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Declaraţia de Aderare 

la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare 

a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 - 2020 

 

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României prin HG nr. 583/ 2016, a 

Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor indicatorilor de 

performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de 

verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a 

indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes 

public,  

 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.16 din Iaşi, în calitate de instituţie publică, 

asumându-şi valorile fundamentale şi principiile promovate de Strategia Naţională 

Anticorupţie pe perioada 2016-2020, recunoscând importanţa obiectivelor, precum şi 

mecanismul de monitorizare al acestora, adoptă prezenta declaraţie prin care: 

✓ susţine şi promovează implementarea cadrului legislativ anticorupţie ce vizează, în 

principal, prevenirea corupţiei în instituţiile publice, creşterea gradului de educaţie 

anticorupţie, combaterea corupţiei prin măsuri administrative, aprobarea planului de 

integritate şi dezvoltarea sistemului de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie. 

✓ condamnă corupţia în toate formele acesteia de manifestare, 

✓ întreprinde, împreună cu reprezentanţii instituţiei, toate măsurile necesare pentru 

evitarea situaţiilor privind conflictele de interese şi incompatibilităţile, precum şi pentru 

considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea 

principiului transparenţei procesului decizional şi accesului neîngrădit la informaţiile de 

interes public, 

✓ îsi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei 

✓ îşi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate 

mijloacele legale şi administrative corespunzătoare, 

 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.16 din Iaşi autoevaluează periodic stadiul 

implementării măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, precum şi a 

implementării Planului de integritate. 
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