DECLARAŢIE DE ADERARE
la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al
Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020
Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin Hotărârea Guvernului nr.
583/2016, a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, a Inventarului
măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național
de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020;
Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), în calitate de instituție
publică, având îndatorirea de a respecta și aplica legile, decretele Președintelui României,
hotărârile și ordonanțele Guvernului și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea
ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul instituției,
asumându-și valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia
Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020,
recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada
2016-2020, precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia,
ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE, prin care:


Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă;



Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a
Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020;



Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate
mijloacele legale și administrative corespunzătoare;



Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea
situațiilor de conflict de interese și incompatibilității, precum și pentru considerarea
interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului
transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;



Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe
care o reprezintă;



Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în
principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație
anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor
sectoriale și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;



Autoevaluează periodic și informează secretariatul tehnic al SNA asupra gradului de
implementare a planului anticorupție pe instituție;



Autoevaluează periodic și informează secretariatul tehnic al SNA asupra gradului de
implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerate în anexa nr. 2 la H.G. nr. 583
privind aprobarea SNA 2016-2020).

Această declarație a fost adoptată de către
Rectorul UTCB
Prof. univ. dr. ing. Radu Văcăreanu

în data de 24 octombrie 2018

