Ministerul Mediului, Apelor ~i Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
CABINET PRESEDINTE
,

DECLARATIE
,
privind aderarea la valorile tun dam en tale, principiile, obiectivele si mecanismul de
monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie, pe perioada 2021 - 2025

A vand in vedere prevederile Hotararii Guvemului nr. 1.269 din 22 decembrie 2021

privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2021 - 2025 si a
documentelor aferente acesteia, a seturilor de indicatori de perforrnanta, a riscurilor
asociate obiectivelor obiectivele si masurilor din strategie, a inventarului masurilor
preventive, precum ~i indicatorilor de evaluare si a standardului general de publicare a
informatiilor de interes public,
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, in calitate de organ
de specialitate al administratiei publice centrale, aflata in subordinea autoritatii publice
centrale pentru protectia mediului, institutie publica cu personalitate juridica, finantata de
la bugetul de stat, cu cornpetente in implementarea la nivel national a politicilor, strategiilor
si legislatiei in domeniul protectiei mediului,

exprimii, in mod term, sustinerea ~i sprijinul pentru continuarea demersurilor de
educatie anticoruptie, de dezvoltare a sistemului national de pregiitire ~i combatere a
coruptiei prin consolidarea mecanismelor de identificare si gestionare a riscurilor,
amenintiirilor si vulnerabiliuitilor circumscrise acestui fenomen, precum ~i de combatere
a coruptiei prin mijloace legale specifice ce (in de competenta institutiei:
In acest sens, presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, adopta
prezenta declaratie, prin care:
- Adera la valorile fundamentale, principii Ie, obiectivele generale si directiile de
actiune prevazute in Strategia N ationala Anticoruptie, pe perioada 2021 - 2025;
- Dispune indeplinirea masurilor specifice care tin de competenta presedintelui
Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si de respectare a termenelor stabilite prin
H.G. nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2021

- 2025 si a documentelor aferente acesteia;
- Sustine si prornoveaza integritatea in exercitarea functiilor, dezvoltarea si
consolidarea componentei de prevenire a coruptiei si incidentelor de integritate prin
constientizarea riscurilor si efectelor implicarii personalului Agentiei Nationale pentru

AGENTIA

NATIONALA

PENTRU PROTECTIA

MEDIULUI

Splaiul Indepeudeutei. nr. 294, Sector 6, Bucuresti, Cod 060031. e-mail: otTice@anpm.ro
Tel. 021.207.11.01; Fax 021.207.11.03
Operaror de dale

CII

caracter personal.

conform Regulamel1ll1llli

(UE) 2016/679
1/2

Protectia Mediului, in comiterea de fapte de coruptie, pre cum si cu privire la nerespectarea
regimului conflictului de interese si al incornpatibilitatilor;
- Dispune elaborarea planului de integritate la nivelul Agentici Nationale pentru
Protectia Mediului, conform agendei de integritate organizationala, avand in vedere
prioritatile si obiectivele institutionale asumate, pentru respectarea si aplicarea standardelor
legale de integritate pentru promovarea unui climat de integritate organizational a;
- Sustine implementarea masurilor anticoruptie prin aprobarea planului de integritate
la nivelul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;
- Sustine si prornoveaza cunoasterea de catre angajati a standardelor legale de
integritate prin participarea acestora la activitati de educatie anticoruptie sau cursuri de
pregatire incidente domeniului;
- Dispune remedierea vulnerabilitatilor specifice institutiei, prin implementarea
sistematica a masurilor preventive ~i aplicarea instrumentelor de control intern, prin
promovarea si asumarea transparentei institutionale;
- Apreciaza importanta implementarii masurilor active pentru cresterea transparentei
si practicarea unei bune guvernari institutionale pentru prevenirea coruptiei;
- Dispune respectarea standardului general de publicare a informatiilor de interes
public;
- Dispune indeplinirea conditionalitatilor stabilite prin mecanismul de monitorizare
a Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2021-2025.
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