
PLATFORMĂ PENTRU 

CONSILIERII DE ETICĂ

Utilizarea aplicaţiei pentru gestionarea rapoartelor 

privind respectarea normelor de conduită şi a celor 

privind situaţia implementării procedurilor 

disciplinare



În vederea înregistrării consilierii de etică vor accesa adresa www.anfp.gov.ro, secțiunea 

Consilier de etică, subsecțiunea, Rapoarte etică

http://www.anfp.gov.ro/


În fereastra deschisă se va accesa secțiunea Înregistrare consilier etică



În vederea înregistrării consilierul de etică va trebui să completeze în mod 

obligatoriu rubricile cu următoarele date.
Parola trebuie compusă din cel puțin 9 caractere între care trebuie să existe în mod 

obligatoriu litere mari, litere mici, cifre și un caracter special (Exemplu A,b,2,%,_  etc.)



Din Panoul respondentului consilierii de etică vor accesa şi completa Anexa

1 sau Anexei 2 prin click stânga al mouse-ului



Anexele sunt compuse din Tabele, iar acestea din urmă sunt alcătuite din

Rubrici predefinite care se completează cu cifre sau cu informaţii tip text.
Este obligatorie completarea tuturor rubricilor. În situaţia în care nu există date

exprimate în cifre, se înscrie în mod obligatoriu cifra zero. În situaţia în care nu există

informaţii în format text, se înscrie în mod obligatoriu sintagma "Nu este cazul“.



Fiecare rubrică predefinită în vederea completării afişează în momentul

selectării printr-un singur click stânga un marcaj electronic care conţine

îndrumări metodologice, cu referinţe privind modul de completare.



Completarea rubricilor cu informaţii tip text se va face prin selectarea cu un click stânga 

al mouse-ului. Pentru confirmarea informaţiilor introduse se va apăsa butonul plus alb 

pe fond verde.

Pentru a adăuga noi infomaţii tip text se va apăsa acelaşi buton plus alb pe fundal verde



Pentru a se asigura acuratețea informației transmise au fost stabilite chei de validare a 

rubricilor care conțin date numerice. 

În situația în care apar erori de completare, consilierul de etică va trebui să corecteze 

datele introduse, conform condițiilor/formulelor apărute pe ecran.



În cazul în care condițiile/formulele enunțate în cheile de verificare nu sunt îndeplinite,

consilierul de etică nu va putea transmite Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr. 2 către ANFP.

Acesta va fi atenționat prin mesaje de avertizare asupra erorii de completare, cu

indicarea de a completa corect rubricile la care se referă cheia de verificare.



După completarea rubricilor din tabel ale Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, consilierul de etica

va selecta butonul Salvează tabelul, din partea stânga jos a paginii. După selectarea

acestui buton, în partea din dreapta sus a ecranului va apărea un mesaj de confirmare sau

avertizare. În cazul în

care consilierul de etică va dori să revină asupra datelor salvate, va modifica datele din

rubricile respective, apoi va selecta din nou butonul Salvează tabelul.



După completarea corectă a tuturor rubricilor ale tabelelor, consilierul de etică 

va selecta câmpulValidează și trimite la ANFP.



În cazul în care condițiile/formulele enunțate în cheile de validare nu sunt îndepinite,

consilierul de etică nu va putea transmite anexa către ANFP. Acesta va fi atenționat

printr-un mesaj de avertizare asupra erorii de completare, cu indicatrea de a completa

corect rubricile aferente cheii de verificare.



În cazul în nu sunt completate toate rubricile, consilierul de etică nu va putea

transmite anexa către ANFP. Acesta va fi atenționat printr-un mesaj de

avertizare asupra erorii de completare



După completarea corectă a datelor şi după apăsarea butonului Validează şi 

trimite la ANFP consilierul de etica nu va mai putea reveni asupra datelor şi 

nici nu mai poate transmite o altă raportare



În secţiunea Vizualizare campanii consilierul de etică poate accesa atât

anexele disponibile, cât şi cele trimise. În cazul anexelor trimise nu pot fi

modificate datele comunicate.



În cazul în s-a uitat parola necesară accesării contului consilierul de etică va accesa

adresa www.anfp.gov.ro, secțiunea Consilier de etică. În fereastra deschisă acestia vor

accesa secțiunea Am uitat parola,iar în noua casetă va trebui introdusă adresa

electronica prin care s-a creat contul de utilizator. O nouă parola va fi generată și
comunicată printr-un mesaj pe adresa electronica.

http://www.anfp.gov.ro/


După accesarea link-ului se va deschide o nouă fereastră care va conține secțiunea

Resetare parolă. În câmpul Parola noua consilierul de etică va introduce noua parolă.



Modificarea se poate face și prin selectarea butonului „Schimbă parola”


