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DECLARA IE

Privind asumarea unei agende de integritate organiza ional  a

Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC  NEAM  este institu ia public , cu
personalitate juridic , care este organizat i func ioneaz  la nivelul
jude ului Neam , aflat  în subordinea INSPEC IEI MUNCII, organ de
specialitate al administra iei publice centrale, care îndepline te func ia de
autoritate de stat, prin care asigur  exercitarea controlului în domeniile
rela iilor de munc , securit ii i s ii în munc i supravegherii pie ei
produselor din domeniul de competen .

În aceast  calitate, Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam CONDAMN
CORUP IA ÎN TOATE FORMELE ÎN CARE SE MANIFEST i exprim , în mod
ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorup ie prin mijloacele
legale specifice ce in de competen a INSPECTORATULUI TERITORIAL DE
MUNC  NEAM .

În acest scop, INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC  NEAM , constatând
voin a politic  de sus inere a luptei anticorup ie i având în vedere
Strategia Na ional  Anticorup ie 2021 – 2025, adoptat  prin Hot rârea
Guvernului nr. 1269/2021, adopt  prezenta declara ie, prin care:

-î i asum  respectarea viziunii, misiunilor, valorilor i a principiilor generale
ale Strategiei Na ional  Anticorup ie 2021 – 2025;

-se oblig  s  îndeplineasc  obiectivele i m surile Strategiei Na ional
Anticorup ie 2021 – 2025 plasate în responsabilitatea institu iei, s  respecte
mecanismul  de  monitorizare  a  strategiei,  precum  i  s  colaboreze  cu
celelalte institu ii publice în vederea îndeplinirii obiectivelor comune;
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-îsi reafirm  angajamentul de a- i îndeplini îndatoririle care îi revin cu
respectarea m surilor i standardelor subsumate promov rii unui climat de
integritate i transparen  instituonalizat  la nivelul INSPECTORATULUI
TERITORIAL DE MUNC  NEAM , precum i a principiilor independen ei,
impar ialit ii, legalit ii, transparen ei, eficien ei, profesionalismului,
responsabilit ii, sustenabilit ii, predictibilit ii i legitimit ii.

Sunt stabilite urm toarele obiective generale care traseaz  agenda de
integritate a INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNC  NEAM :

1.CRE TEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A M SURILOR DE INTEGRITATE
LA NIVEL ORGANIZA IONAL

2.REDUCEREA IMPACTULUI CORUP IEI ASUPRA CET ENILOR

3.CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITU IONAL I A CAPACIT II
ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA I COMBATEREA CORUP IEI

Inspector ef
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