
 

 

 

 

DECLARAŢIA DE ADERARE  

la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al 

Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 

Având în vedere adoptarea, prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 a Strategiei 

Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor 

asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului 

măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, precum şi a 

standardelor de publicare a informaţiilor de interes public. 

Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., reprezentată legal prin dl. 

Sorin Toader - Director General, asumându-şi valorile fundamentale şi principiile 

promovate de Strategia Naţională Anticorupţie 2016 - 2020 şi recunoscând importanţa 

obiectivelor, precum şi a mecanismului de monitorizare al acesteia, 

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE, 

prin care: 

• Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă şi îşi exprimă în 

mod ferm angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele 

legale pe care le are la dispoziţie; 

• Conducerea şi personalul C.N. "Imprimeria Naţională" - S.A., aderă la 

valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de 

monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2016 - 

2020 şi se obligă să declare orice interese personale care pot veni în 

contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor de serviciu, să ia toate 

măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi 

incompatibilităţi, să considere interesul public mai presus de orice alt 

interes în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi să nu se folosească de 

prerogativele funcţiei pentru obţinerea de beneficii necuvenite pentru ei, 

familiile lor sau persoane apropiate. 

• Reprezentanţii C.N. "Imprimeria Naţională" - S.A. se angajează să asigure 

accesul neîngrădit la informaţiile de interes public şi transparenţa 

procesului decizional. 
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