DECLARAȚIE
privind asumarea agendei de integritate organizațională
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021
Având în vedere adoptarea de către Guvernul Romaniei a Strategiei Naționale Anticorupție
2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea nr. 1269 din data de 17
decembrie 2021,
Compania Națională “Imprimeria Națională” S.A., cu sediul social în Municipiul Bucureşti, B-dul. Iuliu
Maniu nr. 244D, sector 6, telefon 021.434.88.02-09, fax 021.434.88.10/12/25, înmatriculată la Registrul
Comerţului de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti sub numărul de ordine J40/11925/2000, cod
de înregistrare fiscală RO2779625, reprezentată legal prin director general Sorin Toader, apreciază
necesară și oportună continuarea dezvoltării și implementării unor instrumente care să conducă la
prevenirea și combaterea corupției, transparentizarea procesului decizional, precum și creșterea
nivelului de încredere al clienților și partenerilor noștri de afaceri, prin
Asumarea valorilor fundamentale și principiilor promovate de către Strategia Națională
Anticorupție pentru perioada 2021-2025;
Recunoașterea importanței obiectivelor și a mecanismelor de monitorizare a acesteia, creșterea
integrității, transparenței și eticii,
și,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE
prin care:
▪ Condamnă corupția sub toate formele în care se manifestă și confirmă angajamentul că la nivelul
companiei se dispun toate măsurile în vederea prevenirii săvârșirii de fapte de corupție.
▪ Se angajează să respecte standardele de conduită stabilite în legislația națională privind practicile
de corupție și legile aplicabile în domeniul corupției și spălării banilor.
▪ Înțelege să promoveze principiile care stau la baza prevenirii conflictelor de interese, respectiv,
imparțialitatea, integritatea, transparența decizională, supremația interesului companiei raportat la
respectarea legislației în vigoare și adoptarea măsurilor necesare.
▪ Se angajează să respecte prevederile din Anexa 4 la Hotărârea nr. 1269/2021 și să asigure
accesul neîngrădit la informațiile de interes public.
▪ Își asumă să monitorizeze, autoevalueze și să informeze Ministerul Justiției cu privire la gradul de
implementare a măsurilor cuprinse în planul de integritate al companiei.
Această declarație a fost adoptată de către
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