MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
O R D I N nr. ...........
privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/10.08.2016
privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a
seturilor de indicatori 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,
În temeiul art. 11 alin. 3 din Hotărârea Guvernului României nr. 520/2013
privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu
modificările și completările ulterioare,
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul
O R D I N
Art. 1 Se aprobă 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.
Art. 2 Se aprobă 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.
Art. 3 Se aprobă Standardul general de publicare a informațiilor de interes
public, prevăzut în anexa nr.3.
Art. 4 Se desemnează conducerea Direcţiei Generale de Integritate
coordonatorul implementării planului de integritate.
Art. 5 (1) Conducerea aparatului propriu și a structurilor subordonate
răspunde pentru implementarea măsurilor stabilite în sarcina acestora şi pentru
comunicarea stadiului realizării lor la direcţiile responsabile prevăzute în anexele
nr. 1, 2 și 3.

(2) Direcţia Generală de Integritate centralizează toate informaţiile de la
direcţiile responsabile şi le raportează Corpului de Control din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice.
(3) Raportarea indicatorilor prevăzuţi în anexele nr. 1 şi 2 se va face anual,
iar la solicitarea Direcţiei Generale de Integritate oricând este necesar.
Art. 6 Direcţia Generală de Integritate, aparatul propriu și unităţile
teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 7 Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Emis la Bucureşti, la ................

PREŞEDINTE,
Bogdan – Nicolae STAN

