
Formatul de raportare privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a standardelor/normelor de conduită a funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice Anexa nr. 1 la Metodologie

Obiectul consilierii etice
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a) principiile aplicabile 

conduitei profesionale a 

funcționarilor publici; 

b) îndatoririle 

funcționarilor publici; 

c) normele/ standardele 

de conduită a 

funcționarilor publici; 

d) alte norme juridice 

încălcate; 

e) niciuna dintre cele 

prevăzute la lit. a)-d)
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I. DATE PRIVIND AUTORITATEA SAU INSTITUȚIA PUBLICĂ ȘI CONSILIERUL DE ETICĂ

Număr 

recomandări ale 

consilierului de 

etică cu privire la 

modalitatea de 

acțiune a 

funcționarului 

public pentru 

respectarea 

principiilor 

aplicabile 

conduitei 

profesionale a 

funcționarilor 

publici și a 

normelor/ 

standardelor de 

conduită 

Număr 

funcționari 

publici 

încadrați în 

autoritatea 

sau instituția 

publică

Număr sesiuni 

de informare

Măsuri adoptate 

pentru înlăturarea 

cauzelor sau 

circumstanțelor 

care au favorizat 

încălcarea 

principiilor 

aplicabile 

conduitei 

profesionale a 

funcționarilor 

publici și 

normelor/ 

standardelor de 

conduită

Număr chestionare 

aplicate cetățenilor 

și beneficiarilor 

direcți ai activităţii 

autorităţii sau 

instituţiei publice 

cu privire la 

comportamentul 

personalului care 

asigură relația 

directă cu publicul 

sau opinia acestora 

cu privire la 

calitatea serviciilor 

oferite

Recomandări 

cu caracter 

general 

formulate de 

către 

consilierul de 

etică

Număr sesizări și 

reclamații 

analizate de 

consilierul de 

etică, formulate de 

cetățeni şi  ceilalți 

beneficiari ai 

activităţii 

autorităţii sau 

instituţiei publice 

cu privire la 

comportamentul 

personalului care 

asigură relația 

directă cu cetățenii 

Descrierea pe 

scurt a 

practicii sau 

procedurii 

instituționale

Număr practici 

sau proceduri 

instituționale 

care ar putea 

conduce la 

încălcarea 

principiilor 

aplicabile 

conduitei 

profesionale a 

funcționarilor 

publici și a 

normelor/ 

standardelor de 

conduită în 

activitatea 

funcționarilor 

publici

Măsuri propuse de 

consilierul de etică 

pentu înlăturarea 

cauzelor, 

diminuarea 

riscurilor și a 

vulnerabilităților

Număr  analize 

privind cauzele, 

riscurile și 

vulnerabilitățile 

care se manifestă 

în activitatea 

funcționarilor 

publici 

Consecințele 

nerespectării 

principiilor 

aplicabile 

conduitei 

profesionale a 

funcționarilor 

publici și a 

normelor/ 

standardelor de 

conduită

Număr funcționari publici 

care au participat la 

sesiuni de informare

Număr funcționari 

publici care au adresat 

solicitări scrise pentru 

consiliere etică

Număr 

programe de 

formare și 

perfecționare 

profesională 

urmate de 

consilierul de 

etică 

Denumirea 

programelor de 

formare și 

perfecționare 

profesională 

urmate de 

consilierul de 

etică 

Număr spețe care au 

constituit obiectul 

consilierii etice pentru 

funcționarii publici 

Număr funcționari publici 

care au primit solicitare 

scrisă din partea 

consilierului de etică pentru 

consiliere etică 

Număr funcționari 

publici care au 

beneficiat de consiliere 

etică

Număr ședințe de 

consiliere etică pentru 

funcționarii publici

Aspectele 

sesizate 

organelor 

de urmărire 

penală 

Cauzele 

nerespectării 

principiilor 

aplicabile 

conduitei 

profesionale a 

funcționarilor 

publici  și a 

normelor/ 

standardelor de 

conduită

Număr 

sesizări ale 

consilierului 

de etică la 

organele de 

urmărire 

penală

Recomandările 

consilierului de 

etică

E-mail

Numele și prenumele consilierului de etică

Data numirii consilierului de etică

Compartimentul

Nr. telefon

                                                                                                      

Categoria din care face parte autoritatea sau instituția publică

Județul 

a) administrația publică centrală; b) administrația publică teritorială; 

c) administrația publică locală

II. IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR APLICABILE CONDUITEI PROFESIONALE A FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI A NORMELOR/ STANDARDELOR DE CONDUITĂ A 

FUNCȚIONARILOR PUBLICI ÎN CADRUL AUTORITĂȚILOR ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE


