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Anexa 4 la PS-DGA-02      

RAPORT ANUAL  
DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE  

- anexa la adresa 2021/2022 - 
 
Structura MAI: INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL ALBA 

 
I. Incidente de integritate produse la nivelul structurii MAI  

1. Nr. total incidente de integritate, din care:  

1.a Nr. sancţiuni disciplinare/administrative 0 

1.b Nr. sancţiuni penale 0 

2. Tipul faptei Numărul sancţiunilor de încetare disciplinară a raporturilor 
de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârşirii unei 
abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi 
similare menite să protejeze integritatea funcţiei publice, 
inclusiv a celor stabilite prin legislaţie secundară şi terţiară, 
pentru care este prevăzută această sancţiune 

Nu e cazul 

3. Domeniul de activitate Domeniul de activitate în care au intervenit incidente de 
integritate (se va menționa domeniul și numărul de 
sancţiuni) 

Nu e cazul 

4. Funcţiile persoanelor care 
au săvârşit incidentele de 
integritate  

Numărul abaterilor săvârşite de persoane cu funcţii de 
conducere 

0 

 Numărul abaterilor săvârşite de persoane cu funcţii de 
execuţie 

0 

5. (…) Se reiau informaţiile de la punctele 3 şi 4, în funcţie de numărul domeniilor în care s-au produs astfel de 
incidente 

6. Tipul faptei Numărul infracţiunilor de corupţie (Cod Penal şi Legea nr. 
78/2000) 

Nu e cazul 

7. Domeniul de activitate Domeniul de activitate în care au intervenit incidente de 
integritate (se va menționa domeniul și numărul de fapte) 

Nu e cazul 

8. Funcţiile persoanelor care 
au săvârşit incidentele de 
integritate  

Numărul faptelor săvârşite de persoane cu funcţii de 
conducere 

0 

Numărul faptelor săvârşite de persoane cu funcţii de 
execuţie 

0 

9. (…) Se reiau informaţiile de la punctele 7 şi 8, în funcţie de numărul domeniilor în care s-au produs astfel de 
incidente 

10. Tipul faptei Numărul  infracţiunilor ce privesc fapte legate de 
nerespectarea regimului interdicţiilor, incompatibilităţilor, 
conflictului de interese sau declarării averilor 

Nu e cazul 

11. Domeniul de activitate Domeniul de activitate în care au intervenit incidente de 
integritate (se va menționa domeniul și numărul de 
abateri) 

Nu e cazul 
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12. Funcţiile persoanelor care 
au săvârşit incidentele de 
integritate  

Numărul faptelor săvârşite de persoane cu funcţii de 
conducere 

0 

Numărul faptelor săvârşite de persoane cu funcţii de 
execuţie 

0 

13. (…) Se reiau informaţiile de la punctele 11 şi 12, în funcţie de numărul domeniilor în care s-au produs astfel de 
incidente 

14. Tipul faptei Numărul actelor de constatare rămase definitive ale 
Agenţiei Naţionale de Integritate, referitoare la încălcarea 
obligaţiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de 
interese sau regimul incompatibilităţilor  

Nu e cazul 

15. Domeniul de activitate Domeniul de activitate în care au intervenit incidente de 
integritate (se va menționa domeniul și numărul de 
abateri) 

Nu e cazul 

16. Funcţiile persoanelor care 
au săvârşit incidentele de 
integritate  

Numărul faptelor săvârşite de persoane cu funcţii de 
conducere 

0 

Numărul faptelor săvârşite de persoane cu funcţii de 
execuţie 

0 

17. (…) Se reiau informaţiile de la punctele 15 şi 16, în funcţie de numărul domeniilor în care s-au produs astfel de 
incidente 

18. Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri 
disciplinare 

Nu au fost astfel de 
situații 

 
II. Măsuri de prevenire şi/sau control 
 

Nr. total măsuri adoptate/propuse: 

Nr. crt. Structură Incident Descrierea măsurilor Stadiul implementării 

1.    Nu e cazul 

2.    Nu e cazul 

3.    Nu e cazul 

      
PREFECT, 

                 Nicolae ALBU 
                          șef serviciu  
                                                                                                                                                Ovidiu Cazacu 

 

 


