
 

Nr.17950/G/SC/11.01.2021                                                                                                                        Nesecret 
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          Material narativ referitor la aplicarea Planului de integritate al Ministerului Afacerilor Interne (O.M.A.I. nr.72/2017)  

la nivelul Instituției Prefectului Județul Alba 

 

Nr. 

Crt. 

Măsura Stadiul îndeplinirii 

1 

1.1.2 Diversificarea canalelor de comunicare 
publică în mediul online, în scopul unei mai bune 

informări a publicului larg asupra activităților 
structurilor MAI și a măsurilor de creștere a 
integrității la nivel MAI 

Îndeplinită. Comunicarea publică în mediul online, în scopul unei mai 

bune informări a publicului larg asupra activităților instituției s-a 
realizat până în anul 2018 pe site-ul www.prefecturaalba.ro iar din 
anul 2018 pe site-ul http://ab.prefectura.mai.gov.ro. 

2 
1.1.3. Facilitarea accesului la informații de interes 
public prin publicarea unor seturi de date în 

format deschis – open data  

Îndeplinită. Pe site-ul instituției sunt publicate seturi de date în 
format deschis. 

3 

1.2.1. Publicarea în format deschis și accesibil 
cetățenilor a datelor privind bugetul instituției și 

modul de executare a acestuia. 

Îndeplinită. Documentele sunt publicate pe site-ul instituției, dar în 
format pdf. Astfel, sunt publicate bugetele anuale și modul de 

executare a acestora, bilanțurile contabile anuale, achiziții publice, 
etc. 

4 

2.2.2. Creșterea nivelului de pregătire 

profesională a consilierului de integritate 

Îndeplinită. Periodic consilierul de integritate a participat la ședințe 

de informare privind legislația în domeniul anticorupției, organizate 
de D.G.A. 

5 3.1.2. Publicarea în format deschis a datelor 

privind achizițiile publice, precum și a  
Îndeplinită. Documentele sunt publicate pe site-ul instituției. 

http://www.prefecturaalba.ro/
http://ab.prefectura.mai.gov.ro/


contractelor de achiziție publică într-un format 
unitar la nivelul tuturor structurilor M.A.I. 

6 
3.1.3. Creșterea nivelului de pregătire 
profesională a personalului implicat în derularea 
achizițiilor publice 

Îndeplinită. Personalul implicat în derularea achizițiilor publice a 
participat la cursuri în domeniul achizițiilor publice. 

7 

3.2.1.Creșterea ponderii concursurilor organizate 

la nivel central pentru ocuparea posturilor de 
polițist și cadrul militar de la nivelul unităților 
teritoriale. 

Îndeplinită. Toate concursurile privind ocuparea posturilor de polițist 
au fost organizate la nivel central 

8 

3.3.6. Creșterea numărului de controale inopinate 

cu privire la modul de transpunere în practică a 
modalității de gestionare și păstrare a 

informațiilor clasificate. 

Îndeplinită parțial. Pe parcursul anului nu au existat controale 
inopinate privind modul de gestionare și păstrare a informațiilor 
clasificate, ci planificate. 

9 
5.3.1. Prioritizarea acțiunilor de control prin 
creșterea ponderii acestora în zone expuse la 
corupție 

Îndeplinită parțial. Au fost desfășurate acțiuni de verificare în cadrul 
serviciilor publice comunitare de pașapoarte și regim permise și 
înmatriculări auto. 

10 

5.3.2. Valorificarea rezultatelor activității 

structurilor de control intern prin sesizarea 
organelor judiciare competente 

Nu a fost cazul 

11 

5.3.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu 

caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor 
etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor 
funcțiilor publice. 

Nu a fost cazul 

 

PREFECT, 

Albu Nicolae 

 

 



 

 

           

 


