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ORDIN

^ 3 . ' .... . _ 2020 Nr. 2 2v

“Cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind procedurile de examinare şi 
raportare interna a dezvfduirilor practicilor 
ilegale în cadrul Instituţiei Medico-Sanitare

Copii ,Valentin Ignatenco’

In temeiul Legii nr. 122/2018 privind avertizorii de integritate. 
Legii nr. 82/2017 integrităţii, şi a Regulamentului Instituţiei Vledico- 
Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „Valentin 
Ignatenco”. aprobat prin Ordinul Directorului Instituţiei Medico-Sanitare 
Publice Spitalul ('linie Municipal pentru copii „Valentin Ignatenco”, nr. 137 
din 28.12.2018,

ORDON:
1. A aproba Regulamentul privind procedurile de exami tare şi raportare 

internă a dezvăluirilor practicilor ilegale în cadrul Instituţiei Medico- 
Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „Valentin 
Ignatenco” (se anexează).

2. A întocmi Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale şi O avertizărilor de 
integritate.

3. A desemna Serviciul Juridic şi achiziţii pmliee, în ealiiaie de siruelurâ 
specializată responsabilă de reeepţionarea, înregistrarea dezvăluirilor



interne şi întreprinderea acţiunilor de examinare şi de soluţionare a 
acestora, precum şi de ţinerea Registrului dezvăluirilor practicilor ilegale şi 
al avertizărilor de integritate.

4. Serviciul Juridic ;;i achiziţii publice va lua ţoale măsurile pentru asigurarea

persoanei/persoaneior bănuite de practicile ilegale.
Prezentul ordin se va aduce la cunoştinţă şeii lor depatamentelor. 
subdiviziunilor, conţinutul prezentului ordin şi al Regulamentului privind 
procedurile de examinare şi raportare internă a dezvăluirilor practicilor 
ilegale în cadrul Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic 
Municipal pentru Copii „Valentin lgnatenco”.

6. Controlul executării prezentului ordin mi-1 asum personal.

confidenţialităţii identităţii autorului dezvăluirii interne

Director I ilia Chi os ea



APROBAT

prin Ordinul IMSP SCMC „Valentin lgnatenco” nr. ‘'H £

din Z  9 - V 'V _____2020

REGULAMENT
privind procedurile de examinare şi raportare internă a dezvăluirilor

practicilor ilegale

I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul privind procedurile de examinare şi raportare internă a 

dezvăluirilor practicilor ilegale (în continuare -  Regulament) stabileşte procedura 
de raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale de către angajaţii Instituţiei 
Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „Valentin 
lgnatenco". precum şi procedura de înregistrare şi examinare a dezvăluirilor 
practicilor ilegale, de recunoaştere în calitate de avertizor de integritate şi de 
aplicare a măsurilor de protecţie faţă de angajaţii care dezvăluie cu bună-credinţă şi 
in interes public practicile ilegale interne.

2. Dezvăluirea internă a practicilor ilegale include mănătoarele etape:
1) informarea angajatorului despre practica ilegală prin completarea de către 

angajat a formularului dezvăluirii interne a practicilor ilegale;
2) recepţionarea/înregistrarea dezvăluirii interne a practicilor ilegale în 

Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale şi al avertizărilor de integritate;
3) examinarea dezvăluirii interne, acordarea statutului de avertizor şi' 

informarea angajatului despre statutul acordat, precum şi informarea acestuia 
despre rezultatele examinării dezvăluirii interne.

3. Conduc fi torul entităţii publice sau private are următoarele obligaţii în 
vederea asigurării implementării normelor privind procedurile de examinare şi 
raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale:

1) să adopte actele administrative cu referire la examinarea şi raportarea 
internă a dezvăluirilor practicilor ilegale de către angajaţi;



2) să desemneze persoana/subdiviziunea responsabilă de recepţionarea, 
înregistrarea dezvăluirilor interne şi întreprinderea acţiunilor de examinare şi de 
soluţionare a acestora, precum şi de ţinerea Registrului dezvăl..urilor practicilor 
ilegale şi al avertizărilor de integritate;

3) să asigure, personal sau, după caz, prin intermediul
persoanei/subdiviziunii responsabile, recepţionarea, înregistrarea şi examinarea în 
condiţii de confidenţialitate a dezvăluirilor interne ale practicilor ilegale şi a 
avertizărilor de integritate depuse de către angajaţi în Registrul dezvăluirilor 
practicilor ilegale şi al avertizărilor de integritate;

4) să asigure examinarea avertizării de integritate şi comunicarea rezultatelor 
examinării;

5) să transmită Centrului Naţional Anticorupţie sau, după caz, unei alte 
autorităţi publice competente informaţia cuprinsă în avertizarea de integritate cu 
privire la practicile ilegale ce ameninţă interesul public, care au loc în cadrul 
entităţii publice sau private în care activează angajatul, dacă acestea întrunesc 
elementele unei infracţiuni sau contravenţii, cu informarea avertizorului de 
integritate despre faptul transmiterii informaţiei;

