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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI  

JUDEŢUL GALAŢI 
 

  

 
 

 

 

DECLARAŢIE 

privind asumarea unei agende de integritate organizaţională a  

Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi 

 

 Având ȋn vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naţionale 
Anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.1269/2021, 

 Asumându-şi valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia 
Naţională Anticorupţie pe perioada 2021-2025, 

 Recunoscând importanţa ȋndeplinirii obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie 
pentru perioada 2021-2025, 

 

PREFECTUL JUDEŢULUI GALAŢI 

 

 Îşi afirmă angajamentul de a promova un climat de integritate şi transparenţă 
instituţională la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi şi de a veghea la respectarea 
principiilor legalităţii, imparţialităţii, profesionalismului şi orientării către cetăţean; 

Îşi exprimă ȋn mod ferm angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin 
toate mijloacele legale şi administrative corespunzătoare; 

Împreună cu angajaţii instituţiei prefectului adoptă toate măsurile necesare pentru 
evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea 
interesului public mai presus de orice alt interes, ȋn acord cu respectarea principiului 
transparenţei procesului decizional şi accesului neȋngrădit la informaţiile de interes public; 

Îşi asumă ȋndeplinirea măsurilor specifice care ţin de competenţa exclusivă a 
instituţiei prefectului; 

Susţine şi promovează implementarea cadrului legislativ anticorupţie ce vizează, ȋn 
principal, prevenirea corupţiei ȋn instituţia prefectului, creşterea gradului de educaţie 
anticorupţie, combaterea corupţiei prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de 
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integritate şi dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare a Strategiei Naţionale 
Anticorupţie; 

Condamnă ferm corupţia ȋn toate formele ȋn care se manifestă şi care ar putea afecta 
imaginea instituţiei, a personalului şi ȋncrederea beneficiarilor ȋn serviciile oferite de 
instituţia prefectului; 

Stabileşte următoarele obiective ȋn agenda de integritate organizaţională a Instituţiei 
Prefectului Judeţul Galaţi: 

- Consolidarea capacităţii Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi de a preveni faptele de 
corupţie; 

- Implementarea standardelor de integritate promovate de Strategia Naţională 
Anticorupţie 2021-2025. 

 

 

Această declaraţie a fost adoptată de către 

PREFECTUL JUDEŢULUI GALAŢI 

GABRIEL-AURELIAN  PANAITESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galaţi, 

Martie 2022 


