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DECLARATIE
privind a{lerarea la valorile lundamentute, principiile, obiectivere si mecanismur de
monitorizare o Strategiei Nalionale Anticoruptie, pe perioatts 2021 - 2025

Av6nd in vedere prevederile Hot6r6rii Guvernului nr. r.269 dtn 22 decembrie 202r
privind aprobarea Strategiei nagionale anticomptie pe perioada 2021
2025
a

_

$

documentelor altrentc acesteia, a seturilor de indicatori de perlbrman{6, a riscurilor
asociate obiectivelor obiectivele si mdsurilor din strategie, a inventarurui misurilor
preventive, precum si indicatorilor de evaruare qi a standardului general de publicare
a
informaliilor de interes public,

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BII{OR, in calitate de autoritare
competentd pentru protectia mediului aflati in subordinea Agenliei Na(ionale pentru
Protecgia Mediului, institu{ie publicd cu personalitate juridicd, finantatd
de la bugetul de

stat, cu competente
legisla{iei

in

impiementarea

la nivel

judegean

a politicilor, strategiilor

in domeniul protecfiei mediului, exprimd, in mod ferm,

qi

sus(inerea gi sprijinul

pentru continuarea demersuriror de educatie anticorup{ie, de dezvortare a sistemului
nalional de pregdtire gi combatere a coruptiei prin consolidarea mecanismelor de
identificare $i gestionare a riscr"u'ilor, amenintariror
Ei vulnerabilitatiror circumscrise
acestui fenomen, precum qi de combatere a corup[iei prin mijloace legale specifice ce
1in
de competenta institufiei.

in

acest sens, directorul executiv

al AgenJiei pentru protecJia Mediului Bihor,

adopta prezenta declaralie, prin care:

- Aderd la valorile fundamentale, principiile, obiectivele generale qi direc{iile de ac(iune
prcvdzute in Strategia Naiionaii Anlicoruptie, pe perioada 2021 _ 2025;
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- Dispune indeplinirea mlsurilor specifice care 1in de competenta directorului executiv;i
de respectare a termenelol stabiiite prin H.G. nr.1.26912021 privind aprobarea Strategiei

nalionale anticorup{ie pe perioada 2021

-

2025 gi a documentelor aferente acesteia;

- Susline gi promoveaz[ integritatea in exercitarea func(iilor, dezvoltarea ;i consolidarea
componentei de ptevenire a corupliei qi incidentelor de integritate prin constientizarea
riscurilor gi electelol implicdrii personalului Agenliei pentru Proteciia Mediului Bihor, in

comiterea de lapte de coruplie, precum

qi cu privire la

nerespectarea regimului

conflictului de interese ;i al incompatibilititilor;
- Dispune elaborarea planuiui de integritate la nivelul Agentiei pentru Protec{ia Mediului

Bihor, conform agendei de integdtate organizalionald, av6nd in vedere priorit6tile

Ei

obiectivele institulionale asumate, penffu respectarea;i aplicarea standardelor legale de
integritate pentru promovarea unui climat de integritate organizalionala;

-

Susline implementarea misurilor anticoruplie prin aprobarea planului de integritate la

nivelul Agenliei pentru Protectia Mediului Bihor;

- Sus{ine gi promoveazd cunoa$terea de catre angajali a standardelor legale de integritate
prin participarea acestora la activitdJi de educalie anticoruplie sau cursuri de pregdtire
incidente domeniuluil

-

Dispune remedierea vulnerabilitdqilor specifice institufiei,

sistematicd a mdsurilor preventive

;i

prin

implementarea

aplicarea inslrumentelor de control intern, prin

promovarea gi asumarea transparenlei institutionale;

- Apreciazd impoftanta implementlrii mdsurilor active pentru cre;terea transparenlei

$i

practicalea unei bune guverndri institulionale pentru prevenirea corupfiei;

- Dispune respectarea standardului general de publicare a informafiilor de interes public;

-

Dispune indeplinirea condilionalit6lilor stabilite prin mecanismul de monitorizare a

Strategiei Naqionale Anticoruplie pe perioada 2021-2025.
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