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Nr. 142562 din 22 octombrie 2020

DECLARAȚIA DE POLITICĂ ANTIFRAUDĂ

Eu, Anicuța - Aura TRĂISTARU,
șef al Autorității de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă,
în scopul îndeplinirii funcțiilor regulamentare pentru gestionarea și controlul Programul
Operațional Capacitate Administrativă pentru care Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației este autoritate de management, program adoptat sub nr. CCI
2014 RO05SFOPO01 prin Decizia (CE) nr. C(2015) 1290/25.02.2015 pentru perioada de
programare 2014-2020,
mă angajez ca, prin responsabilitățile ce decurg din obligațiile și atribuțiile legale:
✓ Să promovez standarde riguroase morale, etice şi legale care să asigure
integritate, obiectivitate şi onestitate în managementul şi controlul fondurilor
europene și naționale gestionate,
✓ Să condamn frauda, corupţia, conflictul de interese ca fiind fenomene ce
afectează buna gestionare a fondurilor europene și naționale,
✓ Să acord atenţie deosebită riscurilor de fraudă şi corupţie care ar putea afecta
interesele financiare ale Uniunii Europene, prin nominalizarea unei echipe
antifraudă, constituită în cadrul autorității de management, care identifică şi
evaluează riscurile antifraudă, stabileşte un plan de măsuri eficiente și
proporționale antifraudă și asigură mijloace adecvate de comunicare şi
informare antifraudă,
✓ Să aduc la îndeplinire planul de măsuri antifraudă, orientat, în special, către
un sistem adecvat de control intern, către prevenirea şi detectarea fraudei,
către acţiuni prudente şi diligente și către măsuri corective, inclusiv sancţiuni
administrative, după caz,
✓ Să implementez proceduri de raportare a fraudelor atât intern, cât şi extern,
cu respectarea principiului confidenţialităţii şi cu asigurarea protecţiei
avertizorilor de integritate,
✓ Să cooperez cu Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Departamentul
de Luptă Antifraudă şi cu autorităţile judiciare, în cazul suspiciunilor de
fraudă.
În concluzie, DECLAR TOLERANŢĂ ZERO FRAUDEI ŞI CORUPŢIEI, prin politici adecvate şi un
sistem sănătos de control intern/managerial.
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