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Nr.  03 /15.03.2022 

 

  

 

DECLARAŢIE  
privind asumarea unei agende de integritate organizaţională  

pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025 
la nivelul  Societăţii Uzina Mecanică PLOPENI S.A.  

 

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, 

 
Recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 

2021-2025, precum şi a mecanismului de monitorizare a acesteia, 
 

 
Adoptă prezenta, 
 
 

 
 DECLARAŢIE: 

 
 
• Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă;  
 
• Susţine abordarea strategică, atât la nivel de viziune cât şi la nivel de misiune şi aderă la 

principiile şi mecanismul de monitorizare a implementarii Strategiei Naţionale Anticorupţie 
pentru perioada 2021 – 2025;  
 

• Se obligă să respecte principiile esenţiale pentru realizarea unei administraţii publice moderne si 
eficiente prevăzute în strategie: principiul statului de drept, principiul răspunderii, principiul 
gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate, principiul 
proporţionalităţii, principiul răspunderii la cel mai înalt nivel de angajament, principiul prevenirii 
incidentelor de integritate, principiul eficacităţii în combaterea corupţiei, principiul coerenţei de 
acţiune inter-instituţionale, principiul parteneriatului public-privat, principiul accesului neîngradit 
la informaţiile de interes public şi al transparenţei decizionale. 
 

• Îşi asumă îndeplinirea obiectivelor generale şi specifice ce ţin de competenţa exlusivă a societăţii, 
susţinând şi promovând implementarea cadrului legislativ anticorupţie ce vizează, în principal, 



2 
 

prevenirea şi combaterea corupţiei prin măsuri administrative, precum şi creşterea gradului de 
educaţie în domeniu;  

 
• Adoptă toate măsurile necesare pentru promovarea unui climat de integritate: sustinerea valorilor 

etice şi a principiilor general acceptate privind conduita, evitarea situaţiilor de conflict de interese 
şi incompatibilităţi, declararea cadourilor, declararea averilor şi intereselor, precum şi pentru 
considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, respectarea principiului 
transparenţei procesului decizional respectarea principiului accesului neîngrădit la informaţiile de 
interes public, protectia avetizorului de integritate, gestionarea funcţiilor sensibile şi 
managementul riscurilor anticorupţie;  

 
• Asumă adoptarea planului de integritate şi asigură transmiterea raportărilor asupra gradului de 

implementare a planului de integritate pe societate şi respectiv asupra gradului de implementare a 
măsurilor preventive, prevăzute în anexele la Hotarărea Guvernului nr. 1269/2021; 
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