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    R O M Â N I A  

              
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL TELEORMAN 
 
 

RAPORT 
pe anul 2021, cu privire la stadiul implementării la nivelul 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman  
a Planului de integritate al Ministerului Afacerilor Interne, 

adoptat prin O.M.A.I. nr. 72/2017 
 
 

Având în vedere că Strategia Naţională Anticorupţie 2021 – 2025 a  

fost adoptată la data de 17.12.2021, prin H.G. nr. 1269/2021 şi publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 1218/bis/22.12.2021, în cursul anului 

2021, la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman s-a continuat 

implementarea măsurilor specifice prevăzute în Planul de integritate al 

Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul M.A.I. nr. 72/2017. 

În baza obiectivelor generale şi specifice ale Planului de integritate al 

M.A.I. stabilite prin Ordinul M.A.I. nr. 72/2017, activităţile desfăşurate la 

nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman au vizat: 

- creşterea transparenţei şi integrităţii instituţionale; 

- reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniile  

de activitate; 

- creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului din   

cadrul instituţiei; 

- identificarea şi gestionarea riscurilor de corupţie la nivelul 

instituţiei; 
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- creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie. 

Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a  transparenţei 

pentru o guvernare deschisă la nivel central şi local 

 

Obiectiv specific 1.1 - Creşterea transparenţei instituţionale şi a 

proceselor decizionale 

• Măsura 1.1.2 – Diversificarea canalelor de comunicare 

publică în mediul online, în scopul unei mai bune informări a 

publicului larg asupra activităţilor structurilor M.A.I. şi a măsurilor 

de creştere a integrităţii la nivelul M.A.I. 

La nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman există un 

website propriu https://tr.prefectura.mai.gov.ro şi o pagină de Facebook 

care asigură comunicarea publică în mediul online şi informarea publicului 

asupra activităţilor  desfăşurate de instituţie. 

 În cursul anului 2021, site-ul oficial al Instituției Prefectului a fost 

actualizat conform structurii unitare stabilită de M.A.I. pentru toate 

Instituţiile Prefectului, prin postarea de materiale informative care au avut 

atât teme generale, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cât și specifice 

perioadei pandemice. Au fost publicate hotărârile 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Teleorman, buletinele 

informative zilnice cu privire la situația pandemică Covid-19 în județ, 

comunicate și informări  pe teme de interes general. În anul 2021, au fost 

publicate pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Teleorman materiale 

informative și hotărâri menite să contribuie la informarea publicului și 

transparentizarea activității instituției. 

 La nivelul Instituției Prefectului – județul Teleorman, pentru o mai 

bună informare a cetățenilor despre activitatea instituției, a fost înființat în 

mediul online adresa de facebook: Institutia Prefectului-Judetul Teleorman 
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unde sunt postate informații și fotografii de la  diverse acțiuni. De 

asemenea, pe această adresă de facebook cetățenii pot solicita informații 

din sfera de competență a instituției sau sunt îndrumați la instituțiile care 

au competență în soluționarea problemelor lor. 

Măsura 1.1.3 - Facilitarea accesului la informaţii de interes 

public prin publicarea unor seturi de date în format deschis – open 

data 

În cursul anului 2021, pe site-ul propriu al instituţiei au fost  

publicate seturi de date în format deschis la secţiunea „Despre instituţie”, 

subsecţiunea „Organizare”, la secţiunea „Servicii publice”, subsecţiunea 

„Paşapoarte” şi la secţiunea „Informaţii de interes public”, subsecţiunea 

„Formulare tip”. Aceste date au fost actualizate periodic, în funcţie de 

modificările apărute. 

Totodată, la nivelul instituţiei, în perioada de referinţă s-a realizat 

 organizarea şi asigurarea accesului la informaţii de interes public în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Raportul de activitate al instituţiei este dat publicităţii anual, iar 

pe site-ul instituţiei sunt publicate toate documentele de interes public 

prevăzute de lege, referitoare la activitatea instituţiei, precum şi informaţii 

şi formulare necesare pentru eliberarea de documente emise de instituţie, 

conform atribuţiilor legale (apostile, paşapoarte, înmatriculări autovehicule 

şi permise de conducere). 

Obiectiv specific 1.2 – Creşterea transparenţei proceselor de 

administrare a resurselor publice 

• Măsura 1.2.1 – Publicarea în format deschis şi accesibil 

cetăţenilor a datelor privind bugetul instituţiei şi modul de 

executare a acestuia 
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A fost facilitat accesul la informațiile de interes public prin 

publicarea de date în format deschis (bugetul pe anul 2021, precum și 

situația plăților, veniturile salariale nete, bilanțurile contabile și achizițiile 

publice pe anul 2021). Publicarea în format deschis și accesibil cetățenilor a 

datelor a dus la creșterea transparenței activității instituției. 

