
ROMÂNIA

MINISTERUL  AFACERILOR INTERNE
INS[rlTUŢIA pREFECTULUI-]uDEŢUL  BRĂILA

CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI

Aprobab

INSTITUŢIA PREFECTULUI -JUDEŢUL BRĂILA
Îh anul 2021 pentru realizarea

PLANULUI DE INTEGRITATE
CONFORM PREVEDEIULOR O.M.A.I. 72/2017

-T:n  ve!dfe;re!ai  .mpNR!mf:riăriJ  Planului  de  integritate  pentni  implementarea,  la

nivelul  Ministerului  Afacerilor  lnterne,  în  perioada  2017  -  2020,  a  Strategiei  naţionale
a»ftwtflţft?,    Instituţia    Prefiectului   -   Judeţul    BrăiLa   a    acţionat   confom    obiectivelor
generale/specifice şi a  măsuribr care au vizat, în anul 2021, structurik= MA.I.

În acest sens, acţiunile au vizat:

A.  Obiectivul geheral  1  -  Dezvoltarea  uhej culturi a trartiparenţei  pehtru o
gu\/eriiare deschisă ]a nivel cehtral şi local.

Pentru   atingerea   Obiectivului   specific   1.1   -   Creşterea   transparenţei   instituţionale   şi   a
Drocesekir decizionaLe, s-a avut în vedere:

Măsura  1.1.2  -  Diversifiicarea  canalelor de  comunicare  publică în  mediul  online,  în  scopul
unei mai bune infomări a publicului  larg asupra activftăţilor structurilor MAl şi a măsurilor
cb cyişşfierie a /»fiqgr7ffi#iF A7 n/149/«/ ^%4/, îndeplinti de lnstituţia  Prefectului - Judeţul  Brăila
prin   utilizarea   unui   canal   de  comunicare   publică  în   mediul   online,   respectiv   utilizarea
platformei social  media  Faceboolq ca parte a site-ului instituţiei.



Măsura  1.1.3  -  Facilitarea  accesului  la  infiomaţii  de  interes  public  prin  publicarea  unor
sef]!fri ckr cbfe /n ®r.maf criasicif]/s - open cra43,  măsura îndeplimă de lnstituţia  Preftctului -
Judeţul  Brăila   prin:

-    existenţa   Şi   funcţionalitatea   website-ului   instituţiei,   care   respectă   întm
manieră standardizată, în fdrmat deschis, structura/arhitectura menţionată în
cHdru  „Memorandumului  priv.ind  creşterea  transparenţei  Şi  standardizarea
afişării informaţiilor de interes public" Umups=| |ryr .pre!fe:ckura.mdi.goN .To|).,

-    postarea  pe  website-ul  instituţiei  a  circa  385  seturi  de  date  (atash-uri)  în
fbmat deschis (pdf.);

-    postarea   pe  website-ul   instituţiei   a   circa   385   seturi   de   date   actualizate

(atash-uri în fbrmat pdf.);
-    aplicarea  Procedurii  de  sistem  privind  publkarea  informaţiilor  pe  noile  pagini

de internet aLe instituţiilor prefiectului  (Cod  PS-MAI-DGRIP-29).

Penm   at]ngerea   Ob]ecMlu[   spectflc   1.2   -   Creşterea   hnsparenţel   proceseLor   de
administrare a resurselor i"blice s-a avut în vedere:

Măsura  1.2.1  Publicarea în fiormat deschis Şi accesib.il cetăţenilor a datelor privind  bugetul
instituţiei  Şi  modul  de  executare  a  acestuia UcH Ue!ime!n dR; re!du+z;zire  ,A"a^, ^m;e;tiamd cM_
2018|  îndeplinti  de  lnstituţia  Prefiectului  -  Judeţul  BrăiLa  prin  postarea  pe  websfte-ul
instituţiei,  https:/mr.prefiectura,mai.gov.ro,  a  infbrmaţiilor  legate de  bugetul  instituţiei  şi  a
modului de executare a acestuia.
În concret,  pe website-ul  instituţiei sunt postate infbrmaţii  ref€ritoare la:

-    bugetul  instituţiei  pe surse financiare ancepând cu anul 2015);
-    situaţia  plăţilor (execuţia  bugetară);
-    s"aţia   drepturik)r  salariale  stabilfte   potrivit  legii,   precum  şi   afte  drepturi

prevăzute de actele normative;
-bugetul anual;
-s"aţia chemielilor salariale;
-    ame infbmaţii relevante - programe şi strategii cu impact bugetar.

