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|ava|ori|efundamenta|e,o"ffiemonitorizarea|Strategiei
Na{ionale Anticoruptie pe perioada 2012_2015

.documentStrategia Nalionald Anticorupfie (SNA) pe perioada 20lz-201s este un
de viziune strategicd pe tennen mediu, care ofer6 coordonatele majore de
acliune in sprijinul promovirii integritelii gi bunei guvemiri la nivelul tuturor

instituliilor publice. Scopul Strategiei Nalionale Anticoruplie este reducerea
prevenirea fenomenului corupliei prin aplicarea riguroasd a cadrului
institulional in vederea maximizdrii impactului mdsurilor anticorupfie.
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act de prevederile Hotdrdrii Guvernului nr.2l5/2012 privind aprobarea
-strategie Nalionale
Anticoruplie pe perioada 2012-2015,

a Inventarului mdsurilor
preventive anticorup{ie gi a indicatorilor de evaluare precum gi a planului
,
nalional de
acliune pentru implementarea Strategiei nalionale anticoruplie pe perioada
2012_2015,
condamni corupfia in toate formele sale gi igi exprimd in mod ferm angajamentul
de a
combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are
la iispozilie.
in acest sens, conducerea gi persinalur instituliei ader6 la valorile
irndamentale, principiite, obiectivele gi mecanismul de monitor izare al
strategiei
Nafionale Anticorup(ie, aga cum acestea sunt definite in cuprinsul strategiei,
suslinlnd
toate demersurile anticoruplie qi mdsurile de promovare a integritdlii
instillionale.
Av6nd
ca repere principale varorile fundamentare gilrincipiite promovate
,
de
SNA conducerea qi personalul instituliei se obligd sd declare orice interese personale
care pot veni in contradiclie cu exercitarea obiectivd a atribuliilor
de serviciu, sd ia
toate mdsurile necesare pentru evitarea situaliilor de conflict de interese
qi
incompatibilitdli, si considere interesul public mai presus de orice alt
interes in
indeplinirea atribufiilor de serviciu qi s6 nu se foloseascd de prerogativele
funcliei
publice pentru obfinerea de beneficii necuvenite pentru ei, ramiiiile
lo. .uu persoane
apropiate. Totodatd, acegtia se obligd sd asigure accesul neingrddit
la informafiile de
interes public, transparenta procesului declional gi consultaiea membrilor
societdfii
civile in cadrul acestui proces.
_. Pe de alt6 parte promovarea eticii qi integritdlii in viaja publicd nu se poate
realiza fdrd contribufia gi rolul activ al beneficiarilor serviciiloi puuri.".'n.rpingerea
corupliei de cdtre cetdleni, sesizarea iregularitdliloruuu u utururilor
reprezintd
manifestdri ale spiritului civic ai al respectului pentru statul de drept.

