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DECLARATIE
privind
asumarea

agendei de integritate organzaional

Avand in vedere adoptarea de cätre Guvernul României a Strategiei Naionale Anticoruptie 2021
2025 i a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotrârea

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC
personalitate juridic,

domeniul relaiilor

Guvernului nr. 1269/2021,

TELEORMAN, în calitate de instituie

public

cu

în subordinea Inspeciei Muncii, îndeplinind rolul de autoritate de stat, în

de munc,

securitii

_i säntii

în munc _i supravegherea pietei produselor

Sustine promovarea i consolidarea msurilor preventive anticoruptie, transparenei i eticii, ca
elemente eseniale a cror dezvoltare i consolidare este absolut necesar pentru asigurarea unui
cimat de integritate i garantarea profesionalismului _i eficientei în sectorul public.
In acest context,

inspectorul sef

ADOPTA PREZENTA DECLARAIE
prin care:

Condamn

coruptia în toate formele în care se manifest,

incompatibilitile,

Exprim,

ca fiind fenomene ce afecteaz

precum _i conflictul de interese i

obiectivele instituiei

i încrederea în aceasta

in mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupie

prin toate

mijloacele legale _i administrative pe care le are la dispoziie;

Asigur,

împreun

cu personalul institutiei, toate mäsurile necesare pentru evitarea situailor

conflict de interese i incompatibilitti,

de

precum i pentru considerarea interesului public mai

presus de orice alt interes, înla acord cu respectarea
principiului transparentei procesului
decizional accesului
de interes
_i

neingrdit

informatiile

public;

Sustine _i promoveaz integritatea în exercitarea functilor, personalul inspectoratului având
obligatia de a declara orice interese personale referitor la îndatoririle publice _i de a exercita
atribuiile

cu profesionalism i atitudine responsabil;

Consider necesar continuarea dezvoltrii

i implementrii

unor instrumente care s conduc

la

transparentizarea procesului decizional, la prevenirea efectiv a corupiei i la cre_terea nivelului
de încredere a beneficiarilor în serviciile publice oferite
nivelul instituiei.

Inspector ^ef,
I.T.M. Teleorman

Emil-Viorgl¬jobanu
/AECTORATUL
RITORIAL
E 1ONCA

KORMAN
OMAN
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentülui European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor
fizice in ceea ce prive te

prelucrarea datelor cu caracter personal i

(Regulamentul general privind protecia
Acestea sunt destinate exclusiv
document în mod eronat, v adres m

acest

datelor), informaiile

persoanei/persoanelor de
mentionate
rugmintea

a

privind libera circula ie

a acestor date i

de abrogare a Directivei 95/46/CE

referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confideniale.

returna

ca

destinatar/destinatarí i altor persoane
expeditorului

documentul primit,

autorizate s-l

primeasca.

Dacã

ati primit

