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Declaraţie 
privind agenda de integritate instituţională şi implementarea Strategiei 

naţionale anticorupţie 2021-2025 

Având în vedere: 

a) Hotărârea Guvernului României nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei 
naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia, inclusiv 
Anexele nr. 1-5, publicate în M.O. al României nr. 121_8 bis, din 22 decembrie 2021, 

b) Standardele naţionale şi internaţionale privind integritatea profesională în instituţiile 
de cercetare şi exigenţele eticii profesionale, 

managementul Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi 
Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş", sprijinit de toţi angajaţii implicaţi în cercetare sau în 
activităţile suport, recunoscând importanţa şi impactul preocupărilor pentru integritatea 
instituţională, etica profesională şi atitudinea anticorupţie, adoptă prezenta declaraţie, prin 
care: 

1. Ne asumăm responsabilităţile implicate de respectarea viziunii, misiunii, valorilor şi a 
principiilor generale ale Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025; 

2 . Acţionăm împotriva corupţiei şi atitudinilor lipsite de integritate şi etică profesională 
prin toate mijloacele disponibile, conform normativelor aplicabile; 

3. Ne angajăm să facem aplicabile toate îndatoririle care ne revin cu privire la respectarea 
măsurilor şi standardelor subsumate promovării unui climat de integritate şi 
transparenţă instituţională la nivelul Institutului, precum şi a respectării principiilor 
independenţei, imparţialităţii, legalităţii, transparenţei, eficienţei, profesionalismului, 
responsabilităţii, sustenabilităţii, predictibilităţii şi legitimităţii, atât cât acestea sunt 
în puterea noastră, în cadrul juridic existent; 

4. Acţionăm permanent în spiritul 
a. consolidării transparenţei şi integrităţii, 
b. dezvoltării contextului favorabil de eliminare a faptelor din sfera corupţiei şi lipsei 

de integritate şi etică profesională, 
c. identificării şi aplicării măsurilor optime privind evitarea situaţiilor de conflict de 

interese şi incompatibilităţi, 
d. considerării interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu 

respectarea principiului transparenţei procesului decizional şi accesului neîngrădit 
la informaţiile de interes public. 


