
 

RAPORTARE ANFP 
 

RAPORT PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE CONDUITĂ 2019 
TRIMESTRUL AL lll-lea și al IV -lea 

 
1. Nr. total de funcţionari publici: 87 

2. Nr. şedinţe de consultare: 0 

3. Nr. activităţi de formare în domeniul eticii: 0 

4. Nr. funcţionari publici care au fost instruiţi prin intermediul acţiunilor de formare în domeniul 

normelor de conduită: 0 

5. Nr. funcţionari publici cu funcţie de conducere care au solicitat consiliere etică: 0 

6. Nr. funcţionari publici cu funcţie de execuţie care au solicitat consiliere etică: 0 

7. Nr. de speţe care au constituit obiectul consilierii etice: 0 

8. Tipologii de speţe care au constituit obiectul consilierii etice: nu este cazul 

9. Nr. funcţionari publici cu funcţie de conducere care au beneficiat de consiliere etică: 0 

10. Nr. funcţionari publici cu funcţie de execuţie care au beneficiat de consiliere etică: 0 

11. Modalităţile de acţiune ulterioară a funcţionarului public: nu este cazul 

12. Cauzele nerespectării normelor de conduită: nu este cazul 

13. Consecinţele nerespectării normelor de conduită: nu este cazul 

 

 MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

14. Informarea tututor salariatiilor privind principiile aplicabile conduitei profesionale a 
funcţionarilor publici si a personalului contractual, prin afişarea pe severul instituţiei a Codului 
de etica si conduita profesionale, actualizat, si luarea la cunostiinta prin semnătura 

15. Măsuri adoptate: 3 

16. Enumerare: 
 

- publicarea Codului de etica si conduita profesionala, actualizat 
- semnarea de către toti salariaţii de luarea la cunostiinta a Codului de etica si conduita 

profesionala, actualizat 
- elaborarea procedurii privind codul etic 

  



 

CAZURI CARE AU PREZENTAT INTERES PENTRU OPINIA PUBLICĂ 

17. Nr. cazuri care au prezentat interes pentru opinia publică: nu este cazul 

18. Descrierea pe scurt a cazurilor care au prezentat interes pentru opinia publică: nu este cazul 

19. Motivele pentru care cazurile au fost considerate ca prezentând interes pentru opinia publică: 
nu este cazul 

 

 

 

CONSILIER ETICĂ 
 


