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Implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie  

la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi ȋn anul 2021 

 

 În vederea transparentizării activității instituției şi ȋn scopul eficientizării informării publicului și 

prevenirii corupției în sectoarele de activitate, precum şi pentru a asigura creșterea accesului publicului la 

informațiile de interes public, Instituţia Prefectului Judeţul Galaţi a pus ȋn aplicare integral ȋncă din anul 

2018 prevederile Memorandumului pentru creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor 

de interes public, document adoptat la nivelul Guvernului României ȋn anul 2016 şi transpus ȋn SNA 2016-

2020 (Anexa 4). Acest demers a venit ȋn intâmpinarea Planului de integritate pentru implementarea, la 

nivelul Ministerului Afacerilor Interne, ȋn perioada 2017-2020, a Strategiei Naţionale Anticorupţie, 

aprobat prin Ordinul MAI nr.72/2017. Astfel, au fost atinse obiectivele specifice din Plan cu aplicabilitate 

la nivelul instituţiilor prefectului, măsurile la care facem referire fiind : 

- Măsura 1.1.2 – Diversificarea canalelor de comunicare publică ȋn mediul online, ȋn scopul unei 

mai bune informări a publicului larg asupra activităţilor structurilor MAI şi a măsurilor de creştere 

a integrităţii la nivelul MAI – la nivelul instituţiei, comunicarea se face pe două canale: pagina de 

Internet https://gl.prefectura.mai.gov.ro/ şi contul de Facebook Instituția Prefectului - județul 

Galați;  

- Măsura 1.1.3 – Facilitarea accesului la informaţii de interes public prin publicarea unor seturi de 

date ȋn format deschis (open data) – la nivelul instituţiei au fost publicate seturi de date ȋn format 

deschis pe website-ul propriu; au fost postate 3 seturi de date, la care s-au făcut ulterior un număr 

de 14 actualizări; 

- Măsura 1.2.1 – Publicarea ȋn  format deschis şi accesibil cetăţenilor a datelor privind bugetul 

instituţiei şi modul de executare a acestuia – au fost publicate pe website-ul instituţiei 5 bugete pe 

surse financiare (pentru anii 2017-2021), precum şi 5 bilanţuri contabile (pentru anii 2016-2020); 

- Măsura 2.1.7 – Transmiterea către Ministerul Justiţiei a listei incidentelor de integritate şi a 

măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM şi de indicatorii aferenţi fiecărui 

standard de control managerial intern la nivelul structurilor MAI – ȋn conformitate cu Procedura 

https://gl.prefectura.mai.gov.ro/
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de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate ȋn cadrul structurilor MAI (PS-DGA-02),  

Instituţia Prefectului Judeţul Galaţi va comunica Serviciului Judeţean Anticorupţie Galaţi raportul 

anual de evaluare a incidentelor de integritate; 

- Măsura 2.2.2 – creşterea nivelului de pregătire profesională a consilierului de integritate - ȋn anul 

2021, consilierul de integritate de la nivelul instituţiei a participat la o activitate de instruire 

anticorupţie susţinută de Serviciul Judeţean Anticorupţie Galaţi; 

- Măsura 3.1.2 – Publicarea ȋn format deschis a datelor privind achiziţiile publice, precum şi a 

contractelor de achiziţie publică ȋntr-un format unitar la nivelul tuturor structurilor MAI – la 

nivelul instituţiei noastre toate achiziţiile sunt publicate şi se realizează prin SEAP; totodată, pe 

websiteul propriu sunt publicate Programele anuale ale achiziţiilor publice (pentru anii 2017-

2021), Centralizatorul achiziţiilor publice și situația executării contractelor de achiziţii publice 

pentru contractele cu valoare de peste 5000 de euro (pentru anii 2017-2021), precum şi situaţia 

contractelor cu valoare de peste 5000 de euro (pentru anii 2017-2021); 

- Măsura 5.3.3 – Aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru ȋncălcarea 

standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor funcţiilor publice – la nivelul 

instituţiei noastre nu au fost dispuse astfel de sancţiuni, nu au fost persoane care să săvârşească 

abateri de la normele antemenţionate pe parcursul anului 2021; 

- Măsura 5.3.4 – Utilizarea la nivelul instituţiilor publice a infrastructurii dezvoltate ȋn cadrul 

sistemului naţional de raportare potrivit prevederilor OUG nr.88/2013, aprobată cu modificări prin 

Legea nr.25/2014, cu modificările şi completările ulterioare – nu au fost aplicate sancţiuni, 

raportările au fost făcute cu respectarea termenelor legale. 

 


