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I. Introducere

Urdonan1a de Urgcn\ii a C,uwrnului nr. 57 2019 pm in<l Ct•dul 
ndnun1stra1h, cu m,1di lic�ri Ic �i complelărik ulterioare. prevede nblii;a1ia 
li1nc1ionarilur public, �• p.:rsonnlul111 contractu,tl de ., respect,\ nonncle de 
conduită prorcsională şi ci\ ic:1. 

În .... ,crcitare.s rolului .1c1i, de l're\ cnirc a indkării principiilor �i nnrmdor 
de conduită. t·onsdie11.1I ue c11câ intkphne�lc unn:t1t1a1 ck .11rihu\ii 

a) mumturiua1.ă modul de aplicare ş, respectare a rrinc1pi1l11r şi nllnnd,1r
de conduită de către func\iunarii puhlil"i din c,sdrul at11or11�\ii sau 1ns1itu\ici 
puhlice şi Întocmeşte rapo�ln� ŞI ,J11:Jli1� cu privir� ln JC<..,lLM 

bl uesffiwară ,cti, 11a1ca Je wnsiliere etică. pc b,tLa solici1Jrii scrise " 
l'unc\ionarilor publici. sau la ini\iativa ,,t atunci când func1ionarul public nu I se 
adreseaâl cu u sulicimr.: însa. din condu11a adoplată rezultă nevoia d.: amdior:ire 
a cQmportam-:ntului w:cstui:,: 

c) daborează analiLc privind cau,cl.,. rbcurik �i ,ulncrabiliL,1\ik care se
111011irestă în ac1ivi1.11ea l'tmqiun:1rilor publici din cadrul uutmi1,1\ii snu 111,titu\id 
publice şi care or ru1ca Jctc1 mina u indicare ., principiilor �1 11<1nndor Je 
,onduitâ. pe �.irc le i11,11111eaz::. condud11onsl11i ciuturit.i\ii ,au inslitu\ici publice �1 
propune măsuri pen1ru înlăturarea cauzdor. dim111ua1ca n,curilor şi n 
vu 1 ncrabi lită\i lor: 
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J) t•rganizează sesiuni de intnmi.m: a lunc\ionarilor puhlic:i cu pri, ire la
nonnele de etic:.. modilicăn al.: cadnilui nonnati, in dome11111J clJcii ş1 
1ntt'grită\ii suu care instituie obliga\1i pcnm, :iu1,1rită\ile şi institu\iilc publice 
pemru respectarea Jrepturilor cc1:,1c111lor in rd:1\ia cu ,1d1ninb1ra\ia publică sau 
cu autoritatea suu m�tHu\ia publict1 r'-'Spt.:'ctivă: 

c.-) scmnalt'ază practki sau proceduri institu\ionalc care ar pu1ea rnnducc 
b Înci1karea principiilor şi n<>m1dor tle condui1ă în ,Ktivil.itea funq,on<lfilur 
public 1:

I) analizea7� scsiduik şi redama\iile formulate Jc cctă\cni şi Je cdl.il\i
bt'neficiari ai ,1c1i,itil\ii :1utnrită\ii ,Ju msutu\iei publice cu prn uc b 
1.·omponamemul pcrsonalulu, ,arc asigură rei.1\"1 cl1rcc1.i cu cc1i1\cnii şi
10nnule3zii r1:l.'n111a11cJrsn cu c.aracter g�neral. lă.rl J int1..orvcni in :.Jcth itatc-a
comisiilor de disciph11[1;

gJ poate adresam mc,,I di 1�<.'I i111rch:in sau aplica c:hestionarc cct.i\endor ş1 
benel1ciarilor <lireqi ai ac1ivi1,q11 au1,,rită\ii sau in,1iu11ici puhlice ,u prh·ire la 
cmnp1mu111entul personalului �arc asigurj rda\ia cu publicul. precum şi cu 
privire la opimJ aceslora d(!sprc cnl1r.:itea scr\'iciîll,r nfl.!rite de auturiL..it�.J �,.u1 
insti1111ia public.i rcspcc1i, â; 

li. Acti,•ităti drsfii.sur9te în anul 2021

• L,, datu dt' UJ U2.�02 I."" fost transmise c:n,e \ N rP. \nc,de nr 1-
lmpkmcmarea principiilor apli,abile conduitei pn,lcsion.tk J fun,·tionarilor 
publici şi a normelor standnrdelo, de cnnduit:l in cadrul amorit,,ţilnr 
i n:iti I Ul i ilur publice. res.pccli, An�,ti nr. :- Im plenh:moll\!;1 pro�l..!Juri lor 
:1d1111nistrmi,-discipli11:in: "plic.1bile funqinnarilor pubhc1 în ,udrul au1orita1ilor 
şi insti1u1iilor rublire 

