INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TIMIȘ
Anexa Nr.2 la Decizia nr.55 / 24.04.2017

DECLARAŢIE

privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi
mecanismul de monitorizare al Strategiei naţionale anticorupţie
2016 – 2020

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea
Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor
de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi
măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului
măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a
indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a
informaţiilor de interes public,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș, în calitate de organ de
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate
juridică, având rol de sinteză şi de coordonare a aplicării obiectivelor
strategice şi politicilor Guvernului în domeniile muncii, familiei şi
protecţiei sociale,
asumând valorile fundamentale şi principiile promovate de către
Strategia naţională anticorupţie,
recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei naţionale anticorupţie,
precum şi a mecanismului de monitorizare a acesteia,
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şi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor
anticorupţie prin mijloacele legale specifice ce ţin de competenţa
Inspectoratului Teritoraial de Muncă Timiș.

În acest scop, Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș, constatând
voinţa politică de susţinere a luptei anticorupţie, adoptă prezenta
declaraţie, prin care:
1. sprijină valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul
de monitorizare al Strategiei naţionale anticorupţie;
2. îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa
Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș;
3. susţine şi promovează remedierea vulnerabilităţilor specifice
instituţiei, prin implementarea sistematică a măsurilor preventive,
precum şi consolidarea integrităţii şi transparenţei, prin susţinerea
măsurilor anticorupţie şi a standardelor etice profesionale la nivelul
Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș;
4. participă la îndeplinirea condiţionalităţilor stabilite prin mecanismul
de cooperare şi monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie,
atât prin activitatea desfăşurată la nivelul Platformei de Cooperare
a Administraţiei Publice Centrale, cât şi prin monitorizarea
implementării planului sectorial de integritate şi participarea la
sistemul naţional de monitorizare a Strategiei naţionale
anticorupţie.
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