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Nr. 4469 / 22.11.2016.

DECLARAȚIE
privind
aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de
monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020

Având în vedere Hotarârea Guvernului nr. 583 / 2016 privind aprobarea Strategiei
naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță,
a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a
inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a
indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes
public,
IPROCHIM S.A. ( cu sediul social în Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul de
ordine J40 / 6485 / 1991, Cod Unic de Înregistrare RO 457747 ), în calitate de entitate
- fondată în anul 1948 ca institut de inginerie tehnologică şi proiectare capabil să
elaboreze documentaţii tehnico-economice necesare promovării şi dezvoltării industriei chimice
din România, ce a reunit, în 1977, toate institutele de proiectare din domeniul industriei chimice
şi petrochimice într-un singur institut - Institutul de Inginerie Tehnologică şi Proiectare pentru
Industria Chimică ( IITPIC - care a grupat toate activităţile de inginerie tehnologică şi proiectare
din acest domeniu foarte diversificat ca profil ), și
- înființată în 1991, în baza Legii nr. 15 / 1990 privind reorganizarea unităţilor economice
de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, prin H.G. nr. 156 / 07.03.1991, prin preluarea
integrală a activului şi pasivului Institutului de Inginerie Tehnologică şi Proiectare pentru
Industria Chimică - IITPIC - Bucureşti, care de la aceeaşi dată şi-a încheiat activitatea,
adoptă prezenta declarație prin care:
-

condamnă corupția în toate formele în care aceasta se manifestă;
aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de
monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020;
își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența sa legală.
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