
 
 

1. Raportarea către ANFP privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii 

publici din cadrul IPBC pentru anul 2020 

 

Tabelul nr. I Autoritatea/instituţia publică/consilierul de etică 

Rubrica Informații solicitate Răspuns 

1 a) denumirea completă a autorităţii sau instituţiei publice; 
în cazul schimbării denumirii autorităţii sau instituţiei 
publice, în perioada de raportare, se completează 
denumirea iniţială/denumirea nouă; 
b) judeţul pe raza căruia este arondată autoritatea sau instituţia 
publică; 
c) numărul total al funcţionarilor publici, actualizat până la 
data raportării, pe baza informaţiilor primite de la 
compartimentul de specialitate; 
d) numele şi prenumele consilierului de etică; 
e) departamentul în care îşi desfăşoară activitatea consilierul 
de etică; 
f) cursuri de formare profesională urmate de către consilierul 
de etică în perioada de raportare; 
g) numărul de telefon la care poate fi contactat consilierul de 
etică; 
h) numărul de fax la care are acces consilierul de etică; 
i) adresa e-mailului la care consilierul de etică poate primi 
corespondenţa referitoare la activitatea de raportare. 

Instituția 
Prefectului – 
județul Bacău 
 
BACĂU 
 
 
35 
 
Albuț Alexandra 
Manager public 
 
Nu este cazul 
 
0234534224 
 
0234545601 
etica@prefectura
bacau.ro  

Tabelul nr. II „Activitatea de consiliere etică” 

2 Nr. şedinţe de consultare 0 
3 Nr. activităţi de formare în domeniul eticii 0 
4 Nr. funcţionari publici care au fost instruiţi prin intermediul 

acţiunilor de formare în domeniul normelor de conduită 
0 

5 Nr. funcţionari publici de conducere care au solicitat consiliere 
etică 

0 

6 Nr. funcţionari publici de execuţie care au solicitat consiliere 
etică 

0 

7 Nr. de speţe care au constituit obiectul consilierii etice 0 
8 Tipologii de dileme etice 0 
9 Nr. funcţionari publici de conducere care au beneficiat de 

consiliere etică 
0 

10 Nr. funcţionari publici de execuţie care au beneficiat de 
consiliere etică 

0 

11 Modalităţile de acţiune ulterioară a funcţionarului public Nu este cazul 
12 Observaţii Nu este cazul 

La tabelul nr. III “Cauzele şi consecinţele nerespectării normelor de conduită la nivelul 

instituţiei sau autorităţii publice” 

13 Cauzele nerespectării normelor de conduită Nu este cazul 
14 Consecinţele nerespectării normelor de conduită Nu este cazul 

La tabelul nr. IV „Modalităţile de prevenire a încălcării normelor de conduită în cadrul 

autorităţii sau instituţiei publice 

15 Modalităţile de prevenire a încălcării normelor de conduită în 
cadrul autorităţii sau instituţiei publice 

Actualizarea 
avizierului și site-
ului instituției cu 
extras din OUG 
57/2019 
Actualizare site cu 
raportările 



 
 

aferente anului 
2019 

La tabelul nr. V „Măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau 

circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor de conduită 

16 Nr. măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor 
sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor de 
conduită 

0 

17 Enumerarea măsurilor administrative adoptate pentru 
înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat 
încălcarea normelor de conduită 

0 

La tabelul nr. VI „Cazuri care au prezentat interes pentru opinia publică” 

18 Nr. cazuri care au prezentat interes pentru opinia publică 0 
19 Descrierea pe scurt a cazurilor care au prezentat interes pentru 

opinia publică 
Nu este cazul 

20 Motivele pentru care cazurile au fost considerate ca 
prezentând interes pentru opinia publică 

Nu este cazul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


