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Angajament de Integritate 

pentru candidaţii la funcţia de Preşedinte al României 

 

Preambul 

Transparency International Romania invită toţi candidaţii înscrişi la alegerile pentru funcţia de 
Preşedinte al României să semneze Angajamentul de Integritate, un act de onoare prin care fiecare 
dintre aceştia îşi asumă să trateze cu responsabilitate funcţia pentru care candidează, iar pe parcursul 
mandatului de preşedinte să reprezinte statul român şi interesele cetăţenilor săi cu demnitate şi 
patriotism.  
 
Principiile care stau la baza Angajamentului de Integritate sunt: responsabilitatea, integritatea, 
transparența și demnitatea.  
Preşedintele României poate fi un promotor al acestor valori, prin modul în care alege să îşi ducă la 
îndeplinire mandatul, să îşi reprezinte ţara şi cetăţenii, atât în plan naţional cât şi la nivel internaţional. 

 

 

Angajamentul semnatarilor 

Subsemnatul (a) _____________________________________________________________________, 

candidat înscris la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019,  

mă angajez ca, atât în campania electorală cât şi pe parcursul mandatului de Preşedinte al României, să 

promovez un comportament integru şi să încurajez dezbaterile constructive pe teme relevante pentru 

cetăţeni. 

Ca Preşedinte al României voi fi mediator între puterile statului, precum şi între stat şi societate, ori de 

câte ori este necesar, tratând fiecare situaţie cu onestitate şi responsabilitate. 

Voi depune toate eforturile pentru a reprezenta România cu demnitate şi patriotism, atât în plan 

naţional cât şi la nivel internaţional. 

 

 



 
 
 
 

 
 
Ca parte a Angajamentului de Integritate îmi asum să respect următoarele reguli de conduită: 

 Responsabilitate 

- În calitate de preşedinte al României voi exercita funcţia de mediere între puterile statului, precum şi 

între stat şi societate cu responsabilitate şi profesionalism; 

- Voi condamna ferm actele şi faptele de corupţie;  

- Voi depune toate eforturile necesare pentru a identifica și diminua efectele negative ale faptelor de 

corupţie. 

 

 Integritate 

- Îmi voi trata toți colaboratorii cu onestitate, seriozitate și profesionalism; 

- Voi accepta doar finanţări care nu îmi vor compromite în nici un fel capacitatea de a analiza şi acţiona 

liber şi obiectiv; 

- Nu îmi voi crea obligații financiare sau de nicio altă natură față de persoane sau organizații care mi-ar 

putea compromite buna reputație; 

- Nu voi solicita și nici nu voi accepta niciun fel de răsplată necuvenită (în bani, bunuri sau servicii) pentru 

activitatea mea; 

- Nu mă voi pune cu bună știință în situații de conflict de interese sau de incompatibilitate. 

 

 Transparență 

- Voi da dovadă de deschidere și onestitate, publicând din oficiu sau la cerere informațiile 

neconfidențiale relevante pentru public; 

- Voi răspunde prompt și cu deschidere solicitărilor de informații neconfidențiale din partea publicului; 

- Voi face public raportul cu privire la cheltuielile angajate în campania electorală.  

 

 Demnitate 

- Voi trata toate persoanele cu care vin în contact cu demnitate și considerație, nediscriminând pe bază 

de rasă, etnie, naționalitate, gen, religie, vârstă, opțiune politică sau orientare sexuală; 

- Voi da dovadă de respect față de cetăţeni, întreținând un dialog real și onest cu aceștia; 

- Mă angajez să reprezint România cu demnitate, atât în plan naţional cât şi în plan internaţional. 
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