
D I R E C 

Tel: 0266
e-mail:dspj.harghita@aspharghita.ro; 

 

 
  Subsemnata Dr. Tar Gy
nr.2488/03.09.2010, modificat prin Ordinul M.S. nr.2537/17.09.2010;
 Având în vedere prevederile 
aprobarea Strategiei naţionale anticorup
indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor 
strategie şi a surselor de verificare, a inventarului m
instituţională şi de prevenire a corup
standardelor de publicare a informa
 În baza Ordinului Ministrului S
aprobarea regulamentului de organizare 
ale direcţiilor de sănătate public
 

 

 

 

 
Art. 1 Coordonatorul implement

Direcției de Sănătate Publică
conducere) iar persoana de contact Szabó Gyula 

Art. 2 Persoanele desemnate au urm
-elaborarea și implementarea 
-formularea răspunsurilor la

Ministerului Sănătății; 
 
Art. 3  Persoanele  desemnate vor

dispoziţii și vor lucra în conformitate cu prevederile legale incidente.
 
 

DIRECTOR EXECUTIV,

         
 

D I R E C Ţ I A   D E   S Ă N Ă T A T E   P U B L I C Ă 
H A R G H I T A 

530 180  Miercurea-Ciuc,  Str.Miko  Nr.1, 
Tel: 0266-310423, 0266-324483,  Fax: 0266-371142,

mail:dspj.harghita@aspharghita.ro; http://www.aspharghita.ro

 

DISPOZIŢIA  Nr. 

Din_____________ 
 

Subsemnata Dr. Tar Gyöngyi- director executiv-reîncadrat cu Ordinul M.S. 
nr.2488/03.09.2010, modificat prin Ordinul M.S. nr.2537/17.09.2010;

prevederile  H.G.R. nr. 583 din 10 august 2016 privind 
ţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de 
ţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din 

i a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparen
i de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum 

standardelor de publicare a informaţiilor de interes public; 
rdinului Ministrului Sănătăţii nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind 

de organizare şi funcţionare şi a structurii 
ă ătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;

DISPUN: 

Coordonatorul implementării planului de integritate la nivelul 
tate Publică Harghita este Ec. Mihók Enikő (la nivel de func

persoana de contact Szabó Gyula ( la nivel de funcție de execu
Persoanele desemnate au următoarele atribuții: 

și implementarea planului de integritate la nivelul institu
ăspunsurilor la solicitările Compartimentului de integritate al

Persoanele  desemnate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
i vor lucra în conformitate cu prevederile legale incidente.

DIRECTOR EXECUTIV, 

      Dr. Tar Gyöngyi 

 
371142, 

http://www.aspharghita.ro 

reîncadrat cu Ordinul M.S. 
nr.2488/03.09.2010, modificat prin Ordinul M.S. nr.2537/17.09.2010; 

. nr. 583 din 10 august 2016 privind 
2020, a seturilor de 
ş ăsurilor din 

rilor de transparenţă 
iei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a 

ii nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind 
i a structurii organizatorice 

şti; 

rii planului de integritate la nivelul 
(la nivel de funcție de 

ție de execuție). 

planului de integritate la nivelul instituției; 
Compartimentului de integritate al 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
i vor lucra în conformitate cu prevederile legale incidente. 


