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O R D I N U L  NR.  280 

 
 

  Prefectul judeţului Alba, Gheorghe Feneșer; 
  Văzând adresa nr. 455199/2 octombrie 2013 a Serviciului Judeţean 
Anticorupţie Alba cu privire la implementarea Metodologiei privind managementul 

riscurilor de corupţie în structurile Ministerului Afacerilor Interne; 
  Având în vedere prevederile art. 14-16 din Ordinul ministrului afacerilor 
interne nr. 86 din 12 iunie 2013 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 
prevenire a corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi ale art. 4, art 
alin. 1 lit. d, art. 10, art. 12, art. 15-18, art. 24-27, art. 32  din METODOLOGIA privind 
managementul riscurilor de corupţie în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor 
Interne aprobată prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 86/2013. 
 “Concepţia privind activitatea de prevenire a faptelor de corupţie ân cadrul structurilor 

Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru perioada 2009 – 2012” întocmită de 
către Direcţia Generală Anticorupţie şi aprobată de Ministrul Administraţiei şi 

Internelor; 
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată în anul 2008, ale H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor 
prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului; 
  În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004  privind 
prefectul şi instituţia prefectului, republicată în anul 2008  emit prezentul 
 

O R D I N: 

 
  Art. 1. Se desemnează domnul Cornel Murg - subprefect al judeţului 
Alba pentru a exercita atribuţiile consilierului pentru integritate la nivelul 
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba. 

Art. 2. Consilierul pentru integritate va exercita, în principal, următoarele 

atribuţii: 
     asigură diseminarea materialelor transmise de către DGA cu privire la activitatea 

de prevenire şi combatere a corupţiei din MAI; 
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     ţine evidenţa nominală a personalului care participă la activităţile de informare şi 

de instruire anticorupţie organizate de către DGA; 
     propune şefului structurii organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de instruire 

realizate de către personalul specializat al DGA; 
     asigură secretariatul grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei; 

     sprijină personalul DGA în realizarea activităţilor de monitorizare, reevaluare a 
riscurilor ori de realizare a studiilor de caz. 

Art. 3. Se stabileşte componenţa Grupului de lucru pentru 
prevenirea corupţiei la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, format 

din: 
Nicolae Daniel Nariţa    – director cancelarie 
Vasile Bumbu     – şef serviciu 

Nelu Fleşer     – şef serviciu 
Maria Amalia Pavel   - şef serviciu 
Anca Virginia Todeasă   - consilier 
Nicolae Gheorghe Mera  - consilier juridic 
Mihaela Maria Albu   - consilier juridic 

Marius Gigel Jurcă   - consilier 
Art. 4. În vederea identificării vulnerabilităţilor/cauzelor care determină 

expunerea la riscuri de corupţie, membrii Grupului parcurg următoarele etape: 

     evaluarea cadrului normativ; 
     analiza incidentelor de integritate; 

     analiza eficacităţii sistemului de control intern/managerial al structurii. 

Art. 5. Programul de instruire al Grupului de lucru va fi conceput, 
planificat şi desfăşurat de ofiţerii responsabili cu activitatea de prevenire a corupţiei 
din cadrul Serviciului judeţean anticorupţie Alba, urmând să fie stabilită o agendă-

cadru a întrunirilor, a periodicităţii şi regulilor de lucru. 
Art. 6. Principalele atribuţii ale membrilor Grupului de lucru constau în: 

 fixarea principalelor repere ale activităţilor: delimitarea unităţilor de muncă 

ce se includ în procesul de analiză, rolul şi responsabilităţile fiecărui membru al 
Grupului, precum şi termenii de referinţă privind planificarea, desfăşurarea şi 

evaluarea activităţilor, care vor fi implementate în Fişa pentru stabilirea sarcinilor, 
responsabilităţilor şi planificarea activităţii Grupului, prevăzută în anexa nr. 1 a 
Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 86/2013; 

 analizarea obiectivelor specifice ale structurii MAI, urmând să fie completată, 

pe baza documentelor interne, Fişa de analiză a activităţilor vulnerabile la corupţie, 
prevăzută în anexa nr. 3 a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 86/2013; 

