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Raportul privind implementarea principiilor aplicabile conduite profesionale a funcţionarilor publicişi a nor^^f^^^f^dardelor de
conduită a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Zalău

-anul 2022-

I. INFORMAŢII PRIVIND AUTORITATEA SAU INSTITUŢIA PUBLICĂ $I CONSILIERUL DE ETICĂ
Ardelean Maria-Camelia; Maxim Antonela-MariaNumele şi prenumele consilierului de etică
01.11.2024Data numirii consilierului de etică
Direcţia resurse umane, monitorizare unităţi de învăţământ - CFG - Serviciul resurse umane, salarizareCompartimentul
0260.610550, interior 104Nr. telefon
ardeleanmaria@2alausi.ro: maximantoneia@zalausj.roE-mail
a) administraţia publică centrală; b) administraţia publică teritorială;© administraţia publică localăCategoria din care face parte autoritatea sau instituţia publică
SălajJudeţul
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n. IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR APLICABILE CONDUITE PROFESIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI A NORMELOR/STANDARDELOR DE 
CONDUITĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR PUBLICE

Număr funcţionari 
publici care au 
participat la
sesiuni

Denumirea
programei

Număr 
programe 
de formare

Număr
sesiuni

Număr funcţionari 
publici 
adresat solicitări

Număr funcţionari 
publici care au 
primit solicitarea 
scrisă din partea 
consilierului de 
etică

Număr funcţionari 
publici care a 
beneficiat de 
consiliere etică

Număr
funcţion

Număr şedinţe de 
consiliere etică 
pentru funcţionarii 
publici

Număr speţe care 
constituitcare au au

de de obiectivul 
consilierii etice 
pentru funcţionarii 
publici

oran
formare şi 
perfecţiona

publici
încadraţi

informa de pentru 
consilierea etică

Şl scnse
informare perfecţionare

în re re
prfesională 
urmate de 
consilierul 
de etică

profesional 
ă urmate

autoritat de de de de de de de de de de de de
conducer 
e şi înalţi 
funcţion

conducer 
e şi înalţi 
funcţion

conducer 
e şi înalţi 
funcţion

conducer 
e şi înalţi 
funcţion

conducer 
e şi înalţi 
funcţion

execuţ conducer 
e şi înalţi 
funcţion

execuţ execuţea sau execuţ execuţ execuţ
deinstituţia

publică
ie ie iele le le

consilierul 
de eticăan an an an an an

publici publici publici publici publici publici
2 3 40 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obiectul consilierii 
etice

Recomandările 
consilierului de 
etică

Număr
recomandări ale 
consilierului de 
etică cu privire 
la modalitatea 
de acţiune a 
funcţionarului 
public pentru 
respectarea 
principiilor 
aplicabile 
conduitei 
profesionale a 
funcţionarilor 
publici şi a 
normelor/

Număr 
sesizări ale 
consilierului 
de etică al 
organelor de 
urmărire 
penală

Aspectele 
sesizate 
organelor de 
urmărire 
penală

Cauzele
nerespectării
principiilor
aplicabile
conduitei
profesionale a
funcţionarilor
publici şi a
normelor/
standardelor
de conduită

Consecinţele
nerespectării
principiilor
aplicabile
conduitei
profesionale a
funcţionarilor
publici şi a
normelor/
standardelor
de conduită

Număr analize 
privind cauzele, 
riscurile şi
vulnerabilităţile 
care 
manifestă în
activitatea 
funcţionarilor 
publici

Măsuri propuse 
de consilierul de 
etică pentru 
înlăturarea 
cauzelor, 
diminuarea 
riscurilor şi a 
vulnerabilităţilor

a)principiile aplicabile 
conduitei profesionale 

funcţionarilora se
publici;
b) îndatoririle 
funcţionarilor publici;
c) normele/standardele 
de conduită a
funcţionarilor publici; 
d)alte norme juridice 
încălcate;
ejniciuna dintre
categoriile predefinite, 
prevăzute la lit. a)-d)
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standardelor de 
conduită

1816 17 2019 21 22 23 24
0 00 0 0 0 0 0 0

Descrierea pe 
scurt a practicii 
sau procedurii 
instituţionale

Număr sesizări şi reclamaţii 
analizate de consilierul de 
etică, formulate de cetăţeni şi 
ceilalţi beneficiari ai activităţii 
autorităţii sau instituţiei 
publice cu privire la 
comportamentul

Recomandări 
cu caracter 
general 
formulate de 
către
consilierul de 
etică

Număr practici sau 
proceduri
instituţionale care pot 
conduce la încălcarea 
principiilor aplicabile 
conduitei profesionale 
a funcţionarilor publici 
şi a normelor/ 
standardelor 
conduită în activitatea 
funcţionarilor publici

Număr chestionare aplicate 
cetăţenilor şi beneficiarilor 
direcţi ai activităţii autorităţii 
sau instituţiei publice cu 
privire la comportamentul 
personalului care asigură 
relaţia directă cu publicul sau 
opinia acestora cu privire la 
calitatea serviciilor oferite

Măsuri adoptate pentru înlăturarea 
cauzelor sau circumstanţelor care au 
favorizat încălcarea principiilor 
aplicabile conduitei profesionale a 
funcţionarilor publici şi normelor/ 
standardelor de conduită

de

25 26 27 28 29 30
0 00 0 0 0

A

întocmit,
Maria-Camelia Ardelean

DircJcto^xecutiv,
Miha^^nuţan
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DRU/SRU/AM 2ex.
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