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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

NR. 8211/26.06.2014 

DECLARAŢIA DE ADERARE 

 la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al 

 Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012-2015 
 

Conducerea Consiliul Judeţean Gorj şi personalul instituţiei, 

           - având în vedere aprobarea de către Guvernul României a Strategiei naţionale 

anticorupţie pe perioada 2012 - 2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi 

indicatorii de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea 

Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015, prin Hotărârea Guvernului României 

nr.215/2012, care este un document de viziune strategică pe termen mediu, oferind 

coordonatele majore de acţiune în sprijinul promovării integrităţii şi bunei guvernări la nivelul 

tuturor instituţiilor publice şi autorităţilor publice, scopul acesteia fiind reducerea şi prevenirea 

fenomenului corupţiei prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional în vederea 

maximizării impactului măsurilor anticorupţie, 

 - având ca repere principale, valorile fundamentale şi principiile promovate de SNA, 

conducerea şi personalul instituţiei se obligă să declare orice interese personale care pot veni 

în contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor de serviciu, să ia toate măsurile necesare 

pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, să considere interesul 

public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi să nu se folosească 

de prerogativele funcţiei publice pentru obţinerea de beneficii necuvenite pentru ei, familiile 

lor sau persoane apropiate. Totodată, aceştia se obligă să asigure accesul neîngrădit la 

informaţiile de interes public, transparenţa procesului decizional şi consultarea membrilor 

societăţii civile în cadrul acestui proces, 

- luând act de prevederile Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015, conducerea şi 

personalul instituţiei, condamnă corupţia în toate formele sale şi îşi exprimă în mod ferm 

angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la 

dispoziţie,   
- recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015, 

precum şi a mecanismului de monitorizare a acesteia,  

 

adoptă prezenta declaraţie, prin care: 

 

Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de 

monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012-2015, aşa cum acestea 

sunt definite în cuprinsul Strategiei, susţinând toate demersurile anticorupţie şi măsurile de 

promovare a integrităţii naţionale. 

 
         PREŞEDINTE,                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION CĂLINOIU                                                               CRISTINA- ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
 


