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INSTITUȚIA PREFECTULUI VRANCEA 

 
PLANUL DE INTEGRITATE  

pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Instituției Prefectului - Județul Vrancea,  

în perioada 2021-2025 

Nivel Descriere Indicatori Surse de verificare Riscuri Responsabil Resurse Termen 

Obiectiv general 1 – Consolidarea promovării integrității organizaționale, a procesului de implementare a măsurilor de prevenire a faptelor de curupție  și a celor de transparență instituțională prin 

respectarea standardelor  SNA 2021-2025  

Măsura 1 

Adoptarea  și publicarea pe site-ul instituției a declarației 

privind asumarea unei agende de integritate 

organizațională 

Declarație adoptată 

Declarație distribuită 

Site-ul instituției, 

www.vn.prefectura.mai.gov.ro 

 

Adoptarea unei 

declarații neadaptate 

contextului 

instituțional 

Nivel scăzut de 

implicare a 

personalului 

Prefect, consilier 

de integritate 

Buget 

instituție 

Semestrul I 

2022 

Măsura 2 

Aprobarea și publicarea  pe site-ul instituției a planului de 

integritate  în acord SNA 2021-2025 și cu aplicarea 

prevederilor H.G. nr. 599/2018 

Planul de integritate adoptat. 

Persoane desemnate pentru monitorizarea 

implementării Planului 

Site-ul instituției, 

www.vn.prefectura.mai.gov.ro  

Nivel scăzut de 

implicare a 

personalului 

Caracter exclusiv 

formal al consultării 

Prefect, consilier 

de integritate  

Buget 

instituție 

Semestrul I 

2022 

Măsura .3 

Evaluarea anuală a implementării planului de integritate în 

acord cu SNA 2021-2025 și cu respectarea prevederilor 

H.G. nr. 599/2018, precum și actualizarea acestuia la  

riscurile și vulnerabilitățile nou apărute 

Raport de evaluare  întocmit și publicat pe 

Site-ul instituției. 

Plan adoptat și  publicat pe Site-ul 

instituției, dacă este cazul. 

  Site-ul instituției, 

www.vn.prefectura.mai.gov.ro  

Caracter formal al 

demersului, în absența 

aplicării efective a 

metodologiei de 

evaluare a riscurilor 

Prefect, consilier 

de integritate și 

consilier de etică 

Buget 

instuituție 
Anual 

Măsura 4 

Identificarea, descrierea și evaluarea riscurilor de corupție, 

stabilirea  și implementarea măsurilor de intervenție 

precum și monitorizarea riscurilor de corupție conform 

Registrul de corupţie completat  

Nr. de riscuri corupţie, precum şi 

vulnerabilităţi        

Identificate 

Registrul riscurilor de corupție  

Caracter formal al 

demersului, în absența 

aplicării efective a 

Prefect, membrii 

grupului de lucru  

pentru realizarea 

Buget 

instituție 
Anual 

http://www.vn.prefectura.mai.gov.ro/
http://www.vn.prefectura.mai.gov.ro/
http://www.vn.prefectura.mai.gov.ro/
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prevederilor H.G.nr. 599/2018 și a Procedurii de sistem 

PS-DGA-01 

Nr. de măsuri de prevenire şi control 

 

metodologiei de 

evaluare a riscurilor  

 

activităților de 

prevenire a 

corupției, 

consilier de 

integritate 

Măsura 5 

Monitorizarea stadiului de implementare a măsurilor 

stabilite în Registrul Riscurilor de Corupție conform 

prevederilor H.G.nr. 599/2018 și a Procedurii de sistem 

PS-DGA-01 

Raportul de monitorizare întocmit 

conform   Procedurii de sistem                

PS-DGA-01 

Raportul de monitorizare  

privind evaluarea măsurilor 

adoptate în  Registrul Riscurilor 

de Corupție. 

Nivelul scăzut al 

acțiunilor specifice, 

fără respectarea  

Procedurii de sistem 

PS-DGA-01 

Prefect, membrii 

grupului de lucru  

pentru realizarea 

activităților de 

prevenire a 

corupției, 

consilier de 

integritate. 

