INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SĂLAJ
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DECLARAȚIE
privind
asumarea agendei de integritate organizațională
Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție 2021 2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1269/2021,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj, instituţie publică teritorială, prin care se exercită
atribuţii de autoritate de stat în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi
supravegherii pieţei, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Inspecției Muncii, susține
promovarea și consolidarea măsurilor preventive anticorupție, transparenței și eticii, ca elemente
esențiale a căror dezvoltare și consolidare este absolut necesară pentru asigurarea unui climat de
integritate și garantarea profesionalismului și eficienței în sectorul public.
În acest context, inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj
ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE
prin care:









Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă, precum și conflictul de interese
și incompatibilitățile, ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituției și încrederea
în aceasta;
Exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate
mijloacele legale și administrative pe care le are la dispoziție;
Asigură, împreună cu personalul instituției, toate măsurile necesare pentru evitarea
situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea
interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului
transparenței procesului decizional și accesul neîngrădit la informațiile de interes public;
Susține și promovează integritatea în exercitarea funcțiilor, personalul inspectoratului
având obligația de a declara orice interese personale referitor la îndatoririle publice și de
a exercita atribuțiile cu profesionalism și atitudine responsabilă;
Consideră necesară continuarea dezvoltării și implementării unor instrumente care să
conducă la transparentizarea procesului decizional, la prevenirea efectivă a corupției și la
creșterea nivelului de încredere a beneficiarilor în serviciile publice oferite la nivelul
instituției.
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest
document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane
autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit,
expeditorului.

