze servicii medicale
cu integritate, în avanatajul şii spre binele pacientului şi să acționeze
ționeze etic şi legal în conformitate
conformit
cu legislaţia anticorupţie înn vigoare
vigoare. Astfel, implementarea unui sistem de management anti-mită
anti
în conformitate cu ISO 37001/2016 a devenit o nece
necesitate.
Sistemul de management anti-mit
mită promovat asigură un cadru unitar, coerent
erent şi stabil pentru
realizarea obiectivelor anti-mită stabilite.
Deviza noastra este TOLERAN
TOLERANŢĂ ZERO FATĂ DE ORICE FAPTĂ DE CORUPŢIE
CORUP
Pentru realizarea unui sistem de management anti
anti-mită eficient am stablit urmăătoarele direcţii de
acţiune
↪ Promovarea in rândul angajatilor și colaboratorilor a principiilor privind integritatea in
derularea activitatilor, fărră solicitarea / pretinderea / oferirea de foloase materiale
material sau nonmaterial necuvenite
↪ Conformarea permanentăă cu legislația anti–mită în vigoare
↪ Incurajarea angajatiilor
lor no
noștri să işi exprime preocupările şi să sesizeze
izeze posibilele încălcări
ale principiilor anti-mită
mită şi anticorup
anticorupție
ție sau ale legii. Sesizarile se pot realiza online sau
telefonic, către manager
manager, la adresa de e-mail
mail sau la telefoanele afisate pe site-ul
site
www.sjubc.ro.
↪ stabilirea de controale financiare sau nonfinac
nonfinaciare care sa prevină orice tentativă
tentativ de dare
sau luare de mită.
Am nominalizat responsabilul anti
anti-mită,
mită, persoana ce va asigura funcţionarea sistemului de
management anti-mită dar şi consiliere
consilierea și indrumarea personalului referitor
itor la problemele antimită.
Noi, echipa de management a Comitetului Director, acţionăm pentru respectarea acestor
angajamente, am decis menținerea
inerea și imbunătățirea continuă a Sistemului de Management AntiMită adecvat domeniului nostru de activitate și scopului spitalului nostru.
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