DECLARAȚIE
privind asumarea unei agende de integritate organizațională la nivelul Directoratului
Național de Securitate Cibernetică pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție
2021-2025
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei
naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, publicată în Monitorul Oficial nr.
1218 din 22 decembrie 2021 și Anexele nr. 1-5 la Hotărârea amintită,
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC sau Directoratul), înființat prin OUG 104/2021, care
este organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului și în coordonarea
Prim-ministrului, având responsabilități privind securitatea cibernetică a spațiului cibernetic național civil,
Asumându-și valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție 20212025 și recunoscând importanța obiectivelor precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia,
Adoptă prezenta

DECLARAȚIE
prin care:
•

își asumă responsabilitatea respectării viziunii, misiunii, valorilor și a principiilor generale ale Strategiei
Naționale Anticorupție 2021-2025;

•

aderă la obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;

•

se obligă să îndeplinească obiectivele și măsurile Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 ce țin de
competența Directoratului, să respecte mecanismul de monitorizare prevăzut, precum și să colaboreze
cu celelalte instituții publice în vederea îndeplinirii obiectivelor comune;

•

își asumă angajamentul de a își îndeplini îndatoririle care îi revin cu respectarea măsurilor și
standardelor asumate promovării unui climat de integritate și transparență instituțională la nivelul
Directoratului, precum și a principiilor independenței, imparțialității, legalității, transparenței,
eficienței, profesionalismului, responsabilității, sustenabilității, predictibilității și legitimității;

•

își stabilește următoarele obiective care trasează agenda de integritate organizațională a
Directoratului:
1. susținerea și promovarea implementării sistematice a măsurilor preventive, precum și
consolidarea integrității și transparenței, prin susținerea măsurilor anticorupție și a standardelor
etice profesionale la nivelul Directoratului;
2. consolidarea utilizării planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea
integrității organizaționale;
3. autoevaluarea anuală și raportarea asupra gradului de implementare a planului de integritate.
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