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Implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025  

la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi ȋn anul 2022 

 

 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 iniţial ȋn 

SNA 2016-2020, iar ulterior ȋn SNA 2021-2025 (Anexa 4).  

Pe parcursul anului 2022, ȋn conformitate cu prevederile SNA 2021-2025, au fost ȋndeplinite 

primele două măsuri aferente Obiectivului specific 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivel 

național, respectiv: 

- Prefectul judeţului Galaţi a adoptat declaraţia privind asumarea unei agende de integritate, prin 

care s-au stabilit ca obiective esenţiale consolidarea capacităţii Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi de a 

preveni faptele de corupţie şi implementarea standardelor de integritate promovate de Strategia Naţională 

Anticorupţie 2021-2025. Ulterior adoptării, declaraţia a fost distribuită ȋn cadrul instituţiei şi publicată pe 

site-ul propriu; 

- A fost elaborat, adoptat și distribuit în cadrul instituției planul propriu de integritate, cu o 

consultare preliminară a tuturor angajaților și pe baza evaluării de risc conform prevederilor HG nr. 

599/2018. Ulterior, ca şi ȋn cazul declaraţiei de la punctul precedent, planul a fost publicat pe site-ul 

instituţiei. 

Acest demersuri au venit ȋn ȋntâmpinarea Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul 

Ministerului Afacerilor Interne, ȋn perioada 2022-2025, a Strategiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin 

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 191 din 23.12.2022. Astfel, raportat la obiectivele şi măsurile 

specifice din Plan cu aplicabilitate la nivelul instituţiilor prefectului, au fost realizate următoarele 

activităţi: 
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- Măsura 1.1.1 - Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la 

riscurile și vulnerabilitățile nou apărute (Plan de integritate MAI) / 1.1.3 Evaluarea anuală a 

modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou 

apărute (SNA) - pentru a asigura un caracter unitar şi complementar al procesului de evaluare a 

măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei, raportat la termenele stabilite prin procedura de 

sistem care reglementează managementul riscurilor de corupţie ȋn cadrul MAI, este ȋn curs de 

derulare procesul de evaluare anuală a modului de implementare a Planului, până la finalul 

primului trimestru al anului curent urmând a avea loc şi actualizarea acestuia;  

- Măsura 1.1.2 - Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum 

și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 

599/2018 (Plan de integritate MAI) / 1.1.4 Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea 

riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al 

acestora, conform HG nr. 599/2018 (SNA) - ȋn conformitate cu prevederile HG nr.599/2018 şi ale 

procedurii de sistem PS-DGA-01, Grupul de lucru pentru prevenirea corupţiei din cadrul instituţiei 

a parcurs ȋn anul 2022 toate etapele de management al riscurilor de corupţie. Astfel, ulterior 

finalizării tuturor activităţilor stabilite prin actele normative incidente, a fost generat noul Registru 

de riscuri  ȋn aplicaţia MARC, ȋn cuprinsul căruia se regăsesc 27 de riscuri şi măsurile aferente de 

prevenire şi control . Ulterior, Registrul a fost aprobat de către conducătorul instituţiei şi a fost 

comunicat atât către structura judeţeană a Direcţiei Generale Anticorupţie, cât şi către personalul 

instituţiei, ȋn vederea luării la cunoştinţă şi aplicării.; 

- Măsura 1.1.3 - Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform 

HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii 

acestora (Plan de integritate MAI) / 1.1.5 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a 

incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de 

prevenire și/sau control urmare producerii acestora (SNA) - anual, până la sfârşitul lunii ianuarie, 

ȋn conformitate cu prevederile normative şi cu cele ale procedurii de sistem PS-DGA-02, instituţia 

noastră transmite structurii judeţene a Direcţiei Generale Anticorupţie raportul privind evaluarea 

incidentelor de integritate. Menţionăm faptul că ȋn cadrul raportului transmis ȋn anul 2022 s-a 

precizat faptul că la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi nu au avut loc incidente de 

integritate ȋn anul precedent; 
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- Măsura 3.2.2 Îmbunătățirea mecanismului de identificare și evaluare a riscurilor de corupție la 

nivelul structurilor MAI, prin diversificarea surselor de informații utilizate, astfel încât să se 

constituie într-un instrument consolidat de identificare a tendințelor privind evoluția fenomenului 

de corupție, inclusiv prin utilizarea aplicației MARC (Plan de integritate MAI) / 3.3.4 Întărirea 

mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice 

dedicate acestora (SNA) - ȋn conformitate cu prevederile procedurii de sistem PS-01-DGA, 

gestionarea de către Grupul de lucru a riscurilor de corupţie se face prin intermediul aplicaţiei 

MARC. În anul 2022, ȋntreg procesul de identificare, evaluare şi prevenire a riscurilor a fost reluat, 

ca urmare a ȋmplinirii termenului de trei ani de la ultima operaţiune similară. Totodată, menţionăm 

faptul că pe parcursul anului precedent, cu sprijinul structurii judeţene a Direcţiei Generale 

Anticorupţie, 29 de angajaţi ai instituţiei au fost instruiţi ȋn problematica prevenirii şi combaterii 

corupţiei; 

- Măsura 4.3.1 Aplicarea standardelor aferente open contracting data (date deschise privind 

contractele de achiziții publice, în diferite etape ale procesului de contractare) (Plan de integritate 

MAI) / 4.5.8 Aplicarea standardelor aferente open contracting data (SNA) - datele referitoare la 

achiziţiile publice, publicate ȋn regim deschis pe site-ul instituţiei, vizează programul anual al 

achiziţiilor publice, centralizatorul anual al achiziţiilor publice, contractele de achiziţie pubică ȋn 

valoare de cel puţin 5000 de euro, precum şi documentele privind execuţia contractelor. 

 


