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DECLARAȚIE
PRIVIND ASUMAREA UNEI AGENDE DE INTEGRITATE ORGANIZAŢIONALĂ
SAPE SA
Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție pe
perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și
măsurilor de strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență și de
prevenire a corupției, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021, publicată în MO nr. 1218 bis din data de 22.12.2021,
Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA, aflată sub autoritatea Ministerului
Energiei, reprezentată de Directoratul format din : Dr. STĂNESCU Nicolae Bogdan Codruț Președinte Directorat, MARIAN Luiza -Membru Directorat și GROZAVU ION-GABRIELMembru Directorat
ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE

prin care:
- Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a
Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025, incluzând măsurile de prevenire a
corupției ca elemente ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a
performanței administrative, în vederea creșterii integrității instituționale;
- În exercitarea atribuțiilor de serviciu, vor respecta valorile fundamentale și principiile stabilite
în Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025, vor considera interesul public mai presus de
orice alt interes și nu se se vor folosi de îndatoririle de serviciu pentru obținerea de beneficii
necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale pentru ei, familiile lor sau persoanele apropiate;
- Adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și
incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt
interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului
neîngrădit la informațiile de interes public.
- Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă și își exprimă în mod ferm
angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la
dispoziție;
- Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal,
prevenirea corupției, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin
măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului de
monitorizare și evaluare a acestor planuri;
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-

Consolidează autonomia operațională a structurilor de control intern și audit și intensifica
activitățile de implementare a sistemelor de control intern managerial;
Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a societății pe care o
reprezintă;
Autoevaluează periodic – anual – și informează Ministerul Energiei asupra gradului de
implementare a planului de integritate pe instituție;
Autoevaluează periodic – anual - și informează Ministerul Energiei asupra gradului de
implementare a măsurilor preventive obligatorii, conform Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021;
Își exprima în mod ferm angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate
mijloacele legale și administrative corespunzătoare.
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