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Declaraţie de integritate
Primaria municipiului Roman acorda maxima prioritate respectarii standardelor de etica şi
morala şi se angajează să implementeze toate măsurile necesare prevenirii situaţiilor de abuz sau de
erori în relatiile pe care le are cu toate categoriile de colaboratori precum si in administrarea
patrimoniului din dotare.
Primaria municipiului Roman constientizeaza necesitatea respectării principiilor privind
integritatea în cadrul acestei instituţii si apreciază necesitatea raportarii la standarde de performanta
ridicata, dorind să vină în întâmpinarea demersurilor propriilor angajaţi privind conduita faţă de toti
colaboratorii institutiei.
La baza tuturor activitatilor desfasurate în cadrul Primariei municipiului Roman stau
urmatoarele valori fundamentale:
Prioritatea interesului public: angajaţii Primariei au datoria de a considera interesul public
mai presus de orice alt interes în îndeplinirea sarcinilor de serviciu si nu trebuie să uzeze de
indatoririle lor publice pentru obţinerea unor beneficii financiare, nepatrimoniale sau a altor
beneficii materiale nici pentru ei si nici pentru familiile sau cunoştinţele lor.
Obiectivitatea: in indeplinirea sarcinilor de serviciu, inclusiv ale celor pentru elaborarea
anunţurilor publice, atribuirea contractelor sau pentru recomandarea unor persoane fizice la premii
şi recompense, angajaţii Primariei trebuie să adopte o atitudine obiectivă, să opteze pentru decizii
corecte si obiective în orice situatie în care s-ar afla.
Responsabilitatea: angajaţii Primariei sunt direct responsabili pentru deciziile şi acţiunile
lor faţă de toti colaboratorii acestora, supunându-se oricărui tip de control privitor la activităţile pe
care le desfasoara.
Deschiderea şi transparenţa: angajaţii Primariei trebuie sa adopte o atitudine deschisă si
transparenta în toate deciziile şi acţiunile pe care le intreprind. Fiecare angajat trebuie să-şi
motiveze deciziile şi să asigure accesul cetatenilor la informaţii de interes public dar numai in
conditii de totala legalitate.
Integritatea: angajaţii au obligaţia de a declara orice interese personale referitoare la
îndatoririle lor publice şi să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor ce pot duce la
conflicte de interese. Nici unui angajat nu-i este permis să accepte vreun beneficiu financiar sau de
orice altă natură de la persoane sau organizaţii care ar putea să-l influenţeze in indeplinirea
sarcinilor de serviciu.
Profesionalismul: angajaţii Primariei trebuie să promoveze şi să sprijine aceste valori
fundamentale printr-o atitudine resposabilă şi prin puterea exemplului pentru ceilalţi angajaţi.
Primarul, in calitate de reprezentant legal al Primariei municipiului Roman, işi asumă
responsabilitatea implementarii prevederilor prezentei Declaraţii de integritate, pentru dezvoltarea
şi menţinerea unui mediu instituţional benefic, eficient şi valid, în conformitate cu toate aceste
valori fundamentale, în scopul reducerii vulnerabilităţii la corupţie.
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