
 

 

DECLARAŢIE DE ADERARE 

la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și  mecanismul de monitorizare 

al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 

 

 

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Stategiei Naționale 

Anticorupție pe perioada 2021-2025 si a documentelor aferente aesteia, aprobate prin, 

Hotărârea Guvernului  nr. 1269/2021,  

 

AQUATIM S.A., prin Director general dr. ing. Vlaicu Ilie şi angajaţii instituţiei, isi 

asumă valorile fundamentale și principiile promovate de către  Strategia Națională Anticorupție 

pe perioada 2021-2025 ,  

 

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 

2021-2025, precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia, 

 

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE, prin care: 

 

• Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă; 

• Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare 

a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025; 

• Iși exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin 

toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare; 

• Impreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea 

situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea 

interesului public mai presus de orice interes, în acord cu respectarea principiului 

transparenței procesului decizional și accesul neîngrădit la informații de interes public; 

• Isi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe 

care o reprezintă; 

• Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în 

principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație 

anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de 

integritate si dezvoltarea sistemului național de monitorizare SNA; 

• Autoevaluează anual și informează Sectretariatul tehnic al SNA aupra gradului de 

implementare a planului de integritate pe instituție; 

• Autoevaluează anual și informează Sectretariatul tehnic al SNA asupra gradului de 

implementare a măsurilor preventive obligatorii( prevazute in Anexa 3 la HG nr. 

1269/2021 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025) 

 

Această declarație a fost adoptată de către 

      AQUATIM S.A 

Director General 

Dr. ing. Vlaicu Ilie 

08.03.2022


