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ANEXA NR. 1
DECLARATIA DE ADERARE
la valorile fundamentale, principiile, obiectivele §i mecanismul de monitorizare
al Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2012-2015

Strategia Nationala Anticoruptie (SNA) pe perioada 2012-2015 este un
document de viziune strategica pe termen mediu, care ofera coordonatele majore de
actiune in sprijinul promovarii integritatii §i bunei guvemari la nivelul tuturor
institutiilor publice. Scopul Strategiei Nationale Anticoruptie este reducerea §i
prevenirea fenomenului coruptiei prin aplicarea riguroasa a cadrului normativ §i
institutional in vederea maximizarii impactului masurilor anticoruptie.
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luand act de prevederile Hotararii Guvernuiui nr. 215/2012 privind aprobarea
Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015, a Inventarului masurilor
preventive anticoruptie §i a indicatorilor de evaluare, precum
a Planului
national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie pe
perioada 2012-2015, condamna coruptia in toate formele sale §i i§ii exprima in mod
ferm angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care
le are la dispozitie.
In acest sens, conducerea §i personalul institutiei adera la valorile
fundamentale, principiile, obiectivele §i mecanismul de monitorizare al Strategiei
Nationale Anticoruptie, a§a cum acestea sunt definite in cuprinsul strategiei,
sustinand toate demersurile anticoruptie §i masurile de promovare a integritatii
institutionale.
Avand ca repere principale valorile fundamentale §i principiile
promovate de SNA conducerea §i personalul institutiei se obliga sa declare orice
interese personale care pot veni in contradictie cu exercitarea obiectiva a
atributiilor de serviciu, sa ia toate masurile necesare pentru evitarea situatiilor de
conflict de interese ^i incompatibilitati, sa considere interesul public mai presus de
orice alt interes in Tndeplinirea atributiilor de serviciu
sa nu se foloseasca de
prerogativele functiei publice pentru obtinerea de beneflcii necuvenite pentru ei,
familiile lor sau persoane apropiate. Totodata, ace^tia se obliga sa asigure accesul
neingradit la informatiile de interes public, transparenta procesului decizional §i
consultarea membrilor societatii civile in cadrul acestui proces.
Pe de alta parte, promovarea eticii §i a integritatii in viata publica nu se
poate realiza fara contributia §i rolul activ al beneficiarilor serviciilor publice.
Respingerea coruptiei de catre cetateni, sesizarea iregularitatilor sau a abuzurilor
reprezintamanifestari ale spiritului civic §i alerespectuluipentru statul dedr^pt.
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