6) să asigure măs.urile de protecţie a avertizorului de integritate stabilite la 
art. 14 din Legea nr. 122/2018 privind avertizorii de integritate;

7) să tragă la răspundere disciplinară persoana/persoanele pentru 
neasigurarea recepţionării, înregistrării şi examinării dezvăluirilor interne a 
practicilor ilegale ale angajaţilor, pentru necomuniearea rezultatului examinării 
avertizării de integritate în termenul legal, precum şi pen.ru neasigurarea 
confidenţialităţii identităţii avertizorului de integritate.

4. Actul juridic privind desemnarea persoanei/subdiviziunii responsabile este 
adus la cunoştinţa tuturor angajaţilor din entitatea publică sau privată contra 
semnătură.

5. Instituirea canalelor interne de comunicare a dezvăluirilor practicilor 
ilegale şi a avertizărilor de integritate interne este obligatorie pentru entităţile mari 
şi mijlocii, indiferent de natura activităţilor lor. Angajaţii din cadrul entităţilor 
micro şi mici pot face dezvăluiri externe şi publice, precum şi au dreptul să 
beneficieze de garanţiile stabilite la art. 14 din Legea nr. 122/2018 privind 
avertizorii de integritate.

6. Comunicarea icentităţii autorului dezvăluirii interne persoanei/persoanelor 
bănuite de practicile ilegale este interzisă.

II. PROCEDURA DE RECEP ŢIONARE/INREGISTRARE 
ŞI EXAMINARE A DEZVĂLUIRILOR INTERNE



7. Dezvăluirile interne sunt înregistrate în Registrul dezvăluirilor practicilor 
ilegale şi al avertizărilor de integritate, ţinut de către Directorul Instituţiei Medico- 
Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „Valentin Ignatenco” 
(persoana/subdi vizi unea responsabilă).

8. Persoana care a făcut dezvăluirea internă obţine statutul de avertizor de 
integritate doar dacă dezvăluirea practicilor ilegale corespunde condiţiilor 
prevăzute la art. 11 din Legea nr. 122/2018 privind avertizorii de integritate.

9. De la data înregistrării dezvăluirii interne, persoana/subdi vizi unea 
responsabilă examinează şi verifică informaţiile prezentate în dezvăluirea internă 
astfel încât să garanteze confidenţialitatea identităţii angajatului care dezvăluie o 
practică ilegală, în conformitate cu prevederile aii. 8 din Legea nr. 122/2018 
privind avertizorii de integritate.

10. In cadrul examinării dezvăluirii interne a practicii ilegale,
persoana/subdiviziunea responsabilă poate solicita angajatului care a depus 
dezvăluirea informaţii suplimentare în limitele celor prevăzute la art. 11 alin. (1) 
din Legea nr. 122/2018 privind avertizorii de integritate.

11. în cazul în care dezvăluirea internă conţine elementele constitutive ale 
unei contravenţii sau infracţiuni, angajatorul, în termen de 3 zile, este obligat să 
transmită informaţia cuprinsă în dezvăluire cu privire la practicile ilegale ce 
ameninţă interesul public, care au loc în cadrul Instituţiei Medico-Sanitare Publice 
Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „Valentin ignatenco”, Centrului Naţional 
Anticorupţie sau, după caz, unei alte autorităţi publice competente

12. Persoana/subdiviziunea responsabilă informează imediat angajatorul 
despre înregistrarea dezvăluirii, dar nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare celei 
în care a recepţionat dezvăluirea practicii ilegale.

13. în cazul în care dezvăluirea practicii ilegale vizează nemijlocit 
angajatorul Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal pentru 
Copii „Valentin ignatenco”, persoana/subdiviziunea responsabilă informează 
despre aceasta imediat entitatea ierarhic superioară acesteia sau, cupă caz, Centrul 
Naţional Anticorupţie, precum şi despre pierderea, dispariţia sau distrugerea 
probelor ce confirmă dezvăluirea practicii ilegale.

14. In cazul în care informaţiile expuse în dezvăluirea practicilor ilegale nu 
se confirmă, persoana/subdiviziunea responsabilă prezintă conducătorului 
Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal pentru Copii 
„Valentin Ignatenco” o notă motivată despre cele constatate şi rezultatele 
verificării, la care se anexează materialele aferente.

15. Nota motivată şi materialele aferente anexate se păstrează timp de 5 ani 
de la data emiterii acestora, în condiţii care să asigure protejarea informaţiilor 
împotriva accesului, transmiterii, distrugerii, alterării sau modificării acestora.



