
ANEXA 1 la OPANFP nr. 3753/2015 coroborat cu OPANFP nr.1442/2018,
respectiv prevederile art. 454 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

RAPORT PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE CONDUITĂ
ANUL 2020

TRIMESTRUL I - IV

I. AUTORITATEA / INSTITUŢIA PUBLICĂ / CONSILIERUL DE ETICĂ

1.a. Denumirea completă a instituţiei/autorităţii publice: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

1.b. Judeţ: București

1.c. Numărul total de funcţionari publici, actualizat până la data raportării: 2373

1.d. Numele şi prenumele consilierului de etică: Nițu Nicoleta

1.e. Departamentul în care îşi desfăşoară activitatea consilierul de etică: Serviciul Organizare și Resurse Umane - Biroul Pregătire Profesională, Monitorizare și Gestionarea Resurselor Umane

1.f. Cursuri de formare urmate de consilierul de etică în perioada de raportare:

Atelier de lucru în data de 10.12.2020 organizat în cadrul proiectului cu titlul "Etica - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație", 
proiect finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, implementat de către Agenția 
Națională a Funcționarilor Publici

1.g. Numărul de telefon la care poate fi contactat consilierul de etică: 021/307.57.57

1.h. Numărul de fax la care are acces consilerul de etică: 021/305.70.91

1.i. Adresa de e-mail la care consilierul de etică poate primi corespondenţa 
referitoare la activitatea de raportare: Nicoleta.Nitu.MB@anaf.ro

II. ACTIVITATEA DE CONSILIERE ETICĂ

2. Nr. şedinţe 
de 

consultare:

3. Nr. activităţi de 
formare în domeniul 

eticii

4. Nr. funcţionari publici 
care au fost instruiţi prin 

intermediul acţiunilor de formare 
în domeniul normelor de 

conduită

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

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

7. Nr. de speţe 
care au 
constituit 
obiectul 
consilierii etice 8. Tipologii de dileme etice 

9. Nr. funcţionari publici 
de conducere care au 
beneficiat de consiliere 
etică

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

11. Modalităţile de 
acţiune ulterioară a 
funcţionarului public 12. Observaţii

3 23 161 0 0 8

Art. 430 (Respectarea 
Constituției și a legilor), 
art. 431(Profesionalismul și 
imparțialitatea), art. 432 
(Obligații în exercitarea 
dreptului la libera 
exprimare), art. 433 
(Asigurarea unui serviciu 
public de calitate), 
art. 434 (Loialitatea față de 
autoritățile și instituțiile 
publice), art. 442 
(Subordonarea ierarhică), 
art. 447 (Conduita în 
relațiile cu cetățenii) și 
art. 449 (Obiectivitate și 
responsabilitate în luarea 
deciziilor) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu 
modificările și completările 
ulterioare

1 2

Nu a fost cazul; acesta 
și-a însușit 

respectarea normelor 
de conduită care au 

făcut obiectul 
consilierii în timpul 

ședinței de consiliere 
etică, în toate cazurile

Nu este cazul.

mailto:Nicoleta.Nitu.MB@anaf.ro


III. CAUZELE ŞI CONSECINŢELE NERESPECTĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ LA NIVELUL INSTITUŢIEI SAU AUTORITĂŢII PUBLICE

13. Cauzele nerespectării normelor de conduită: 14. Consecinţele nerespectării normelor de conduită

Comportament neadecvat în relația cu contribuabilii, beneficiari ai serviciilor oferite în exercitarea atribuțiilor de 
serviciu;  
Atitudine neadecvată în relația dintre subodonat - superior ierarhic, în timpul desfășurării activității;  
Atitudine neadecvată în relația dintre superior ierarhic - subordonat, pe parcursul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Crearea de prejudicii imaginii sau intereselor legale ale instituției; 
Acte sau fapte care pot afecta integritatea psihică la nivel de colectiv, respectiv care aduce atingere integrității morale a persoanelor 
cu care lucrează în timpul exercitării funcției publice;  
Acte sau fapte care pot afecta integritatea psihică la nivel de colectiv, ce pot conduce, pe termen mediu, la neexercitarea corectă și 
eficientă a atribuțiilor de serviciu. 

IV. MODALITĂŢILE DE PREVENIRE A ÎNCĂLCĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ ÎN CADRUL AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE

15.  Acţiuni periodice de informare, respectiv de prelucrare a personalului instituţiei cu privire la actele normative în vigoare în domeniul eticii şi conduitei profesionale (adresa nr. MBR_DSI 2385/31.01.2020 privind rolul consilierului etic și persoanele 
desemnate consilieri etici la nivelul D.G.R.F.P. București și unităților subordonate, precum și de prelucrare a unor acte normative, proceduri elaborate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind respectarea normelor de etică și conduită 
profesională și adresa nr. MBR_DSI 11835/29.06.2020 referitoare la principiile și normele de conduită profesională aplicabile personalului, potrivit prevederilor cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare.   
Având în vedere actuala criză epidemiologica și ținând cont de măsurile luate la nivel organizațional în ceea ce privește prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, respectiv faptul că reglementările legale / recomandările privind 
distanțarea socială se vor menține pe timp îndelungat, prin intermediul poștei electronice, în calitate de formator, înlocuitorul consilierului de etică a înaintat colegilor din cadrul Serviciului Organizare și Resurse Umane și ai Biroului de Pregătire 
Profesională, Monitorizare și Gestionarea Resurselor Umane, în datele de 29.10.2020 și 10.11.2020, suportul de curs cu tema "Norme de conduită și etică profesională aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual", instruire astfel asumată 
prin Planul anual de perfecționare profesională a funcționarilor publici din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București și inclusă și în Planul anual de perfecționare profesională elaborat la nivelul Ministerului Finanțelor Publice. În 
perioada ianuarie - martie 2020, înlocuitorul consilierului de etică, doamna Jugănaru Carmen-Elena, a luat parte la activitățile organizate în cadrul proiectului "Etica - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație", proiect finanțat din 
Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, implementat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

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 : adresa nr. MBR_DSI 11835/29.06.2020 referitoare la principiile și normele de conduită profesională 
aplicabile personalului, potrivit prevederilor cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare

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