B.  Obiecti`/ul      general      3      -      Consolidarea      integrităţii,      reducerea
\/ulrierabilităţilor  şi  a  riscurilor  de  corupţie  În  sectoare  şi  doinenii  de
activitate prioritare

Obiectivul  specific  3.1  -Creşterea  integrităţii,  reducerea  vulnerabilităţilor şi  a  riscurilor de
coruDtie în domeniul achizmilor Dublice, în speţă:

Măsura 3.1.2 -Publicarea în fiormat deschis a datelor privind achiziţiile publice,  precum şi a
contractelor de  achiziţie  publică într-un  fiormat unitar  la  nivelul  tuturor structurilor  MAl a
fiost îndeplinti  la  nivelul  lnstituţiei  Prefiectului -Judeţul  Brăila  prin:

-    pub[icarea    pe   websft:e-ul    instituţiei    (https:/Pr.prefdctura,mai.gov,ro,    secţiunea

„Infdmaţii   de   interes   public",   subsecţiunea   Achiziţii   publice|   a   umătoarelor
documente în fbrmat pdf:

•     Programul  anual al acmzmilor publice;
-     Centralizatorul  achiziţiilor  publice  Şi  situaţia  executării  contractelor  de

acmztii publice pentru contractele cu valoare de peste 5000 de euro;
•     1 Contract de prestări servicii cu o valoare de peste 5.000 euro;
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•     publicarea   pe   platforma   Sistemului   lnformatic   Colaborativ   -   SICAP   (www   e-

licitaţie.ro), în  anul  2021  a:
1      193 achiziţii directe finalizate;
•    46 documente constatoare.

Măsura  3.1.3  -  Creşterea  nivelului  de  pregătire  profiesională  a  personalului  implicat  în
derularea achiziţiilor publice a fost ţrbordfi" F}ri",

-    pregătirea  profesională  realizată,  Ia  sediul  lnstituţiei  Prefectului  - Judeţului  Brăila,

de   către   personalul   implicat   în   derularea   achiziţiilor   publice,   prin   studierea   şi
aprofundarea cerinţelor legislative în domeniu.

Precizăm că, în contextul activităţilor curente afectate de manifestarea virusului SARS-CoV-
2  personalul  din  cadrul  lnstituţiei  Prefectului -Judeţul  Brăila, în anul  2021,  nu  a  participat
la nici o sesiune de pregătire profesională organizată în sistem clasic.

Obiectivul  specific  3.2  -  Dezvoltarea  sistemului  de  management  al  resurselor  umane  prin
îmbunătăţirea   procesului de selecţie_,  recrutare_,  promovare şi evoluţie în carieră_,  respectiv
Măsura  3.2.2    Înregistrarea  audiovideo  a  probelor de  concurs  pentru  ocuparea  fiuncţiilor
L{acanfg, la nivelul lnstituţiei Prefectului -Judeţului  Brăila  nu a fost implementată[

C[  Obiectivul   geheral   5   -   Consolidarea   performanţei   de   combatere   a
corupţiei prin mijloace penale şi administrative

Pentru Obiectivul specific 5.3 Consolidarea  mecanismelor de control administrativ_, s-a avut^m vede!re Măsura 5.3.4 Utilizarea la nivelul instituţiilor publice a infrastructurii dezvoltate în

cadrul   sistemului   naţional   de   raportare   potrivit  prevederilor  Ordonanţei   de   urgenţă  a
Guvernului  nr.  88/2013  pr.ivind  adoptarea  unor măsuri  fiscal-bugetare  pentru îndeplinirea
unor  angajamente  convenite  cu  organismele  naţionale,  precum  şi  pentru  modificarea  şi
completarea  unor  acte  normative,  aprobată  cu  modifiicări  prin  Legea  nr.   25/2014,  cu
modificările şi completările ulterioare.

Măsura  menţionată  mai sus, este îndeplinită de lnstituţia  Prefectului -Judeţul  Brăila, de la
intrarea  în  vigoare  a  OUG  nr.  88/2013,  prin  utilizarea  Sistemului  naţional  de  raportare
(Forexebug) administrat de către Ministerul  Finanţelor.

Acţiunile/activităţile   care   au   vizat   îndeplinirea   măsurilor   prezentate   mai   sus   au   fost
desfăşurate  cu  personalul  care activează în  cadrul  lnstituţiei  Prefectului -Judeţului  Brăila,
fără alocarea de fonduri suplimentare.

Întocmit,

Corpul de Control al  Prefectului

r superior
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