
 

 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT 
 
 

CNGCFT, având în vedere, nevoia de promovare a integrităţii publice pentru 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi de ridicare la cele mai 
înalte standarde de comportament şi competenţă profesională a salariaţilor, şi pentru 
reducerea vulnerabilităţii la corupţie, adoptă următoarea 

 

Declaraţie de integritate 
 

CNGCFT acordă prioritate în activitatea sa, standardelor etice şi morale şi se angajează 
să ia măsurile necesare şi potrivite acolo unde se identifică situaţii de abuz sau proastă 
administrare. 

CNGCFT este conştient de nevoia respectării principiilor privind integritatea în instituţie, 
apreciază nevoia de raportare la standarde ridicate şi doreşte să vină în întâmpinarea 
demersurilor propriilor angajaţi privind conduita faţă de beneficiarii serviciilor de cadastru şi 
publicitate imobiliară. 

 
CNGCFT îşi întemeiază întreaga activitate pe respectarea unor valori fundamentale, 

precum: 

� Prioritatea interesului public: angajaţii au datoria de a considera interesul public mai 
presus de orice alt interes în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Ei nu trebuie să 
folosească îndatoririle publice pentru obţinerea unor beneficii financiare, nepatrimoniale 
sau alte beneficii materiale pentru ei, familiile sau cunoştinţele lor. 

� Obiectivitatea: în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, inclusiv pentru elaborarea 
anunţurilor publice, atribuirea contractelor sau pentru recomandarea unor persoane fizice 
la premii şi recompense, angajaţii trebuie să aibă o atitudine obiectivă, să facă alegerile 
pe merit, după valoare şi nu din alte considerente. 

� Responsabilitatea: angajaţii sunt responsabili pentru deciziile şi acţiunile lor faţă de 
beneficiarii serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară, supunându-se oricărui tip de 
control asupra activităţii lor. 

� Deschiderea şi transparenţa: angajaţii trebuie să fie deschişi în toate deciziile şi acţiune 
pe care le întreprind .Ei trebuie să-şi motiveze deciziile şi să limiteze accesul cetăţeanului 
la informaţiile de interes public doar în situaţiile prevăzute de lege . Integritatea: angajaţii 
au obligaţia de a declara orice interese personale referitor la îndatoririle lor publice şi să 
ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor ce pot duce la conflicte de interese. 
Ei nu trebuie să accepte niciun fel de beneficiu 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Profesionalismul: angajaţii trebuie să promoveze şi să sprijine aceste valori 
fundamentale printr-o atitudine resposabilă şi prin puterea exemplului pentru ceilalţi 
angajaţi. 

 
 

Directorul, în calitate de reprezentant legal al CNGCFT, îşi asumă implementarea 
prevederilor prezentei Declaraţii de integritate, pentru dezvoltarea şi menţinerea unei mediu 
instituţional benefic, eficient şi valid în conformitate cu valorile fundamentale mai sus menţionate, 
în scopul reducerii vulnerabilităţii la corupţie pentru ca instituţia să îşi atingă astfel obiectivele, 
asigurând calitatea serviciilor furnizate. 

 
 
 

Semnătura directorului instituţiei şi parafa 