Obiectiv general 2 – Creşterea integrităţii instituţionale prin  

includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente 

obligatorii ale planurilor manageriale şi evaluarea  

lor periodică ca parte integrantă a performanţei administrative 

 

Obiectiv specific 2.1 – Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a 

eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au 

impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor 

instituţionale 

• Măsura 2.1.7 – Transmiterea către M.J. a listei  incidentelor de 

integritate şi a măsurilor de remediere, alături de rezultatele 

evaluării SCIM şi de indicatorii aferenţi fiecărui standard de 

control managerial intern la nivelul structurilor 

M.A.I. 

            În anul 2021 la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman nu 

au fost înregistrate incidente de integritate, întocmindu-se și Raportul  

ANUAL DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE pe anul 2021. 

 Raportul anual privind implementarea S.C.I.M. la nivelul instituţiei 

cu indicatorii aferenţi fiecărui standard de control intern managerial a fost 

transmis la M.A.I.  

Obiectiv specific 2.2 – Creşterea eficienţei măsurilor preventive 

Anticorupţie prin remedierea lacunelor şi a inconsistenţelor 

legislative cu privire la consilierul de etică, protecţia avertizorului 
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în interes public şi interdicţiile  postangajare (pantouflage-ul) 

          • Măsura 2.2.2 – Creşterea nivelului de pregătire 

profesională a consilierului de integritate 

Instituția Prefectului-județul Teleorman cooperează cu reprezentanții 

Serviciului Județean Anticorupție Teleorman pentru implementarea, la 

nivelul județului, a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025. Având în 

vedere starea de alertă instituită pe teritoriul României, în anul 2021 nu au 

fost organizate  întâlniri ale salariaților instituției cu reprezentanții 

Serviciului județean Anticorupție Teleorman. 

Obiectiv general 3 - Consolidarea integrităţii, reducerea 

vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sectoare şi domenii 

de activitate prioritare 

Obiectiv specific 3.1 - Creşterea integrităţii, reducerea  

vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul achiziţiilor 

publice 

         • Măsura 3.1.1 – Realizarea unui studiu de impact privind  

înfiinţarea unei unităţi de achiziţii publice centralizate la nivelul 

MAI, în scopul realizării  în mod centralizat a achiziţiei unor 

categorii de bunuri şi servicii 

Activitaţi relevante desfăşurate: 

În domeniul de gestionare a activităţii de achiziţii publice, în 

cursul anului 2021 la nivelul compartimentului de specialitate din 

cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman,obiectivul principal 

pentru perioada analizată a fost realizarea achiziţiilor stabilite  

prin Programul anual al achiziţiilor publice necesare pentru 

îndeplinirea obiectivelor generale ale instituţiei. Pe parcursul întregului 

proces al achiziţiilor publice s-a avut în vedere respectarea principiilor 

nediscriminării, tratamentului egal, al recunoaşterii reciproce, al 
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transparenţei, proporţionalităţii, eficienţei utilizării  fondurilor publice şi 

al asumării răspunderii. 

Pentru atingerea acestor obiective, au fost realizate  

următoarele activităţi: 

- întocmirea Programului anual al achiziţiilor publice pentru 

anul 2021 în conformitate cu legislaţia în vigoare şi modificarea, 

respectiv adaptarea lui la necesităţile obiective ale institutiei pe 

parcursul întregului an, în condiţiile impuse de pandemia de 

coronavirus. La  realizarea planului s-a avut în vedere identificarea, 

evaluarea şi prioritizarea nevoilor cu atenţie, implicând toţi factorii 

interesaţi din cadrul autorităţii contractante şi ţinând 

cont de bugetul alocat. 

- realizarea tuturor activităţilor/etapelor din cadrul procedurilor 

de atribuire a contractelor stabilite prin Programul anual al achiziţiilor 

publice şi adaptarea permanentă, conform modificărilor legislative 

apărute. 

             • Măsura 3.1.2 – Publicarea în format deschis a datelor 

privind achiziţiile publice, precum şi a contractelor de achiziţie 

publică într-un format unitar la nivelul tuturor structurilor MAI 

Au fost publicate pe site-ul instituției: Programul anual al achizițiilor 

publice, anunțuri de intenție de achiziție precum și contractele de achiziții 

publice , într-un format unitar la nivelul tuturor instituțiilor prefectului  

• Măsura 3.1.3 – Creşterea nivelului de pregătire 

profesională a personalului implicat în derularea achiziţiilor 

publice 

 Personalul cu atribuţii în derularea achiziţiilor publice a fost 

coordonat şi informat permanent în legătură cu aplicarea legislaţiei din 
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domeniul achiziţiilor publice, prin intermediul structurii ierarhic superioare 

din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

În anul 2021 salariații compartimentului de achiziții publice nu au 

participat la nicio sesiune de pregătire profesională în domeniul achizițiilor 

publice din lipsa fondurilor precum și a stării de alertă instituită pe teritoriul 

României. 

