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RAPORT 

PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE 

ANTICORUPȚIE 2016-2020 LA NIVELUL EUROTEST S.A. ÎN ANUL 2019 

 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

EUROTEST S.A. este o societate comercială cu capital majoritar de stat (70%), 

având ca obiect principal de activitate : cercetare – dezvoltare în ştiinţe fizice şi 

naturale (cod CAEN 7219) şi încercarea produselor electrotehnice, electronice şi de 

automatizare destinate obiectivelor industriale cu risc ridicat natural sau provocat.  

Activitatea societății pe anul 2019 s-a orientat spre dezvoltarea unor proceduri 

în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului 

puplic pe domeniul sau de competență. 

 

2. ACTIVITĂȚI REALIZATE 

 

Măsura 1.1. Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general 

din anexa nr. 4 la HG nr. 583/2016 

 

 Societatea având un nr. redus de angajați a făcut funcțional în anul 2019 propriul 

site: www.eurotest.ro implementând secțiunea „Despre noi”/„Despre Instituție” / 

„Prezentare„ secțiunea „Informații” și secțiunea „Contact” urmând implementarea, în 

limitata posibilităților și a celorlalte secțiuni și dezvoltarea secțiunilor cu informații 

specifice. Responsabil-directorul general. 

 

 Măsura 4.1. Creșterea gradului de conștientizare anticorupție în rândul 

personalului EUROTEST S.A. prin activității de informare și conștientizare. 

http://www.eurotest.ro/
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Responsabil-directorul general. 

În perioada de referință au fost realizate informări individuale, fiecare angajat 

primind o informare pe adresa de e-mail personalizată cu extensia @eurotest.ro.  

 

 Măsura 4.2 Asigurarea participării angajaților angajaților EUROTEST S.A. la 

cursuri privind normele etice și de conduită, anticorupție, prevenirea conflictelor de 

interese, ca parte a programului de formare continuă a personalului angajat. 

Responsabil-directorul general. S-a realizat un seminar intern (o masă rotundă) cu 

următoarele obiective de prevenire a corupției care constau în cunoașterea legislației 

specifice domeniului corupției: 

- însușirea principalelor măsuri prin care un funcționar se poate proteja împotriva 

implicării în săvârșirea unor fapte de corupție (prezentare studii de caz); 

- conștientizarea pericolului existent în cazul implicării în săvârșirea unor fapte de 

corupție (prezentare de acțiuni de prindere în flagrant și acțiuni de testare a integrității 

profesionale). 
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