Pe linia prevenirii și combaterii corupției în cadrul Instituției Prefectului
Județului Alba, în anul 2021, a funcționat Grupul de lucru pentru implementarea

metodologiei de evaluarea a riscurilor de corupție la nivelul Instituţiei Prefectului –
judeţul Alba, astfel cum a fost actualizat prin Ordinul nr. 117 emis de Prefectului
județului Alba la data de 28.02.2020.
Au fost transmise și s-au pus la dispoziția întregului personal al Instituției
Prefectului, pentru informare și conformare, materiale publicitare venite din partea
Serviciul Județean Anticorupție Alba. Pentru evaluarea incidentelor de integritate în
cadrul structurilor M.A.I., ni s-a solicitat să comunicăm Raportul privind stadiul

implementării măsurilor adoptate și/sau a celor recomandate de către D.G.A. cu
privire la incidentele de integritate produse.
Prin adresa de răspuns s-a comunicat că nu au avut loc incidente de
integritate la nivelul Instituția Prefectului - Județul Alba. De asemenea s-a comunicat
că nu au fost situații:
a) de încetare disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a
săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare
menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv a celor stabilite prin
legislația secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune;
b) de trimitere în judecată sau condamnarea definitivă pentru săvârșirea unei
infracțiuni de corupție sau a unor fapte legate de nerespectarea regimului
interdicțiilor, incompatibilităților, sau declarării averilor;
c) de rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională
de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate,
conflictului de interese sau regimul incompatibilităților.
Totodată s-a transmis și Raportul anual de evaluare a incidentelor de
integritate întocmit pentru Instituția Prefectului-Județul Alba. Pe de altă parte, pe
parcursul întregului an 2021 personalul instituției noastre a beneficiat de sprijin de
specialitate acordat de către specialiștii Serviciul Județean Anticorupție Alba în special
prin activități de instruire privind implementarea datelor corespunzătoare etapei de
monitorizare și revizuire a riscurilor de corupție, precum și prin activități de instruire
pe problematici punctuale la care au participat membrii din Grupul de lucru
anticorupție din cadrul instituției.

