
RECOMANDARE 
PRIVIND RAPORTĂRILE SEMESTRIALE PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE 

CONDUITĂ ALE FUNCłIONARILOR PUBLICI, STANDARDELE ETICE ŞI 
IMPLEMENTAREA PROCEDURILOR DISCIPLINARE 

 
Planul de acŃiune pentru îndeplinirea condiŃionalităŃilor din cadrul mecanismului de 
cooperare şi verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului 
judiciar şi a luptei împotriva corupŃiei, aprobat prin H.G. nr. 1346/2007, prevede în 
sarcina AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici, obligaŃii cu privire la monitorizarea 
respectării normelor de conduită şi a standardelor etice în administraŃia publică. 
 
Prin Ordinul nr. 4500/2008 al Preşedintelui AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici a 
fost reglementat un cadru unitar privind stabilirea metodelor de completare, transmitere şi 
colectare periodică, în formate standard de raportare şi centralizare, a datelor şi 
informaŃiilor relevante privind respectarea normelor de conduită de către funcŃionarii 
publici şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităŃilor şi instituŃiilor 
publice. 
 
Raportul privind respectarea normelor de conduită de către funcŃionarii publici se 
întocmeşte trimestrial se aprobă de conducătorul autorităŃii sau instituŃiei publice, se 
comunică funcŃionarilor publici din cadrul autorităŃii sau instituŃiei publice şi se transmite 
trimestrial AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici, în primele 7 zile lucrătoare ale 

lunii imediat următoare sfârşitului fiecărui trimestru al anului 
 
Raportul privind implementarea procedurilor disciplinare se întocmeşte semestrial de 
către preşedintele comisiei de disciplină, se comunică conducătorului autorităŃii sau 
instituŃiei publice şi consilierului etic şi se transmite AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor 
Publici de către consilierul etic în primele 7 zile lucrătoare ale lunii imediat 

următoare sfârşitului fiecărui semestru al anului.  
 
Nerespectarea regulilor procedurale de transmitere atrage aplicarea procedurii de 

invalidare. 
 
În urma monitorizării realizate de către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici a fost 
evidenŃiată înregistrarea unui număr redus de raportări privind respectarea normelor de 
conduită de către funcŃionarii publici şi cu privire la implementarea procedurilor 
disciplinare. Pentru semestrul al II-lea al anului 2011, doar un procent de aproximativ 
18% din totatul autorităŃilor şi instituŃiilor publice au transmis aceste raportări către 
ANFP. 
 
Pentru a duce la îndeplinire obligaŃiile care îi revin în conformitate cu Planul de acŃiune 
pentru îndeplinirea condiŃionalităŃilor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare 
a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi a luptei 
împotriva corupŃiei, AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici recomandă conducătorilor 
tuturor autorităŃilor şi instituŃiilor publice să facă în continuare cunoscute existenŃa şi 
rolul funcŃionarului cu atribuŃii de consiliere etică şi monitorizare a normelor de conduită, 



să acorde tot sprijinul necesar activităŃii acestuia şi să promoveze colaborarea cu acesta în 
situaŃii privind conduita profesională 
 
De asemenea, se recomandă ca abordarea consilierilor de etică faŃă de funcŃionarii 
publici, să fie activă şi pe parcursul anului 2012. 
 
ANFP recomandă funcŃionarilor publici cu atribuŃii de consiliere etică să consulte 
periodic portalul instituŃiei, la adresa www.anfp.gov.ro secŃiunea Materiale utile 
subsecŃiunea Formate de raportare, pentru a se informa cu privire la recomandările pe 
care ANFP le formulează pentru îmbunătăŃirea continuă a procesului de raportare. 
 
 
 
 


