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DECLARAŢIE

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

2021-2025 (SNA 2021-2025) şi a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1269 /2021, respectiv a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate
obiectivelor şi măsurilor din strategie, a inventarului măsurilor preventive, a indicatorilor de
evaluare, precum şi a standardului general de publicare a informaţiilor de interes public.

Societatea UZINA MECANICA MIJA S.A,, filială a Companiei Naţionale ROMARM SA,
asumându-şi valorile fundamentaleşi principiile promovate prin Strategia Naţională Anticorupţie
2021-2025, *

»

Adoptă prezenta Declaraţie prin care:

1. Adera la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a

Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025;
,

2. Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă;
3. Îşi asumă consolidarea capacității SOCIETĂȚII UZINA MECANICA MIJA S.A. de

prevenire a corupţiei;
4. Împreuna cu persoanele responsabile din cadrul societăţii, precum şi cu personalul acesteia,

se obligă să adopte toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi
incompatibilități, precum şi pentru considerarea interesului public mai presus de oricare alt inters, în
accord cu respectarea principiului transparențe procesului decizional şi accesul neîngrădit la
informaţiile de interes public;

5. Susţine şi promovează creşterea gradului de respectare şi aplicare a standardelor legale de
integritate reflectare în Inventarul anexă la Strategia Naţiona Anticorupţie 2021-2025 la nivelul
SOCIETĂŢII UZINA MECANICA MIJA S.A.;

6. Îşi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate
mijloacele legale şi administrative corespunzătoare;

7. Îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa sa legală:
8. Se obligă să adopte şi să distribuie, în cadrul societății, Planul de integritate urmare a

consultării angajaţilor şi a evaluării derisc;
3. Se obligă să realizeze evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate

şi adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilităţile nou apărute.
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