 întocmirea, pentru fiecare activitate inclusă în Fişa de analiză a activităţilor 

vulnerabile la corupţie, a unei sinteze a ameninţărilor de corupţie susceptibile să se 
manifeste în acel context profesional, având în vedere cel puţin următoarele elemente: 

    a) sursele posibile de riscuri de corupţie la care personalul poate fi expus: 
persoane, grupuri interesate de serviciile oferite, avantajele sau dezavantajele 

potenţiale pentru terţi, materiale ori de altă natură, ce pot fi generate de activităţile 
serviciului; 
    b) acţiunile ori demersurile care ar putea fi puse în practică pentru atingerea 

obiectivelor infracţionale; 
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    c) faptele de corupţie care au fost comise anterior în cadrul domeniului de 

activitate; 
    d) cazurile de conduită necorespunzătoare sau încălcări ale procedurilor, 
înregistrate la nivelul structurii. 

 întocmirea, în formatul prevăzut în anexa nr. 5 a Ordinului ministrului 
afacerilor interne nr. 86/2013,  a unui raport de evaluare a cadrului normativ aplicabil 

domeniului de activitate analizat; 
 realizarea în colaborare cu personal specializat din cadrul DGA, a unei analize 

generale a incidentelor de integritate care s-au manifestat în cadrul Instituţiei 
prefectului; 

 identificarea şi consemnarea în fişele întocmite conform art. 14 al Ordinului 
ministrului afacerilor interne nr. 86/2013 eventuale deficienţe în cadrul sistemului de 
control intern/managerial utilizat, 

 evaluează dacă măsurile de prevenire/control care se adresează riscurilor de 
corupţie identificate au fost proiectate corespunzător şi puse în practică în mod 

efficient, urmând a cuantifica şi consemna în Fişa de identificare, descriere şi evaluare 
a riscurilor de corupţie, nivelul perceput de eficacitate a fiecărei măsuri de 

prevenire/control existente utilizând corespondenţa prevăzută în anexa nr. 8 a 
Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 86/2013; 

 calculează nivelul de expunere la riscuri de corupţie, constând în produsul 

dintre valorile probabilităţii şi impactului global, completând valoarea rezultată în Fişa 
de identificare, descriere şi evaluare a riscurilor de corupţie, prevăzută în anexa nr. 9 a 
Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 86/2013 
      clasifică şi ordonează riscurile de corupţie pe baza priorităţii de intervenţie, în 

ordinea valorii nivelului de expunere; 
 propun măsuri pentru prevenirea/controlul a riscurilor de corupţie pe baza 

clasificării realizate conform art. 26 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 
86/2013 şi a rezultatelor activităţilor de identificare, descriere şi evaluare a riscurilor 
de corupţie, membrii Grupului  

 monitorizează riscurile de corupţie 
Art. 7. Fişele postului ale persoanelor nominalizate vor fi completate în 

mod corespunzător cu atribuțiile pe linia de lucru anticorupţie, prin intermediul 
Serviciului financiar - contabilitate, resurse-umane, relaţii publice. 

Art. 8. Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios 
administrativ,  urmărirea aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri  va 
comunica prezentul ordin persoanelor nominalizate, Serviciului financiar - contabilitate, 

resurse-umane, relaţii publice, Serviciului Anticorupţie Alba,  Ministerului Afacerilor 
Interne (la Direcţia Generală Anticorupţie, Direcția Generală pentru Relațiile cu 

Instituțiile Prefectului).  
Alba Iulia, 4 octombrie 2013 

Prefect, 

GHEORGHE FENEŞER 
 

                                                                                                                               Şef serviciu, 
                                                                                                                        Vasile Bumbu 