• I a d,11a de l 2.ll2.�02 I ,, fost inlo,·11111 Rapnnul pri, 111d aril\ 1tmea de
consiliere ctic.l din Lnitatea . .>.,d1111111s1rn1i1 I entonalci- \lunic1piul I ukea pe 
anul 2U20. Rapo1tul J cuprins )i o ,111aliLă c:a um1are a ,liscminilrii ,ătre 101 
personalul ins1i1u1ici a uoun chcsii11narc pc probkme de etic� (Ane,a nr. J
R,1pon privind una Iii.a informa\ ii lor c'-trasc din Chestionarul 111 I de,:, ,,lu,m! a 
nÎ\ elului de cuno�tin\e a personalului I . \ r \ lunit'ipiul I uk�a .:11 pri, ir<' la 
cunoaş1erea şi respc,t;Jr,:J Codului etic �i t.l,: i111cgritall.' şi \nc\J nr 2· R,,pc,n 
privind analiza info1111a\iilor .:,L1:1Se <lin Chc:,1in11.mil nr 2 de c�Jlu.,r,: J

ni,clului de cunoştin1e a personalului lJA I l\ll1111,1piul I ukca rn pri, irc IJ 
dispoz1\iile Codului etic şi de integritate). 

• Ca urmare a denilării Campaniei na1i,1nale ',\IA I clic, 1/.·J I
i111egr11 ", de către '.->crnc1ul Judc1con J\micornp\ic' l ulcea Dircc\ta C,.:ncrală 
.\micnrupţic. I., d"tJ <le �5.05.2021. l.1 intrare,, in Pri111;1ria J\1kea au li"' ali�.ill.' 
m"1criale cu caracte, prC\ClllÎ\. relrritoarc l.1 .1ctivi1�1i de pre,enire a c<1rup\ici 
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)i de educare pentru pro1111.h'Ureu uuc·g.r,L.l\ii. Campa111" s-.i destaşurnt in 
perioada mai-decembrie �O:! I. 

Totud:11ă, în scopul pre, cniri1 con1p\1c1. pc pdgina Primăria lukea 
lnfor111a1ii de Interes Public Etică şi lmcg.1·i1.11c .• , fo,t po,tal LIIJ mat�rial 
int'.:1rma1i, întocmii de Dircq,a (,cncrală \nticorupţie. 

• Pentru stabilirea gradului de sen,ihili1:11e apr�cial/ ,tubilit ncccs.11
întocmirii ., /111·,·11111ml11i Jimcfiilor 1ell\ibile, �dii dircqiilur1 ,cn iciilur 
birourilor 1comp3r1ir11cmclln· din aparntul <le spcciaht.lle ,ii Pn111cirulu1 
;\Juniciriului I ulcea au a\l1t în ,cdcrc. în mo<l ohiecti, şi nepărtinitor, 
cxpunerca persoanei cure ocupă o func\1<! scn,ibilCt din punct de ,edcrc al 
netelor de corup\ic şi a ,tltor uct<' asimilate corup\ici. 

Persoanele care ocupă rur1c\iilc sensibile numinal,1.ak de şeti1 ie1\,rhid 
surcriori in • .l111·,•11111r11/ j11m·1ii/11r \1'111ihilt'" nu st.' cill.'i in hn1a uc d.111, 
c, idcnţa consilienilLti d" e1icj, pri, 1nd c,entu"lc 1nlra,\ium de corup\ic �i a 
celor asimdme corup11c1. , ulnerab11ltn11 linanciare. simptome ,k dcrcndcnţJ 
gcncrnttiar� de ac\mni lipsite de mtcgriLatc. su1,u�c 1111lucn1clt1r din exterior. 
cc,mpon,JJrnml 1responsahil �i riscam �1•$Uu cu111pon,une111 in�dător. fob �i 
secrelo.:,. 

