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D E C L A R A Ț I E 

 privind prioritățile și  obiectivele Instituţiei Prefectului –  Judeţul Vrancea, ce se impun în 

scopul respectării și aplicării standardelor legale de integritate, denumită 

 

DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA AGENDEI DE INTEGRITATE 

ORGANIZAȚIONALĂ   

 Având în vedere adoptarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025 şi a 
documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021, 

 Asumându-şi viziunea şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupţie 
2021-2025, 

 Recunoscând importanţa îndeplinirii obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie, 
 
 

PREFECTUL JUDEŢULUI VRANCEA 

adoptă prezenta  
 

D E C L A R A Ț I E 
 

prin care 

 aderă la valorile fundamentale și principiile esențiale pentru asigurarea unei 

administrații publice moderne și eficiente, în acord cu Strategia Naţională Anticorupţie pe 

perioada 2021-2025; 

  își afirmă angajamentul promovării unui climat de integritate prin stabilirea priorităților 

și a obiectivelor ce se impun în scopul respectării și aplicării standardelor legale de integritate; 

 susţine continuarea eforturilor anticorupție, promovând implementarea cadrului 

legislativ anticorupţie ce vizează, în principal, prevenirea corupţiei în instituţia prefectului prin 

identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, stabilirea și 

implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora conform H.G. 599/201 și aprobarea 

planului de integritate în acord cu Strategia Naţională Anticorupţie; 

 adoptă măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi 

incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt 

interes, în acord cu respectarea principiului transparenţei procesului decizional şi accesului 

neîngrădit la informaţiile de interes public; 

 îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei pe 

care o reprezintă; 

 promovează integritatea organizațională în cadrul Institutiei Prefectului Judeţul Vrancea, 

incriminând ferm corupţia în toate formele în care se manifestă. 
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Stabileşte ca obiective principale în agenda de integritate organizaţională a Instituției 

Prefectului – Judeţul Vrancea, implementarea standardelor de integritate promovate de 

Strategia Naţională Anticorupţie 2021 - 2025 și consolidarea evaluării riscurilor și a 

vulnerabilităților la corupție prin eficientizarea măsurilor de prevenire și educație anticorupție, 

respectiv consolidarea dialogului și cooperării inter-instituționale. 
 

 

Această declaraţie a fost adoptată de 

PREFECTUL JUDEŢULUI VRANCEA, 
 

NICUȘOR HALICI 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
          Avizat 

     Secretar General 

                      Eduard Bălănescu 

       

 
 
 
Luni, 02.05.2022     


