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ANAF implementeaz ă Strategia Na țional ă Anticorup ție 2016-2020

Prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  583/2016,  a  fost  aprobată  Strategia  Națională
Anticorupție  2016-2020,  împreună  cu  seturile  de  indicatori  de  performanță,  riscurile
asociate  obiectivelor  şi  măsurilor  din  strategie  și  sursele  de  verificare,  inventarul
măsurilor de transparență  instituțională  și  de prevenire a corupției,  a indicatorilor  de
evaluare, precum şi standardele de publicare a informaţiilor de interes public.

Prin intermediul Strategiei Naționale Anticorupție se promovează  integritatea, printr-o
riguroasă  punere  în  practică  a  cadrului  normativ,  în  vederea  prevenirii  faptelor  de
corupție. 

Având  în  vederea  atribuțiile  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală,  pentru
transpunerea prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție a fost elaborat proiectul de
ordin privind aprobarea implementării acesteia, astfel:
- Seturile de indicatori de performanță, riscurile  asociate obiectivelor și  măsurilor din
strategie și sursele de verificare, denumite în continuare Plan de integritate, prevăzut în
anexa nr. 1.
- Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum
şi indicatorii de evaluare la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prevăzut
în anexa nr. 2.
- Standardul general de publicare a informațiilor de interes public, prevăzut în anexa
nr.3.
Prin  planul  de  integritate  se  dorește  detalierea  măsurilor  din  strategie,  aplicabile
Agenției  Naționale  de Administrare  Fiscală,  în  funcție  de riscurile,  vulnerabilitățile  și
nevoile de intervenție specifice care au fost identificate. 

*   *  *
Proiectele  de  acte  normative,  iniþiate  de  ANAF,  sunt  fãcute  publice  pe  site-ul  instituþiei  la  adresa
www.anaf.ro , domeniul INFO  ANAF/  Transparen ța  decizionalã . De  asemenea,  acestea  pot  fi
consultate la Serviciul  Comunicare, Relaþii  Publice și  Mass-Media din cadrul  ANAF, cu sediul  în str.
Apolodor nr.17, sector 5, Bucureºti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în
scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu menþiunea “Conf.Legii nr.52/2003”,  la
urmãtoarele adrese:

• Prin  scrisori  la  adresa  poștalã: Agen ția  Naționalã  de  Administrare  Fiscalã,
str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 -  la  Serviciul Comunicare, Rela ții Publice ºi Mass-
Media;
• Electronic la adresa de mail: relatiipublice@anaf.ro 
• Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru  a avea acces la  informaþiile  de  presa privind  aplicarea Legii  nr.52/2003 privind  transparenþa
decizionalã  în Agenþia  Naþionalã  de Administrare  Fiscalã,  se poate  accesa domeniul  INFO ANAF  /
Comunicate  de presã aflat pe site-ul instituției.
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