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DECLARATIE DE A]DERARE
LA VALORILE FUNDAMENTALE, PRINCIPIILE], OBIEC'TIVELE $I ME
DE MONITORIZARE A STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE PE

UL
OADA

2012-201s

Strategia Nalional6 Anticoruplie (SNA) pe per:ioa.da 20rz-20r este rul
document de viziune strategicd pe termen mediu, care oft:rd coordonatele majore de
acfiune in sprijinul promovdrii integritalii gi bunei gu.verndri la niv I tuturor

instituliilor publice. Scopul Strategiei Nafiona,le Antic:onuplie este
prevenirea fenomenului corup{iei prin aplicarea riguroarsd a cadrului
institulional

in
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vederea maximizdriiimpactului mdsurilo:r anticoruplie.

PRIMARIA COMUNEI BRANI$TEA - JTIDETUL G
Avdnd

in vedere

prevederile Hotdrdrii Guvernuldi nr. 2l5lz0
aprobarea Strategiei nalionale anticorupfie pe perioada 2tJrz 20L5, a
mdsurilor preventive anticoruplie qi a indicatorilor de evaluare, precum
;i
nalional de acliune pentru implementarea Strategiei na{ionale anti
perioada 2012-2015, condamnr coruplia in toate formele sale igi expri
;i
ferm angajamentul de a combate acest fenomen prin toatr: mijloacele
le are la dispozilie.
In acest sens, conducerea gi personalul instituliei ader6 I
fundamentale, principiile, obiectivele qi mecanismul de monitorizare al
Nalionale Anticoruplie, aga cum acestea sunt definit,e 'lh cuprinsul
suslindnd toate demersurile anticorupfie ;i mirsurile de p,romovare a
institulionale.
Avdnd ca repere principale valorile fundamentale qi pr.incipiile pro
SNA conducerea qi personalul instituliei se obligii sd declare orice interese
care pot veni tn contradiclie cu exercitarea obiectivd a atrribuliilor de
toate mdsurile necesare pentru evitarea situaliilor de conflict de i
incompatibilitdli, sI considere interesul public mai presius de orice alt
indeplinirea atribu,tiilor de serviciu qi s6 nu se filloseascii de prerogati
publice pentru obfinerea de beneficii necuvenite pentru ei, familiile ior
,
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apropiate. Totodat[, aceqtia se obligd s[ asigure acpe$ul nedngridit la
lor
de ihteres public, transparenla procesului decizip4al qi consultarea
sociQtdlii civile in cadrul acestui proces.
se poate
Pe de altd parte, promovarea eticii qi integrilafii in viafa publicd
realilafErd contoibutia qi rolul activ al beneficiarilol sqrviciilor publice.
corup{iei de cdtre cetSfeni, sesizarea iregularitafifot' sau a abuzurilor reprezintI
manifestiri ale spiritului civic gi al respectului pentryu ptatul de drept.

