RAPORT PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE CONDUITĂ
2020
I. AUTORITATEA / INSTITUȚIA PUBLICĂ / CONSILIERUL DE ETICĂ
1
Denumire instituție/autoritate publică

AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI
BUCUREȘTI
129

Județ
Nr. total funcționari publici
Numele și prenumele consilierului de etică

MOGOŞ PAULA LILIANA
DIRECŢIA GENERALĂ REGLEMENTARE, MONITORIZARE ŞI CONTENCIOS - DIRECŢIA REGLEMENTARE, DEZVOLTARE ŞI AVIZARE ACTE NORMATIVE

Departamentul
Cursuri de formare urmate de consilierul de etică

1
0374.112.847

Nr. telefon
Nr. fax

021.312.44.04

E-mail

liliana.mogos@anfp.gov.ro
II. ACTIVITATEA DE CONSILIERE ETICĂ

Nr.
Nr. funcționari publici
Nr. funcționari publici care
Nr. ședințe activități de care au fost instruiți prin au solicitat consiliere etică
de
formare în intermediul acțiunilor de
consultare
domeniul
formare în domeniul
eticii
normelor de conduită
De conducere De execuție
2

3

4

5

6

Spețe care au constituit obiectul
consilierii etice

Nr. funcționari publici care au
beneficiat de consiliere etică

Nr. spețe

Tipologii de dileme etice

De conducere

De execuție

7

8

9

10

art. 449 – Obiectivitate şi
responsabilitate în luarea
deciziilor - O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările
ulterioare

2

1

2

1

1

2

1

1

Modalitățile de acțiune
ulterioară a funcționarului
public

Observații

11

12

1. Constituirea ca avertizor în
interes public, în condiţiile
Legii nr. 571/2004, cu
modificările şi completările
ulterioare. A participat la
discuţia de mediere realizată
de superiorul ierarhic al celor
implicaţi, aspectele semnalate
în solicitare fiind analizate şi
clarificate, în conformitate cu
prevederile legale.
2. Declararea intenţiei de a
acţiona în instanţă, pentru
câştigarea dreptului salarial
pretins. Nu a fost comunicată
consilierului de etică
întreprinderea unor acţiuni
ulterioare, de către
funcţionarul public.

III. CAUZELE ȘI CONSECINȚELE NERESPECTĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ LA NIVELUL INSTITUȚIEI SAU AUTORITĂȚII PUBLICE
Cauzele nerespectării normelor de conduită
Consecințele nerespectării normelor de conduită
13

14

- Nerespectarea prevederilor art. 621 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- Dificultăţi în acordarea drepturilor salariale pentru personalul nou angajat,
conform art. 39 alin. (1) - (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în
condiţiile în care, la nivelul ANFP, la momentul sesizării, exista o hotărâre
judecătorească aplicabilă unei anumite părţi a personalului acesteia, care,
constituit ca parte, în proces, a câştigat, pe calea instanţei, drepturi salariale.

- Afectarea dreptului la carieră al funcţionarului public în cauză, ca urmare a neaplicării procedurii de evaluare a performanţelor
profesionale individuale pentru anul 2019, în condiţiile şi în perioada reglementate de lege
- Imposibilitatea de a beneficia de drepturi salariale acordate conform hotărârii judecătoreşti, pentru persoana nou angajată, care
nu a avut posibilitatea de a se constitui parte, iniţial

IV. MODALITĂȚILE DE PREVENIRE A ÎNCĂLCĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ ÎN CADRUL AUTORITĂȚII SAU INSTITUȚIEI PUBLICE
15
Luarea unor măsuri manageriale menite să asigure o aplicare unitară a deciziilor instanţei de judecată, în vederea eliminării disparităţilor salariale dintre funcţionarii publici.
Monitorizarea riscurilor generale la nivelul ANFP si elaborarea procedurilor de lucru.
Identificarea factorilor care generează vulnerabilităţi sau care favorizează încălcarea normelor de conduită.
Realizarea unor acţiuni de conştientizare a funcţionarilor publici asupra consecinţelor nerespectării normelor de conduită.

V. MĂSURI ADMINISTRATIVE ADOPTATE PENTRU ÎNLĂTURAREA CAUZELOR SAU CIRCUMSTANȚELOR CARE AU FAVORIZAT ÎNCĂLCAREA NORMELOR DE CONDUITĂ
Nr. măsuri adoptate
Enumerare măsuri adoptate
16
17
1

Nr. cazuri
18

Descrierea pe scurt a cazurilor
19

0

Nu este cazul

Realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public pe anul 2019, conform legii.
VI. CAZURI CARE AU PREZENTAT INTERES PENTRU OPINIA PUBLICĂ
Motivele pentru care cazurile au fost considerate ca prezentând interes pentru opinia publică
20
Nu este cazul