Buget 

instituție 
Anual 

 

Măsura 6 

Identificarea incidentelor de integritate la producerea 

acestora, evaluarea  și raportarea incidentelor,  precum și 

stabilirea măsurilor de intervenție, de prevenire și/sau 

control,  conform H.G. nr. 599/2018 și a Procedurii de 

sistem PS-DGA-02 

Rapoarte întocmite 

Nr. total de incidente de integritate 

Nr. și tipul măsurilor de control și/sau 

prevenire implementate 

Raportul anual privind 

evaluarea incidentelor  de 

integritate, respectiv măsurile 

stabilite și stadiul de 

implemntare al acestora. 

Eroarea în ceea ce 

privește identificarea 

unui eveniment ca 

fiind incident de 

integritate. 

Lipsa de relevanță a 

datelor ca urmare a 

greșitei încadrări a 

faptei, ca fiind 

incident de integritate 

Prefect, membrii 

Grupului de 

lucru, 

responsabilul 

pentru 

implementarea 

metodologiei.  

Buget 

instituție 
Anual 

Măsura 7 

Eficientizarea utilizării noii secțiuni privind integritatea 

instituțională, în vederea creșterii gradului de trasnparență 

instituțională, respectiv a  informării publicului  privind 

monitorizarea și implementarea măsurilor de prevenire a 

corupției, promovarea integrității organizaționale și a 

educației anticorupție în acord cu SNA 2021-2025. 

Documente privind modul de 

implementare a SNA, publicate pe site-ul 

instituției, secțiunea INTEGRITATE 

Instituțională. 

Site-ul instituției, 

www.vn.prefectura.mai.gov.ro  

Funcționarea 

deficitară a site-ului  

instituției 

Nealocarea resurselor 

umane și financiare 

necesare 

Prefect, membrii 

Grupului de 

lucru,   

personalul 

instituției 

Buget 

instituție 
Permanent 

Obiectiv general 2 - Reducerea impactului corupţiei asupra cetăţenilor 

Măsura 1 

Consolidarea profesionalismului în cariera personalului 

din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a 

mecanismelor evaluare a performanţelor, evitarea 

numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, 

transparentizarea procedurilor de recrutare şi asigurarea 

stabilităţii funcţiei publice 

 

Nr. funcționari publici evaluați 

Nr. și tipul măsurilor dispuse   

Nr. de posturi de conducere ocupate cu 

titlu permanent din totalul acestora  

Nr. anunțuri de recrutare publicate în 

conformitate cu prevederile legale în 

materie  

Rapoarte de evaluare 

Site-ul instituției, 

www.vn.prefectura.mai.gov.ro   

  

Evaluarea formală a 

funcționarilor publici   

Nealocarea resurselor 

umane şi financiare   

Prefect, 

personalul 

instituției 

Buget 

instituție 
Permanent 

http://www.vn.prefectura.mai.gov.ro/
http://www.vn.prefectura.mai.gov.ro/
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PREFECT, 

NICUȘOR HALICI 

 

Măsura 2 

Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, 

cu scopul de a reduce riscurile de corupţie generate de 

interacţiunea directă cu oficialii publici  

 

Nr. de servicii publice digitalizate  

Nealocarea resurselor 

umane şi financiare 

necesare  

Acces limitat la 

internet 

Prefect, 

personalul 

instituției 

Buget 

instituție 
Permanent 

 

Obiectiv general 3 - Consolidarea managementului instituţional şi a capacităţii administrative pentru prevenirea şi combaterea corupţiei 
 

Măsura 1 

Evaluarea mecanismului de control intern managerial din 

perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în 

vederea identificării vulnerabilităţilor aferente  

 

Nr. de concluzii şi recomandări în urma 

evaluării mecanismului de control intern 

managerial  

Nr. de măsuri implementate în urma 

finalizării evaluării 

Chestionare autoevaluare 

Situația sintetică a autoevaluării 

Raportul prefectului asupra 

impelmentării SCIM 

Nealocarea resurselor 

umane şi financiare 

necesare 

Întârzieri în 

elaborarea evaluării  

Prefect, 

personalul 

instituției 

Buget 

instituție 
Permanent 


