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          R O M Â N I A  

                                                                                                                                                           
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL TELEORMAN 

ANEXA LA Ordinul Prefectului nr. 473 din29 septembrie 2022      
   

 
                                                                                                                                                                 

   
 

PLANUL DE INTEGRITATE AL INSTITUȚIEI PREFECTULUI – JUDEȚUL TELEORMAN PENTRU 
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025 , în conformitate cu H.G. nr. 1269/2021  

 
 

Nr. 
Crt. 

Măsuri Indicatori de 
performanță 

Riscuri Activități Temei legal Surse de 
verificare 

Responsabil Buget Termen 
de 

realizare 

 
OBIECTIV GENERAL 1-Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional  

Obiectiv specific 1.1.- Implementarea măsurilor de integritate la nivelul instituției 

1 Adoptarea şi 

distribuirea în cadrul 
instituţiei a declaraţiei 

privind asumarea unei 
agende de integritate 

organizaţională 

Declaraţie 

adoptată şi publicată 
 

 

Adoptarea 

unei declaraţii 
neadaptate 

contextului 
instituţional 

-Nivel scăzut 

de implicare  
al angajaţilor 

Analizarea 

Strategiei 
Naţionale 

Anticorupţie 
2021-2025 

H.G. nr. 

 1269/2021 
 

 

Pagina de internet 

a instituţiei 
-Concordanţa 

declaraţiei 
adoptate cu 

Strategia 

Naţională 
Anticorupţie 

2021 – 2025 

Conducerea 

instituţiei 
-Consilierul de 

integritate 

- Trim II 

2022 
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2 Adoptarea şi distribuirea 

în cadrul instituţiei a 
planului de integritate, 

urmare consultării 
 angajaţilor şi a evaluării 

de risc, conform H.G. nr 
599/2018 şi asigurarea 

resurselor necesare 

implementării acestuia 
 

 

Adoptarea şi  

distribuirea în cadrul 
instituţiei a planului 

de integritate, 
urmare consultării 

angajaţilor şi a 
evaluării de risc 

-Nivel scăzut 

de implicare al 
angajaţilor 

-Nealocarea 

resurselor 
umane şi 

financiare 
necesare 

-Organizare 

şedinţă Grup 
de lucru pentru 
prevenirea corupţiei 

-Aducerea la 

cunoştinţa 

personalului a 
proiectului planului 

de integritate şi a 
planului aprobat 

 

H.G. nr. 

1269/2021 

Proces verbal 

ședinţa grupului 
de lucru; 

Postarea pe site-ul 
instituţiei a 

planului  de  
integritate; 

-Conducerea 

instituţiei 

-Grupul de lucru 

pentru 
prevenirea 

corupţiei la 
nivelul IPJTr 

- TrimII 

2022 

3 Evaluarea anuală a 
modului de 

 implementare a planului 

şi adaptarea acestuia 
la riscurile  şi 

vulnerabilităţile nou 
apărute 

Raport de evaluare 
întocmit şi publicat 

pe 

site-ul instituţiei; 
Plan adoptat şi 

publicat pe site-ul 
instituţiei 

Caracter formal 
al 

demersului în 

absenţa 
aplicării 

efective a 
metodologiei 

de evaluare a 
riscurilor 

 

Raport de 
evaluare a planului 

de integritate 

H.G. nr. 
1269/2021 

H.G. nr. 

599/2018 

Pagina de internet 
a instituţiei 

Raport de evaluare 

a modului de 
implementare a 

planului de 
integritate 

Şefi de servicii 
/compartimente 

Grupul de lucru 

pentru 
prevenirea 

corupţiei la 
nivelul IPJTr 

- Anual 

4 Identificarea,analizarea, 
evaluarea şi 

monitorizarea riscurilor 

de corupţie, precum şi 
stabilirea şi 

implementarea 
măsurilor de prevenire 

şi control ale acestora, 
conform H.G. nr. 
599/2018 
 
 

 

