
3. Raportarea către ANFP privind implementarea procedurilor disciplinare în în cazul 
secretarilor unităților administrativ teritoriale din județul Bacău pentru anul 2020 

 

Tabelul nr. I Capacitatea de sesizare 

Rubrica Informații solicitate Răspuns 

0 Nr. sesizări nesoluţionate, înregistrate anterior semestrului pentru 

care se face raportarea, privind încălcări ale normelor legale şi ale 

normelor de conduită 

0 

1 Nr. sesizări înregistrate în perioada de referinţă privind încălcări ale 

normelor legale şi ale normelor de conduită 

0 

2 Nr. sesizări în curs de soluţionare 0 

3 Nr. sesizări soluţionate 0 

4 Nr. sesizări adresate comisiei de disciplină (funcționari publici de 

conducere) 

0 

5 Nr. sesizări adresate comisiei de disciplină (funcționari publici de 

execuție) 

0 

6 Nr. funcţionari publici pentru care a fost sesizată comisia de 

disciplină (funcționari publici de conducere) 

0 

7 Nr. funcţionari publici pentru care a fost sesizată comisia de 

disciplină (funcționari publici de execuție) 

0 

8 Nr. funcţionari publici pentru care a fost sesizată comisia de 

disciplină de către conducătorul instituţiei 

0 

9 Nr. funcţionari publici pentru care a fost sesizată comisia de 

disciplină de către conducătorul compartimentului în care este 

încadrat funcţionarul public 

0 

10 Nr. funcţionari publici pentru care a fost sesizată comisia de 

disciplină de către alţi funcţionari publici sau alte categorii de 

personal din instituţie 

0 

11 Nr. funcţionari publici pentru care a fost sesizată comisia de 

disciplină de către beneficiari ai serviciului public 

0 

12 Nr. funcţionari publici pentru care a fost sesizată comisia de 

disciplină de către avertizorul în interesul public 

0 

Tabelul nr. II „Modalitatea de finalizare a procedurilor disciplinare 

13 Motivele sesizărilor Nu este cazul 

14 Durata cercetării administrative Nu este cazul 

15 Nr. funcţionari publici în cazul cărora s-a propus clasarea sesizării 0 

16 Normele juridice încălcate Nu este cazul 

Tabelul nr. II. 1 „Număr şi tipuri de sancţiuni propuse de către comisia de disciplină 

17 Nr. funcţionari publici care au săvârşit în mod repetat abateri 

disciplinare (funcționari publici de conducere) 

0 

18 Nr. funcţionari publici care au săvârşit în mod repetat abateri 

disciplinare (funcționari publici de execuție) 

0 

19 Nr. mustrări scrise (funcționari publici de conducere) 0 

20 Nr. mustrări scrise (funcționari publici de execuție) 0 

21 Nr. diminuări salariale (funcționari publici de conducere) 0 

22 Nr. diminuări salariale (funcționari publici de execuție) 0 

23 Nr. suspendări ale dreptului la avansare sau promovare (funcționari 

publici de conducere) 

0 

24 Nr. suspendări ale dreptului la avansare sau promovare (funcționari 

publici de execuție) 

0 

25 Nr. Retrogradări (funcționari publici de conducere) 0 

26 Nr. Retrogradări (funcționari publici de execuție) 0 

27 Nr. destituiri (funcționari publici de conducere) 0 

28 Nr. Destituiri (funcționari publici de execuție) 0 

Tabelul nr. II.2 Număr şi tipuri de sancţiuni dispuse de către persoana care are competenţa legală de 



aplicare 

29 Motivele aplicării unei sancţiuni diferite Nu este cazul 

30 Nr. mustrări scrise (funcționari publici de conducere) 0 

31 Nr. mustrări scrise (funcționari publici de execuție) 0 

32 Nr. diminuări salariale (funcționari publici de conducere) 0 

33 Nr. diminuări salariale (funcționari publici de execuție) 0 

34 Nr. suspendări ale dreptului la avansare sau promovare (funcționari 

publici de conducere) 

0 

35 Nr. suspendări ale dreptului la avansare sau promovare (funcționari 

publici de execuție) 

0 

36 Nr. Retrogradări (funcționari publici de conducere) 0 

37 Nr. Retrogradări (funcționari publici de execuție) 0 

38 Nr. destituiri (funcționari publici de conducere) 0 

39 Nr. Destituiri (funcționari publici de execuție) 0 

La tabelul nr. II.3 „Organele de cercetare penală şi instanţele de judecată 

40 Nr. cazuri în care au fost sesizate organele de cercetare 
(funcționari publici de conducere) 

0 

41 Nr. cazuri în care au fost sesizate organele de cercetare 
(funcționari publici de execuție) 

0 

42 Fapte sesizate ca infracţiuni Nu este cazul 

43 Nr. cazuri în care s-a dispus condamnarea penală prin hotărâre 
judecătorească definitivă 

0 

44 încadrarea juridică a infracţiunii pentru care s-a dispus 
condamnarea penală 

Nu este cazul 

45 Alte decizii Nu este cazul 

46 Nr. de sancţiuni disciplinare contestate în instanţă (funcționari 

publici de conducere) 

0 

47 Nr. de sancţiuni disciplinare contestate în instanţă (funcționari 

publici de execuție) 

0 

48 Nr. de hotărâri pronunţate de instanţă prin care s-a menţinut 
sancţiunea disciplinară iniţială 

0 

49 Nr. de hotărâri pronunţate de instanţă prin care instanţa a 

dispus aplicarea unei sancţiuni disciplinare mai uşoare decât 
cea iniţială 

0 

50 Nr. de hotărâri pronunţate de instanţă prin care instanţa a 
anulat sancţiunea disciplinară dispusă iniţial 

0 

          
 

 

 


