
Măsuri pentru demararea 
procesului de implementare a 

Strategiei Naționale Anticorupție 
2016-2020



Activități care urmează a se desfășura până la 
data de 16 decembrie 2016:



1. Adoptarea și transmiterea 
Declarației de aderare

• acest document nu are un format aprobat
printr-un act normativ

• este un document semnat de șeful instituției,
prin care se exprimă adeziunea față de
valorile, principiile, obiectivele, măsurile și
termenele prevăzute de SNA 2016-2020



2. Comunicarea datelor de identificare și 
contact (nume, funcție, e-mail, telefon, fax) ale 

persoanelor desemnate la nivelul instituției, 
responsabile cu implementarea SNA 2016-2020

• un reprezentant al instituției, la nivel de
conducere, desemnat în calitate de coordonator
al planului de integritate al Strategiei Naționale
Anticorupție 2016-2020

• un reprezentant al instituției, la nivel de expert,
care să aibă un contact permanent cu Direcția
Etică, Integritate și Bună Guvernare din cadrul
MDRAP



3. Transmiterea listei structurilor subordonate, 
coordonate sau aflate sub autoritatea 

instituției



Activități care urmează a se desfășura până la 
data de 1 februarie 2017:



4. Identificarea riscurilor și 
vulnerabilităților specifice instituției, 
precum și a măsurilor de remediere

• aceasta reprezintă o etapă preliminară
esențială în demersurile de implementare a
SNA, care fundamentează soluțiile identificate
prin planul de integritate



5. Elaborarea și transmiterea planului 
de integritate

• Planul trebuie să detalieze măsurile din strategie, aplicabile
fiecărei instituții în mod particularizat, în funcție de riscurile,
vulnerabilitățile și nevoile de intervenție specifice identificate

• Planul de integritate trebuie să aibă un caracter concret și
realist, sens în care este utilă și o estimare bugetară a
activităților incluse

• Trebuie subliniată importanța consultării, în procesul de
elaborare a planului de integritate, a angajaților și a
partenerilor implicați în domeniul de activitate al instituției
dumneavoastră. Dat fiind faptul că planul de integritate va
avea caracterul unui act normativ (urmând a fi adoptat prin
ordin sau decizie a șefului instituției) apreciem că se impune
respectarea dispozițiilor legale privind transparența
decizională.


