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DECLARAŢIE 

privind asumarea unei Agende de integritate organizațională 

 

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe 

perioada 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1.269/2021, 

Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor, în calitate de organ de specialitate 

cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care răspunde de 

examinarea tehnică a soiurilor pentru care se solicită înregistrarea în Registrul soiurilor şi în Catalogul 

oficial al soiurilor de plante agricole din România, în vederea cultivării şi comercializării pe teritoriul 

Uniunii Europene conform Legii nr. 266/2002, republicată și, în calitate de autoritate oficială 

desemnată pentru acordarea protecției juridice a soiurilor pe teritoriul României, care acordă brevete 

pentru noile soiuri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/1998, republicată și cu respectarea 

convențiilor la care România este parte, 

Asumându-și valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională 

Anticorupţie pe perioada 2021-2025, 

Recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2021-

2025, precum şi a mecanismului de monitorizare a acesteia, adoptă următoarea 

 

 

DECLARAŢIE, prin care: 

 

- Își asumă responsabilitatea de a respecta viziunea, misiunea, valorile și principiile generale ale 

Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2021-2025; 

- Se obligă să îndeplinească obiectivele și măsurile Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 

2021-2025 plasate în responsabilitatea instituției, să respecte mecanismul de monitorizare a strategiei,  

precum și să colaboreze cu celelalte instituții în vederea îndeplinirii obiectivelor comune; 

- Îşi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate mijloacele 

legale şi administrative corespunzătoare; 

- Împreună cu reprezentanţii instituţiei adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de 

conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea interesului public mai presus 

de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenţei procesului decizional şi accesului 

neîngrădit la informaţiile de interes public; 

- Susţine şi promovează implementarea cadrului legislativ anticorupţie ce vizează, în principal, 

prevenirea corupţiei în instituţia publică, creşterea gradului de educaţie anticorupţie, combaterea 

corupţiei prin măsuri administrative, aprobarea planului de integritate şi dezvoltarea sistemului 

naţional de monitorizare a SNA; 

- Autoevaluează anual şi informează Secretariatul tehnic al SNA asupra gradului de implementare a 

planului de integritate; 

- Autoevaluează anual şi informează Secretariatul tehnic al SNA asupra gradului de implementare a 

măsurilor preventive obligatorii (prevăzute în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 

privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025). 

 

Această declarație a fost adoptată de către 

Director General, 

Mihai POPESCU 


