DECLARAȚIE
privind asumarea agendei de integritate organizațională
în contextul Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
Banca de Export-Import a României, EximBank SA, instituție de credit cu capital
majoritar de stat care funcționează și își desfășoară activitatea în baza OUG 99/2006 privind
instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Legii de organizare și funcționare nr. 96/2000,
Luând act de adoptarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 de către
Guvernul României și având în vedere că implementarea strategiei se va face și la nivelul
unităților aflate sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice,
Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă și exprimă în mod ferm
angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin mijloacele legale corespunzătoare,
în vederea:
•

Implementării de măsuri anticorupție pentru asigurarea unui control performant asupra
activității specifice Grupului EximBank.

În acest sens, EximBank adoptă prezenta declarație prin care:
➢ Aderă la valorile fundamentale și sprijină principiile și obiectivele Strategiei Naționale
Anticorupție;
➢ Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a EximBank;
➢ Adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și
incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice
interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și
accesul neîngrădit la informațiile de interes public;
➢ Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în
principal:
a. dezvoltarea și implementarea unei culturi organizaționale bazate pe control intern;
b. combaterea faptelor de corupție;
c. formalizarea, implementarea și monitorizarea regulilor de evitare a conflictelor de
interese,
d. adoptarea de politici și reglementări antifraudă,
e. dezvoltarea sistemelor de alertă și escaladare,
f. creșterea gradului de conștientizare și instruire a personalului și conducerii băncii
referitor la etică și prevenirea și combaterea fraudei și a faptelor de corupție.
În calitate de instituție specializată, care acordă finanțări, garanții și asigurări de export în
numele și în contul statului român, EximBank încurajează toți partenerii de afaceri să dezvolte,
să aplice și să formalizeze sisteme de control managerial adecvate pentru combaterea corupției
în tranzacțiile internaționale.
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