III. MĂSURILE DK PROTECŢIE
16. Orice caz şi lormă de răzbunare împotriva angajaţilor se examinează, 

urmând a fi stabilită legătura de cauzalitate (cauză-efect) care există între 

dezvăluire şi tratamentul defavorabil suferit, în mod direct sau indirect, de către 
avertizorul de integritate.

17. Pentru a asigura aplicarea măsurilor de protecţie a avertizorilor, 
conducătorul Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal pentru 
Copii „Valentin Ignatenco”:

1) examinează solicitările de protecţie ale avertizorilor de integritate prin 
completarea formularului de cerere prevăzut în anexă:

2) întreprinde acţiuni cu caracter administrativ în vederea încetării răzbunării 
împotriva angajatului, aplicând garanţiile stabilite de legislaţie pentru protecţia 
avertizorului de integritate.

18. Avertizorul de integritate care a comunicat o dezvăluire cu bună-credinţă 
nu este pasibil de răspundere disciplinară.



Anexa nr. 2
la Regulamentul privind procedurile 

de examinare şi raportareinternă 
a dezvăluie lor practicilor ilegale

CERERE

de solicitare a protecţiei avertizorului de integritate

Subsemnalul/subsemnata.

imune, prenume)

angajat(ă) în cadrul_____________________ _____________________________________ ■

(se indică denumirea entităţii (organizaţiei 'instituţiei))

detinător/deţinătoare a(l) statutului de avertizor de integritate acordat în temeiu :

D alin. (2) art. 1 1 din I .egea nr. 122/2018 privind avertizorii de integritate:

LI alin. (5) art. 1 1 din Legea nr.122/2018 privind avertizorii de integritate

(se indică denumirea autorităţii care a acordat statutul de avertizor de integritate/

de la data de________________ ____ . solicit acordarea garanţiilor de protecţie prevăzute la art. 1-4
din Legea nr. 122/2018 privind avertizorii de integritate.

In privinţa mea au avut loc acţiuni de răzbunare în legătură cu avertizarea de integritate depusă, 
care s-au manifestat prin:

(se descriu in mod expres măsurile de răzbunare, precum şi numele, prenumele 

şi funcţia persoanelor care au recurs la acţiuni de răzbunare)

In vederea respectării drepturilor mele şi încetării acţiunilor de răzbunare, solicit aplicarea uncia 
sau cumulativ unora dintre următoarele garanţii:



LI tianskiul. cu menţinerea specificului de activitate, al subsemnatului/subsemnatei
sau al persoanei care întreprinde acţiuni de răzbunare___________

(seindică numele, prenumele şi funcţia persoanei)

pe perioada examinării cererii de acordare a protecţiei. într-o altă subdiviziune în care 
activează/subdiviziune care desfăşoară o activitate conexă

(se indică denumirea entităţii şi a subdiviziunii j

L) sancţionarea persoanei care a întreprins acţiuni de răzbunare în legătură cu 
avertizarea de integritate sau dezvăluirea practicilor i l e g a l e _ ______  _ _ _____ :

(se indică numele, prenumele şi funcţia persoanei)

□  sancţionarea conducătorului entităţii (publice sau private) pentru neasigurarea
măsurilor de protecţie_________  ______ _______________ _ :

(se indică numele, prenumele şi funcţia persoanei)

LJ anularea sancţiunii disciplinare, constatată de către angajator sau. după caz. de către 
instanţa de contencios administrativ, aplicată subsemnatului/subsemnatei ca urmare a unei 
dezvăluiri publice (acute cu bună-credinţă

(se indică categoria sancţiunii aplicate, instituţia care a decis aplicarea şi dala ap/'cării sancţiunii)

LI despăgubirea prejudiciilor materiale şi morale suportate în urma răzbunării

(se menţionează cat egoria prejudiciilor suportate şi valoarea prezumtivă a acestora)

Anexez la prezenta cerere de protecţie următoarele documente/probe care demonstrează acţiunile 
de răzbunare întreprinse în privinţa mea:

4.

f t  i u t a ) i semnat ura)



Date de contact

Localitate:

Raion:

Cod poştal:

Telefon:__

Fax:

E-mail:



REGISTRUL
de evidenţă a cazurilor de examinare şi raportar 

internă a dzvăluirilor practicilor ilegale

NR. 1



Nr.
d/o

Data 
şi ora 

recepţi
ona rii
COni 11- 
nicării

Numele, 
prenumele 
şi funcţia 
agentului 

public,
subdiviziunea 

în care 
activează

Datele de 
identificare 

ale
persoanei 

care a 
încercat să 

exercite 
practica 
ilegală

Descrierea 
practicilor 

ilegale (data, 
locul, alte 

circumstanţe)

Dovezi ale 
practicilor 

ilegale 
(documente, 

martori, 
altele)

Semnătura
agentului

public

Semnătura
responsabilului

de
recepţionarea
comunicării
practicilor

ilegale


