
ORDIN 

privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul 

Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2022-2025, a Strategiei naționale 

anticorupție 

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) și alin. (3) din Hotărârea Guvernului 

nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a 

documentelor aferente acesteia,  

 

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, 

 

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: 

 

ART. 1  

(1) Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului 

Afacerilor Interne, în perioada 2022-2025, a Strategiei naționale anticorupție, denumit 

în continuare plan de integritate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezentul ordin. 

(2) Inventarul măsurilor preventive, indicatorii de evaluare, precum și standardul 

general de publicare a informațiilor de interes public, din anexele nr. 3 și 4 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-

2025 și a documentelor aferente acesteia, se aplică în mod corespunzător. 

ART. 2 

(1) Se desemnează directorul general al Direcției Generale Anticorupție în calitate 

de coordonator al planului de integritate. 

(2) Se desemnează directorul Direcției Prevenire din cadrul Direcției Generale 

Anticorupție să participe la activitățile desfășurate în cadrul platformei autorităților 

independente și a instituțiilor anticorupție și al platformei administrației publice 

centrale, constituite la nivelul Ministerului Justiției. 

(3) Pentru platformele prevăzute la alin. (2) se desemnează șeful Serviciului 

Prevenire din cadrul Direcției Generale Anticorupție să asigure legătura cu Secretariatul 

tehnic care funcționează la nivelul Ministerului Justiției. 

ART. 3 

(1) Se desemnează Direcția Generală Anticorupție ca instituție responsabilă 

pentru implementarea documentelor prevăzute la art. 1, cu atribuții de coordonare, 

monitorizare, colectare a datelor și raportare a acestora către Secretariatul tehnic. 

(2) Șefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne răspund pentru 

implementarea măsurilor stabilite în sarcina acestora și pentru comunicarea stadiului 

realizării lor la Direcția Generală Anticorupție. 

 

 



ART. 4 

Evaluarea incidentelor de integritate la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor 

Interne se realizează conform procedurii elaborate de către Direcția Generală 

Anticorupție. 

ART. 5 

(1) Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia 

la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute se realizează de către Direcția Generală 

Anticorupție, iar planul de integritate revizuit se aprobă de către ministrul afacerilor 

interne. 

(2) Direcția Generală Anticorupție comunică planul de integritate revizuit 

structurilor ministerului prin postare pe pagina de internet www.mai.gov.ro. 

ART. 6 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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