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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE 

 

 

     Nesecret 

     Nr. 3148987 

     din 01.09.2022 

     Ex. unic 

 APROB 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 

LUCIAN NICOLAE BODE 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de ordin al ministrului afacerilor interne privind aprobarea Planului de 

integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 

2022-2025, a Strategiei naționale anticorupție 

 

CUPRINSUL DE ACORD 

 

Domnule ministru, 

 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea nr. 1.269 

din 17 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 1218 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale 

anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, până la finalul 

lunii iunie 2022 toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, 

inclusiv cele subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și 

întreprinderile publice elaborează, adoptă, diseminează în cadrul 

instituției, autorității publice, respectiv întreprinderii publice și transmit 

Ministerului Justiției planurile de integritate aferente”. 

Planurile de integritate se aprobă prin ordin sau decizie a conducerii 

autorităților. Totodată, prin acest act se desemnează coordonatorul 

implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, 

precum și persoanele de contact, la nivel de funcție de execuție.  

Având în vedere cele prezentate, vă informăm că Direcția Generală 

Anticorupție (DGA) a consultat structurile și angajații ministerului, ultimele 

consultări având loc în perioada 23-29 august 2022, iar pe baza 

răspunsurilor primite și a evaluării de risc a elaborat proiectul de Ordin al 

ministrului afacerilor interne privind aprobarea Planului de integritate 

pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în 

perioada 2022-2025, a Strategiei naționale anticorupție, pe care, dacă 

sunteți de acord cu forma și conținutul acestuia, vă adresăm rugămintea să-l 

semnați.  

 

AVIZAT 

SECRETAR DE STAT 

Chestor general de poliție 

 

Bogdan DESPESCU 

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

 

Ștefania Gabriella FERENCZ 

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

ADJUNCT 

Chestor șef de poliție 

 

IOANA DOROBANȚU 

 

 

 

 

   Cu deosebită stimă, 

 

DIRECTOR GENERAL 

Chestor principal de poliţie 

LIVIU VASILESCU 
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