Obiectiv specific 3.2 – Dezvoltarea sistemului de management al 

resurselor umane prin îmbunătăţirea procesului de selecţie, 

recrutare, promovare şi evoluţie în carieră 

           • Măsura 3.2.2 – Înregistrarea audiovideo a probelor de 

concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante 

 În anul 2021, la nivelul Instituției Prefectului – Județul Teleorman 

nu s-au desfăşurat concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice 

vacante. 

La nivelul Instituției Prefectului-județul Teleorman nu se realizează 

înregistrarea audio-video a probelor de concurs pentru ocuparea funcțiilor 

vacante din lipsa fondurilor. 

Obiectiv specific 3.8 – Creşterea integrităţii, reducerea 

vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul regim 

permise de conducere şi înmatriculări a vehiculelor 

              • Măsura 3.8.1 – Instituirea cadrului normativ necesar şi 

instalarea unitară, la nivelul tuturor serviciilor publice comunitare 

regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, de 

sisteme tehnice de monitorizare audiovideo a probei practice şi 

definirea procedurilor de stocare/monitorizare a imaginilor, 

pe autovehiculele de examen 

Pentru reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție, la 

nivelul SRPCIV, s-au introdus sisteme tehnice de monitorizare audio-video 
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a probei practice și s-au definit modalitățile de stocare /monitorizare a 

imaginilor pe autovehiculele de examen.  

De asemenea, pentru creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a 

riscurilor de corupție se fac numai programări on-line pentru înmatriculări 

definitive, pentru numere provizorii/radiere/duplicate/plăci pierdute sau 

deteriorate. Pentru preschimbare permis și înregistrare dosar examen se 

fac și programări on-line , dar cetățenii se pot adresa și direct la ghișeu . 

Obiectiv general 8 - Creşterea gradului de implementare a 

măsurilor anticorupţie prin aprobarea planului de integritate şi 

autoevaluarea periodică la nivelul tuturor structurilor MAI 

• Obiectiv specific 8.1. - Eficientizarea activităţii de identificare şi 

gestionare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie în cadrul 

M.A.I. 

             Activităţi relevante desfăşurate în anul 2021 la nivelul 

instituţiei: 

           a) Aplicarea la nivelul instituţiei a metodologiei de evaluare şi 

monitorizare a riscurilor de corupţie identificate la nivelul fiecărui 

serviciu/compartiment, conform prevederilor O.M.A.I. nr. 62/2018, 

H.G. nr. 599/2018 şi Procedurii de sistem privind managementul 

riscurilor de corupţie în cadrul structurilor M.A.I., PS – DGA – 01, 

Ediţia I, Rev.0, prin: 

         • Elaborarea şi revizuirea anuală a Registrului riscurilor de 

corupție al Instituției Prefectului-Județul Teleorman, cu parcurgerea 

etapelor şi respectarea termenelor prevăzute de Procedura de sistem 

PS – DGA – 01, Ediţia I, Rev.0, prin utilizarea aplicaţiei informatice 

MARC în varianta revizuită; 

           • Monitorizarea modului de îndeplinire a Planului de integritate 

pentru implementarea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul 

http://www.prefectura-teleorman.ro/inf_permise/Rezervari/inmatriculare.php
http://www.prefectura-teleorman.ro/inf_permise/Rezervari/provizoriu.php
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Teleorman a Strategiei Naţionale Anticorupţie, în conformitate cu H.G. 

nr. 583/2006 şi O.M.A.I. nr. 72/2017; 

          • Organizarea de şedinţe ale Grupului de lucru pentru 

prevenirea faptelor de corupţie, cu atribuţii la nivelul Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Teleorman, sub coordonarea Serviciului 

Judeţean Anticorupţie Teleorman; 

          • Colaborarea cu Serviciul Județean Anticorupție Teleorman 

pentru realizarea activităților de prevenire a faptelor de corupţie 

desfăşurate la nivelul instituţiei. 

              b) Participarea la activităţile şi campaniile de informare 

organizate de Serviciul Judeţean Anticorupţie Teleorman (acţiuni de 

promovare şi informare pe teme anticorupţie); 

 

ȘEF GRUP DE LUCRU 

Secretar General 

Nicoleta Marilena Voicu 


