
 

privind aderarea la valorile
monitorizare al

 
Având in vedere . Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea 
anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori 
obiectivelor şi măsurilor din sErategie
transparență instituționalä şi de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum şi 
standai delor de publicare a informa

 
CASA JUDEȚEANÀ DE PENSII PUBL
adrninistrației publice locale, cu personalitate 
Casel Naționale de Pensii Publice

asumând valorile fundamentale şi
 

recunoscând importanța obiectivelor Strategiei naționale anticorupție, precum şi a mecanismului
de coordonare a implementării

CONDAMNĂ CORUPTIA

şi expiimã, in mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticQrUp
specifice ce țin de competența

 
În acest scop, Directorul executiv al Casei 
Guvernului de susținere a luptei

 
1. sprijinà valorile fundamentale, principiile, obiectivele 
naționale anticorupție; 

2. îşi asumă îndeplinirea măsuriłor
 

3. susține şi promovează remedierea vulnerabilită
sistematicà a măsurilor preventive,
susținerea măsurilor anticorupție şi 
Pensii Teleorman; 

 
4. participă la îndeplinirea solicitărilor ce 
performanță, a riscurilor asociate obiectivelor çi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, 
inventarului măsurilor de transparen
evaluare, precum şi a standardelor
implementarea Sterategiei Naționale

 
 

 

DECLARAȚIE 

 

valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi 
al Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 

vedere . Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea 
2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate

sErategie şi a surselor de verificare, a inventarului
ță instituționalä şi de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum şi 

informațiilor de interes public, 

PENSII PUBLICE TELEORI’4ANT, in calitate de institu
ției publice locale, cu personalitate juridică, ce își desfășoară activitatea in subordinea

Publice 

şi principiile promovate de către Strategia națională

ța obiectivelor Strategiei naționale anticorupție, precum şi a mecanismului
implementării și monitorizării acesteia, 

PTIA IN TOATE FORMELE ÎN CARE SE MANIFEST

expiimã, in mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticQrUpție prin mijloacele legale
ța instituției. 

acest scop, Directorul executiv al Casei Județene de Pensii Teleorman, constatând voința
luptei anticorupție, adopCă prezenta declarație, prin

sprijinà valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare at Strategiei

măsuriłor specifice ce țin de competența ínstituției; 

promovează remedierea vulnerabilităților specifice instituției, prin implementarea
preventive, precum şi consolidarea integrității çi

ție şi a standardelor etíce profesionale la nivelul Casei Jude

participă la îndeplinirea solicitărilor ce se referă la completarea seturilor de indicatori de
riscurilor asociate obiectivelor çi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, 

transparență instituțională şi de prevenire a corupției, a 
evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informațiilor de interes public ce decurg din

ționale Anticorupție 2016 - 2020. 

DIRECTOR EXECUTIV 
 

FLOREA-EMILIAN BOMBOE 

 mecanismul de 
2020 

vedere . Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale 
ță, a riscurilor asociate 

a inventarului másurilor de 
ță instituționalä şi de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum şi a 

TELEORI’4ANT, in calitate de instituție de specialitate a 
și desfășoară activitatea in subordinea 

țională anticorupție, 

ța obiectivelor Strategiei naționale anticorupție, precum şi a mecanismului 

MANIFESTA 

ție prin mijloacele legale 

țene de Pensii Teleorman, constatând voința 
prin care: 

mecanismul de monitorizare at Strategiei 

ților specifice instituției, prin implementarea 
çi transparenței, prin 

etíce profesionale la nivelul Casei Județene de 

referă la completarea seturilor de indicatori de 
riscurilor asociate obiectivelor çi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a 

ției, a ìndicatorilor de 
interes public ce decurg din 


