Anexa nr. 1 la Metodologie

Raport privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici la
nivelul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în anul 2021

I. INFORMAȚII PRIVIND AUTORITATEA SAU INSTITUȚIA PUBLICĂ ȘI CONSILIERUL DE ETICĂ
Numele și prenumele consilierului de etică
Mogoș Paula Liliana
Data numirii consilierului de etică
12.01.2022
Directia generală reglementare, monitorizare și contencios – Direcția reglementare, dezvoltare și avizare
Compartimentul
acte normative
Nr. telefon
0374.112.847
E-mail
liliana.mogos@amfp.gov.ro
Categoria din care face parte autoritatea sau instituția publică
a) administrația publică centrală
Județul
București

II. IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR APLICABILE CONDUITEI PROFESIONALE A FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI A NORMELOR/ STANDARDELOR DE CONDUITĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI ÎN CADRUL AUTORITĂȚILOR ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE
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publici
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informare
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informare
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2
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programe de
formare și
perfecționare
profesională
urmate de
consilierul de
etică
4
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1

Obiectul consilierii etice

1

Număr recomandări
ale consilierului de
etică cu privire la

2

Denumirea programelor
de formare și
perfecționare
profesională urmate de
consilierul de etică

5
- Sesiune de instruire cu
tema ”Sistemul de
management anti-mită
conform standardului ISO
37001:2016” – sesiune
organizată de MDLPA;

- Sesiune de instruire
susținută de reprezentantul
DGA (MAI) la sediul ANFP –
sesiune organizată de ANFP,
în colaborare cu MAI – DGA.

Recomandările consilierului de etică

Număr funcționari publici
care au adresat solicitări
scrise pentru consiliere
etică

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

de
conducere
și înalți
funcționari
publici
6
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execuție
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publici

de execuție
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de
execuție
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0

1

0

0

0

Număr sesizări
ale consilierului
de etică la

1

Aspectele
sesizate

Cauzele
nerespectării
principiilor

Număr spețe care au
constituit obiectul
consilierii etice pentru
funcționarii publici

Număr ședințe de
consiliere etică pentru
funcționarii publici
de
execuție

de conducere
și înalți
funcționari
publici

de
execuție

11

de
conducere
și înalți
funcționari
publici
12

13

14

15

1

0

1

0

1

Consecințele
nerespectării
principiilor aplicabile

Număr analize
privind cauzele,
riscurile și

Măsuri propuse de
consilierul de etică
pentru înlăturarea
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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 categoriile
predefinite, prevăzute la lit.
a)-d)
16
b) îndatoririle funcționarilor
publici: art. 445 din OUG nr.
57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
referitor la Respectarea
regimului juridic al conflictului
de interese și al
incompatibilităților

modalitatea de
acțiune a
funcționarului
public pentru
respectarea
principiilor
aplicabile conduitei
profesionale a
funcționarilor
publici și a
normelor/
standardelor de
conduită
17

1

Număr practici sau proceduri
instituționale care pot conduce la
încălcarea principiilor aplicabile
conduitei profesionale a

18
Conform prevederilor art. 445 alin. (1) – (3) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, funcţionarii publici au
obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al
conflictului de interese şi al incompatibilităților, precum
şi normele de conduită. În aplicarea prevederilor anterior
menționate, funcţionarii publici trebuie să exercite un
rol activ, având obligaţia de a evalua situaţiile care pot
genera o situaţie de incompatibilitate sau un conflict de
interese şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau
soluţionarea legală a acestora. În situaţia intervenirii
unei incompatibilități sau a unui conflict de interese,
funcţionarii publici au obligaţia de a acţiona conform
prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii
sau a conflictului de interese, în termen legal.
Potrivit art. 460 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
funcţionarilor
publici
li
se
aplică
regimul
incompatibilităților în exercitarea funcţiilor publice
stabilit prin legislaţia specială privind unele măsuri
pentru
asigurarea
transparenţei
în
exercitarea
demnităţilor publice şi a funcţiilor publice.
Conform art. 96 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu
modificările și completările ulterioare, funcționarii
publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii
publici cu statut special pot exercita funcții sau activități
în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației
literar-artistice. Funcționarii publici, funcționarii publici
parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot
exercita funcții în alte domenii de activitate din
sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau
indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public,
funcționar public parlamentar sau funcționar public cu
statut special, potrivit fișei postului.
Prin raportare la prevederile art. 11 alin. (1) din
Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției
Naționale de Integritate, din 10.10.2019, potrivit cărora
”Agenția îndeplinește activitatea de evaluare a
declarațiilor de avere, a datelor și informațiilor privind
averea, precum și a modificărilor patrimoniale
intervenite, a incompatibilităților și a conflictelor de
interese potențiale în care se pot afla persoanele
prevăzute de lege pe perioada îndeplinirii funcțiilor și
demnităților publice, din oficiu sau la sesizarea oricărei
persoane fizice ori juridice, cu respectarea prevederilor
O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de
soluționare a petițiilor, cu modificările și completările
ulterioare.”, apreciez că singura în măsură să formuleze
un punct de vedere oficial cu privire la speța expusă, este
Agenția Națională de Integritate, motiv pentru care
recomand ca funcționarul public să se adrese, pe cale
oficială, acestei instituții

Descrierea pe scurt a
practicii sau procedurii
instituționale

organele de
urmărire penală

organelor de
urmărire penală

aplicabile
conduitei
profesionale a
funcționarilor
publici și a
normelor/
standardelor de
conduită

conduitei
profesionale a
funcționarilor publici
și a normelor/
standardelor de
conduită

vulnerabilitățile care
se manifestă în
activitatea
funcționarilor publici

cauzelor, diminuarea
riscurilor și a
vulnerabilităților
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24

0

0

Nu a fost cazul

Nu a fost cazul

0

Nu a fost cazul

Număr sesizări și reclamații analizate de consilierul de
etică, formulate de cetățeni și ceilalți beneficiari ai
activității autorității sau instituției publice cu privire la

2

Recomandări cu caracter
general formulate de către
consilierul de etică

Număr chestionare aplicate cetățenilor
și beneficiarilor direcți ai activității
autorității sau instituției publice cu
privire la comportamentul personalului

Măsuri adoptate pentru înlăturarea cauzelor
sau circumstanțelor care au favorizat
încălcarea principiilor aplicabile conduitei
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funcționarilor publici și a normelor/
standardelor de conduită în
activitatea funcționarilor publici

25
0

comportamentul personalului care asigură relația directă
cu cetățenii
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Nu a fost cazul

27
0

28
Nu a fost cazul

3

care asigură relația directă cu publicul
sau opinia acestora cu privire la
calitatea serviciilor oferite

profesionale a funcționarilor publici și
normelor/ standardelor de conduită
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Nu a fost cazul