Registrul riscurilor 
de 

corupţie completat 

Nr. de riscuri şi 
vulnerabilităţi  

identificate 
Nr. de măsuri de 

intervenţie 

Formarea 
profesională a 

membrilor Grupului 
de lucru pentru 

aplicarea efectivă a 
metodologiei de 

evaluare a riscurilor 

Caracter formal 
al 

demersului în 

absenţa 
aplicării 

efective a 
metodologiei 

de evaluare a 

riscurilor 

Aplicarea 
procedurii de 

sistem aprobată la 

nivelul MAI 
Utilizarea 

programului MARC 
pentru întocmirea 

registrului 

riscurilor de 
corupţie  

H.G. nr. 
599/2018 

Anexe întocmite; 
Nr. de riscuri 

Identificate; 
Măsuri de inter 
venţie aplicate; 

Registrul riscurilor 
de corupţie actua 

lizat şi aprobat; 
Raport de monito 

rizare a riscurilor 

de corupţie 
identificate; 

Grupul de lucru 
pentru 

prevenirea 

corupţiei la 
nivelul IPJTr 

- Anual 

5 Identificarea, evaluarea 
şi raportarea unitară a 

incidentelor de 

Rapoarte întocmite 
Nr. de incidente 

identificate 

Identificarea 
greşită a 

faptelor ca 

Aplicarea 
procedurii de 

sistem aprobată 

H.G. nr. 
599/2018 

Site-ul 
instituţiei 

Nr. de incidente 

Şefi de servicii 
/compartimente 

Grupul de lucru 

- Anual 
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integritate, conform 

H.G. nr. 599/2018, 
precum şi stabilirea 

unor măsuri preventive 
şi/sau control urmare 

producerii acestora 

Nr. şi tipul de măsuri 

de prevenire şi/sau 
control luate 

incidente de 

integritate 
Lipsa de 

relevanţă a 
datelor 

provenită din 
încadrarea 

greşita a 

faptelor ca 
incidente de 

integritate 

la nivelul MAI de integritate 

raportate 
Nr. persoane 

care au săvârşit 
incidente de 

integritate, 
din care: 

- cu funcţii 

de conducere 
- cu funcţii de 

execuţie 
Nr. de 

măsuri de control 

implementate 

pentru 

prevenirea 
corupţiei la 

nivelul IPJTr 

OBIECTIV GENERAL 2- REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR 

1 Consolidarea profesiona 

lismului în cariera perso 
nalului instituţiei 

Nr. evaluări ale per 

sonalului instituţiei 
 

Nr. şi tipul măsurilor 

dispuse urmare a 
evaluărilor realizate 

 
Nr. posturi de condu 

cere ocupate cu titlu 
Permanent 

 

Procentul 
posturilor de condu 

cere ocupate cu titlu 
permanent prin  ra 

portare la nr total al 

posturilor de condu 
cere din instituţie 

 
Nr. şi tip de măsuri 

luate în vederea vizi 
bilităţii anunţurilor 

aferente proceduri 

lor de recrutare 
 

Evaluarea 

formală a 
personalului 

instituţiei 
 
Nealocarea 

resurselor 
umane şi 

financiare 

necesare 

Informarea şi 

instruirea persona 
lului instituţiei 

 

Respectarea dispo 
ziţiilor legale referi 

toare la conduită 
etică, declararea 

averilor, 
incompatibilităţi 

şi conflicte de 

interese 
 

Monitorizarea 
respectării măsu 

rilor preventive, 

conform H.G. nr. 
1269/2021 

 
Organizarea şi des 

făşurarea concur 
surilor de  recru 

tare a personalului 

O.M.A.I.nr. 

62/2018 
 

O.U.G. nr. 

57/2019 
 

Legea nr. 
176/2010 

 
Legea nr. 

161/2003 

 
H.G. nr. 

1269/2021 
 

H.G. nr. 

611/2008 
 

H.G. nr. 
286/2011 

Evidenţă 

instruiri personal 
 

Nr. activităţi 

de consiliere, 
 informare şi 

instruire personal 
 

Site-ul instituţiei 
 

Raport implemen 

tare măsuri 
Preventive 

 
Nr. concursuri de 

recrutare organi 

zate 

Şefi de servicii 

/compartimente 
 

Consilierul de 

Integritate 
 

Consilierul de 
Etică 

 
Compartiment 

resurse umane 

Bugetul 
instituţiei 

Permanent 
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2 Asigurarea unei 

protecţii efective a 
cetăţenilor care 

sesizează presupuse 
incidente de integritate 

săvârşite de personalul 
instituţie 

Nr. sesizări referi 

toare la incidente de 
integritate soluţiona 

te 
 

Procentul sesizărilor 
referitoare la inciden 

te de integritate 

raportat la numărul 
total de sesizări 

înregistrate la nivelul 
instituţiei 

 

Măsuri luate ca 
urmare a sesizărilor 

 
Nr. şi tip de măsuri 

de protecţie aplicate 

efectiv cetăţenilor 

Neaplicarea 

efectivă a 
măsurilor de 

protecţie 
 

Nealocarea 
resurselor 

umane şi finan 

ciare necesare 
 

Necorelarea 
datelor referi 

toare la sesiză 

rile care s-au 
aflat pe circuitul 

de soluţionare 
al mai multor 

instituţii 

Instruirea 

personalului 
 

Respectarea 
procedurilor 

aprobate 

H.G. nr. 

1269/2021 

Evidenţă instruiri 

 
Rapoarte întocmite 

 
Nr. instruiri ale 

personalului 
 

Nr. de investigaţii 

efectuate ca urma 
re a sesizărilor 

privind incidente 
de integritate 

Conducerea 

instituţiei 
 

Consilierul de 
integritate 

Bugetul 
instituţiei 

Permanent 

3 Formarea unei culturi 

civice de confruntare a 
fenomenului corupţiei 

„mici”, inclusiv prin 

utilizarea noilor 
tehnologii 

Nr. de sesizări 

transmise de 
cetăţeni 

Nr. şi tip de canale 

utilizate 
 

Nr. de campanii 
de conştientizare 

organizate 

 
Nr. activităţi de 

educaţie a publicului 
 

Nr. materiale educa 
tive diseminate 

 

Nr. de mesaje 
preventive publicate 

pe canalele insti 
tuţionale de comuni 

care online 

Nealocarea 

resurselor uma 
ne şi financiare 

necesare 

 
Neimplicarea 

cetăţenilor  
 

Acces limitat 

la internet 
 

 

Promovarea 

telefonului 
cetăţeanului 

Telverde 

 
Participarea la 

campaniile de 
informare orga 

nizate de D.G.A. 

H.G. nr. 

1269/2021 
 

O.M.A.I. 

nr.62/2018 

Evidenţă sesizări 

 
Postări pe site-ul 

instituţiei şi  

pagina Facebook 
 

Nr. persoane care 
au semnalat 

fapte de corupţie 

 
Nr. acţiuni de 

informare 

Conducerea 

instituţiei 
 

Consilierul de 

integritate 
 

Cancelaria 
Prefectului 

Bugetul 

instituţie 

2025 
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4 Digitalizarea serviciilor 

publice care pot fi 
automatizate, cu scopul 

de a reduce riscurile de 
corupţie generate de 

interacţiunea directă cu 
funcţionarii publici 

Nr. de servicii publi 

ce digitalizate 

Nealocarea 

resurselor 
umane şi 

financiare 
necesare 

 
Acces limitat 

la internet 

Utilizarea 

programărilor 
on-line pentru 

serviciile de 
paşapoarte şi 

înmatriculări 
Introducerea de 

sisteme tehnice de 

monitorizare 
audio-video a 

probei practice pt 
obținerea 

permisului auto 

Introducerea de 
sisteme tehnice de 

monitorizare 
audio-video a 

probei teoretice pt 

obținerea 
permisului auto 

O.M.A.I. nr. 

123/2013 
 

Legea nr. 
248/2005 

 
H.G. nr. 

1269/2021 

 

Site-ul instituţiei 

 
Nr. persoane care 

au fost programa 
te prin aplicaţiile 

de programare 
online 

Şefi SPCRPCIV și 

SPCPTr 

Bugetul 
instituţiei 

Permanent 

5 Reglementarea 
transparentă a 

procedurilor de obţinere 

cu celeritate (sau în 
regim de urgenţă) a 

serviciilor publice 

Nr. proceduri 
transparentizate 

privind obţinerea cu 

celeritate sau în 
regim de urgenţă a 

serviciilor publice 
 

Nr. de măsuri luate 

în vederea asigurării 
informării efective 

privind procedurile 
de obţinere cu 

celeritate (sau în 
regim de urgenţă) a 

serviciilor publice 

 
Nr. de servicii publi 

ce furnizate urmare 
procedurilor de obţi 

nere cu celeritate 

Nealocarea 
resurselor 

umane şi 

financiare 
necesare 

 
Neutilizarea 

procedurilor 

de obţinere cu 
celeritate sau 

în regim de 
urgenţă a 

serviciilor 
publice 

Aplicarea 
procedurilor de 

sistem şi 

operaţionale 

O.S.G.G.nr. 
600/2018 

Evaluare S.C.I.M. 
 

