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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 performanță, a riscurilor 

asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului 

măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de 

evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public,  

Inspectoratul Teritorial de Muncă SUCEAVA, institutie publica, aflata în subordinea 

Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si Inspectiei Muncii, prin care se exercita 

atributii de autoritate de stat, în domeniul muncii, relatiilor de munca, securitatii si 

sanatatii în munca la nivelul judetului Suceava 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,  

CONDAMNĂ CORUPŢIA ÎN TOATE FORMELE ÎN CARE SE MANIFESTĂ  

şi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin 

mijloacele legale specifice ce ţin de competenţa Ministerului Muncii și Justiției Sociale.  

În acest scop, Inspectoratul Teritorial de Muncă SUCEAVA 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 Suceava; Nesecret  

3. susţine şi promovează remedierea vulnerabilităţilor specifice instituţiei, prin 

implementarea sistematică a măsurilor preventive, precum şi consolidarea integrităţii şi 
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transparenţei, prin susţinerea măsurilor anticorupţie şi a standardelor etice profesionale la 

nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă SUCEAVA;  

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 de integritate şi participarea la sistemul naţional de monitorizare a 

Strategiei naţionale anticorupţie;  

5. susține demersurile privind simplificarea procedurilor administrative și continuă reforma 

pe măsura evaluării impactului reglementărilor asupra legislației existente și viitoare;  

6. apreciază importanța implementării măsurilor active pentru creșterea transparenței și 

practicarea unei bune guvernări instituționale, premise cruciale în procesul de prevenire a 

corupției. 

 

Romeo BUTNARIU 

Inspector șef 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Str. Bistriței nr. 9, Suceava Tel.: +4 0230 512283;+4 0230520060 fax: +4 0230213185 

itmsuceava@itmsuceava.ro  /  www.itmsuceava.ro 
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. 
Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna 
documentul primit, expeditorului 

 

 
 


