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DECLARAȚIE 

privind asumarea  unei agende de integritate organizaţională 

a Poliției Locale Sector 2 

 
Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin Hotărârea nr. 1269/2021, 

a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2021 – 2025,  a seturilor de indicatori de 

performanță, a riscurilor asociate obiectivelor, a măsurilor din strategie, a inventarului 

măsurilor preventive,  a indicatorilor de evaluare, precum şi a Standardului general de 

publicare a informațiilor de interes public, Poliția Locală Sector 2, în calitate de instituție 

publică,  înființată în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea 

infracţiunilor, în următoarele domenii: 

    a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor; 

    b) circulaţia pe drumurile publice; 

    c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal; 

    d) protecţia mediului; 

    e) activitatea comercială; 

    f) evidenţa persoanelor; 

    g) alte domenii stabilite prin lege, 

în conformitate cu Legea nr. 155 din 12 iulie 2010 a poliției locale, asumându-şi 

responsabilitatea respectării viziunii, misiunii, valorilor și a principiilor generale ale Strategiei 

naționale anticorupție 2021-2025, recunoscând importanţa obiectivelor strategiei precum şi a 

mecanismului de monitorizare a acesteia,  

 
ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE, prin care: 

 

• Se obligă să îndeplinească obiectivele și măsurile Strategiei naționale anticorupție 

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

monitorizare a strategiei, precum și să colaboreze cu  celelalte instituții publice, 

societatea civilă și mediul privat,  în vederea îndeplinirii obiectivelor comune; 
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• Se obligă să respecte principiile  esențiale pentru realizarea unei administrații publice 

moderne și eficiente: statului de drept, răspunderii, gestionării responsabile a riscurilor 

generate de comportamente lipsite de integritate, prevenirii incidentelor de integritate, 

eficacității în combaterea corupției, coerenței de acțiune inter-instituționale, 

parteneriatului public – privat și accesului neîngrădit la informațiile de interes public 

și al transparenței decizionale; 

• Se obligă să adopte și să distribuie în cadrul instituției  planul de integritate, urmare a 

consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea 

resurselor necesare implementării acestuia; 

• Se obligă să realizeze evaluarea anuală a modului de implementare a planului și 

adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute; 

• Își asumă identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, 

precum stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, 

conform HG nr. 599/2018; 

• Își asumă identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, 

conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control 

urmare producerii acestora; 

• Își asumă consolidarea profesionalismului în cariera personalului instituției, prin 

aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, transparentizarea 

procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice; 

• Își asumă asigurarea unei protecţii a cetăţenilor care sesizează presupuse incidente de 

integritate săvârşite de personalul instituției; 

• Își asumă evaluarea mecanismului de control intern managerial, la nivelul instituției, 

din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării 

vulnerabilităților aferente; 

• Își asumă consolidarea capacității Poliției Locale Sector 2 de prevenire a faptelor de 

coruptie; 

• Susţine şi promovează remedierea vulnerabilităţilor specifice instituţiei, prin 

implementarea sistematică a măsurilor preventive, precum şi consolidarea integrităţii 

şi transparenţei, prin susţinerea măsurilor anticorupţie şi a standardelor etice 

profesionale la nivelul Poliției Locale Sector 2.  
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