Nr. proceduri 

aplicate 

Personalul cu 
funcţii de condu 

cere din cadrul 

I.P.J.Tr. 
 

Secretariatul 
S.C.I.M. 

Bugetul 
instituţiei 

Permanent 
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sau în regim de 

urgenţă 

OBIECTIV GENERAL 3  CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI     
       COMBATERA CORUPȚIEI 

Obiectiv specific 3.2. Extinderea culturii transparenţei pentru o guvernare deschisă în admnistraţia publică 

1 Monitorizarea şi 

evaluarea aplicării de 
către administraţia 

publică centrală şi 

locală a standardului 
general de publicare a 

informaţiilor de interes 
public prevăzut în 

Anexa nr.4 

Raport de monitori 

zare elaborate şi 
adoptat 

Nealocarea 

resurselor 
umane şi 

financiare 

necesare 
 
Aplicarea 
deficitară a 

standardelor 

generale de 
publicare a 

informaţiilor 
de interes 

public 
 

Elaborarea 

de o manieră 
formală a 

raportului de 
monitorizare 

Publicarea şi 

actualizarea 
periodică a 

datelor, 

conform Anexei 
nr. 4 

Legea nr. 

544/2001 
 

H.G. nr. 

1269/2021 

Site-ul instituţiei 

 
Raport anual 

întocmit şi transmis  

Şefi servicii/ 

compatimente 
 

Consilierul de 

integritate 

Bugetul 
instituţiei 

Permanent 

Obiectiv specific 3.3. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra 
identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale 

1 Auditarea internă a 
sistemului de prevenire 

a corupției la nivelul 

instituției publice 

Nr. recomandări 
formulate 

 

Gradul de  implemen 
tare a  recomandări 

Nealocarea 
resurselor 

umane şi 

financiare 
necesare 

Misiuni de audit Legea nr 
672/2002 

Raport de audit Prefect 
 

Structura de 

audit 

- Permanent 
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lor formulate  

 

OBIECTIV GENERAL 4 CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE 

Obiectiv specific nr.4.4 – Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul achiziţiilor publice 

1 Publicarea pe site-ul 

instituţiei în format  
deschis a datelor privind 

achizițiile publice, recum 

și a contractelor de 
achiziție publice, într-un 

format unitar la nivelul 
tuturor structurilor MAI/ 

Instituțiile Prefectului 

Număr de achiziții 

publicate 
 

Număr de postări 

privind achizițiile 
publice pentru toate 

tipurile de proceduri, 
inclusiv pentru cum 

părarea directă: 

anunțuri de intenție, 
documentații de atri 

buire, anunțuri de 
atribuire, documente 

constatatoare 
 

Programul anual al 

achizițiilor publice 
postat 

 
Centralizatorul 

achizițiilor publice 

postat 
 

Contractele de achi 
ziții publice postate 

Nerespectarea 

formatului uni 
tar al datelor 

publicate 

Respectarea 

procedurilor de 
sistem şi 

operaţionale 

Legea nr. 

98/2016 
 

Legea nr. 

544/2001 

Site-ul instituţiei 

 
SEAP 

 

Nr.proceduri de 
achiziţie derulate 

Serviciul finan 

ciar contabilitate 
  

Compartiment 

achiziţii publice 

Bugetul 
instituţiei 

Permanent 

2 Creşterea nivelului de 

pregătire profesională a 
personalului implicat în 

derularea achiziţiilor 
publice 

Nr. de sesiuni 

de pregătire 
profesională 

Nealocarea 

resurselor 
 

Personal 
insuficient 

Plan de pregătire 

profesională 
personal 

implicat 

H.G. nr. 

611/2008 
 

O.U.G. nr. 
57/2019 

Nr. cursuri 

absolvite 

Conducerea 

instituţiei 
 

Serviciul finan 
ciar contabilitate 

 

Bugetul 
instituţiei 

Permanent 

  


