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Nr.înregistrare 444/30.03.2022

DECLARAȚIE ,
privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a
Strategiei Naționale Anticorupție, pe perioada 2021 – 2025
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1.269 din 22 decembrie 2021 privind
aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia,
a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor, obiectivele și măsurilor din
strategie, a inventarului măsurilor preventive, precum și indicatorilor de evaluare și a standardului
general de publicare a informatiilor de interes public,
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT NEAMȚ,
în calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului
Sportului, institutie publică cu personalitate juridică, finanțată din surse proprii și de la bugetul de stat,
ne exprimăm susținerea și sprijinul pentru continuarea demersurilor de educație anticorupție, de
dezvoltare a sistemului național de pregătire și combatere a corupției prin consolidarea mecanismelor de
identificare și gestionare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților circumscrise acestui fenomen,
precum și de combatere a corupției prin mijloace legale specifice,
Directorul Executiv al Direcției Județene de Sport Neamț, adoptă prezenta declarație, prin care:
- Aderă la valorile fundamentale, principiiIe, obiectivele generale și direcțiile de acțiune prevăzute în
Strategia Națională Anticorupție, pe perioada 2021 - 2025;
- Dispune îndeplinirea măsurilor specifice care țin de competența D.J.S.Neamț și de respectare a
termenelor stabilite prin H.G. nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe
perioada 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Susține și promovează integritatea în exercitarea funcțiilor, dezvoltarea și consolidarea componentei
de prevenire a corupției și incidentelor de integritate prin conștientizarea riscurilor și efectelor implicării
personalului D.J.S.Neamț, în comiterea de fapte de corupție, precum și cu privire la nerespectarea
regimului conflictului de interese și al incompatibilităților;
- Dispune elaborarea planului de integritate la nivelul instituției, conform agendei de integritate
organizațională, având în vedere prioritățile și obiectivele instituționale asumate, pentru respectarea și
aplicarea standardelor legale de integritate, pentru promovarea unui climat de integritate
organizațională;
- Susține implementarea măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate la nivelul
D.J.S.Neamț;
- Susține și promovează cunoașterea de către angajați a standardelor legale de integritate prin
participarea acestora la activități de educație anticorupție sau cursuri de pregatire incidente domeniului;
- Dispune remedierea vulnerabilitatilor specifice instituției, prin implementarea sistematică a măsurilor
preventive și aplicarea instrumentelor de control intern, prin promovarea și asumarea transparenței
instituționale;
- Apreciază importanța implementării măsurilor active pentru creșterea transparenței și practicarea unei
bune guvernări instituționale pentru prevenirea corupției;
- Dispune respectarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public;
- Dispune îndeplinirea condiționalităților stabilite prin mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale
Anticorupție pe perioada 2021-2025.
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