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DECLARAȚIE DE ADERARE
La valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al
Strategiei Naționale Anticorupție 2018-2020

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, a Strategiei Naţionale
Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020, a setului de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor si
măsurilor din strategie si a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă
instituţională şi de prevenire a corupţiei, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de
interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.583/2016, Casa de Asigurări de Sănătate
Suceava, în calitate de instituție publică, de interes local, în subordinea C.N.A.S., cu rol în
asigurarea finanțării ocrotirii sănătății populației din raza administrativ-teritorială de competență
prin care se asigură accesul asiguraților la un pachet de servicii de bază,
Asumându-şi valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională
Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020,
Recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 –
2020 precum şi a mecanismului de monitorizare a acesteia,
Sprijinind principiile si obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie şi asumându-si
îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa instituției,
exprimă, în mod ferm, susținerea și sprijinul pentru continuarea demersurilor de
educație anticorupție, de dezvoltare și consolidare a componentei de prevenire a corupției și a
incidentelor de integritate, precum și de combatere a corupției prin mijloace administrative și
penale.

PREȘEDINTELE DIRECTOR GENERAL AL CAS SUCEAVA
ADOPTĂ PREZENTA
DECLARAȚIE:


Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă;



Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a
Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020;



Îşi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate
mijloacele legale şi administrative corespunzătoare;



Împreună cu reprezentanţii instituţiei adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea
situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi 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 implementarea măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și
autoevaluarea periodică la nivelul instituției;



Susține implementarea măsurilor preventive anticorupție prevăzute în documentele
programatice întocmite în baza Strategiei Anticorupție pe perioada 2016-2020,
implementarea inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a
corupției la nivelul instituției, respectarea standardului general de publicare a informațiilor
de interes public;



Susține și promovează cunoașterea de către angajați a standardelor legale de integritate
prin participarea acestora la activități de educație anticorupție sau la cursuri de pregătire
incidente domeniului;



Acționează pentru remedierea vulnerabilităților specifice instituției, prin implementarea
sistematică a măsurilor preventive și aplicarea instrumentelor de control intern, prin
promovarea și asumarea transparenței instituționale și a guvernării deschise;



Asigură îndeplinirea condiționalităților stabilite prin mecanismul de monitorizare a
Strategiei Anticorupție pe perioada 2016-2020.

Această declaraţie a fost adoptată, în 09.08.2018, de către
PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL
Victor Cristi BLEORTU