L.i 111loc1111rea riscurilor asociatc'o,utc în \<.'.Uerc la 111,cntarierca ll111c11e1.
factorii dcciclcn\i di11 Jiccarc structură JU \inul cont de" seri<: i.lc \'u)ncrnbilitZ,ţi 
rnm ar ri nccc-,ul IJ inforn1.1\iik• c11111iden\iale, 1111plicarea în 1,:csti1,11arca hanilllr 
�i a bunurilor mmeriale. conllictek de inlcrc,c. "tua\iile care prezimă risc 
semnificat!\ de corup\ie. posibilitatea nercali7ării obiccti,dor spcc1tk,· pnn 
oqiurli de conip\Îc şiis:.tu frnudll. pr��um şi a L

1X�ntt5rii 11�corcspmut1toa.re a 
sarcinilor de 111w1că atribuite 

În cce.i ,·c pri,c�t.c .• Planul de gc,Jiunc li funqiilor ,en,ihik". se l'<'Jle 
lragc conduna că acesta a losl mtocm ii ,on lc1m1 proceduri lor \ i nfmdu se ,ont 
de riscurile asociate lunc\iei. mf1surile de gestiune ( 1,,n,1ic.1r,·J pro,·cdunlor de 
control. rotirea 'separarea sarcinilor. rota\i" cadrd,ir' pcrsim.1lul11i ). precum şi a 
justifidtrii e,rep\Hltirde la row1ic sau a separării ,<1rcinilnr 

• i\ iOst ..1ruoh;1t;.i Pn.h..:t:lfura de desemnare a consilierului eh: l;'llCtl. pn11
Dispoli\rn l'mnarului \1unicipiului Tulcc,1. cu 11r 1335 I0.11.2021. Pri11 \tlrc,a 
cu nr. P-100 2� 11 20::1. s-a solicitai Compartimcntulm Resurse I 1m,me să 
clectue1c <1 anali.li', cu pri, irc la funqll111arii publici care imit-plinesc condi\iile 
prcvi'izute la an. -152. ali11 61. lit "l•c) din Ordonan\a de l ;rg.cn\â a Gu,cmulu1 
cu nr. 57 20 I <J pm 111d ( odul ,\dmi11istr:11i,. cu moditicările şi cnmplctarik 
ulterioar.:. Lllicrior. foc torul dec idem a fost int,1m1.11 în legjtur:1 cu ,ul.,ri.i\ii c,,n.' 
îndc11lincsc condi\iile tle numir<' în funqi� de ,onstlicr de eti<.:.1 �• c,m, îşi 
exprimă dc"h,dcr<!a ş, dispo111bilirntea pc1111 u indcpli111rc,1 ;uribu\iilor ,·arc i1 
re, in consilierului de etică. 
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• in luna decembrie 20� I. s-au tra nsmis ..:ilire to\i lunqiun.trii publici
din ararmul de spccialitale JI Pnmarultti \,lu11kipiulu1 I ukea �i ul ,tn1..:1uri!.1r 
făr.i r�1--..\1nali1atc juridică subordonate l'on,iliulw local al Mu111cip1ului 
I ulcea, dou:i chestionare de c,.1lu.1re a nivelului de cunoş11n1e a pcrson.dului cu 
pri, ir� la activitalca dl! l!cHl!')tlicrc 1..!lk:fi p(.! anul :021. P� btV.1 ariali1ci 
i1tfom1111iilor extmsc din ch,,tionarc d<:" evaluare .• 1 fo,1 inll>cmil R11{111rt11/
prfrilu/ ttclfrit11tet1 tft..• c,n,-.,i/h•rc• <�th-<i 1/i11 l lli"1teu ♦ltl111i11i\lru1fr„ T1..trÎl<Jri11hi

M1111idpi11/ Tulcea pe 1111111 2011. 
I orodatâ. p..: bala analizei cdor două chcstronare. o ,eriticJni bazei <l<: drnc şi 

a exercitării rolului activ de prc,c11irc a i11c[1kării prindpiilor �i nom1elor de 
crn,duil!t .• ,u r\,sl intoc111i1e .\nexele nr. I şi nr. :. rcniru p..:rioud.t ianudrie
decembrie 2021. transmise c�trc Agen\ia '\a\1one1l� .1 I unc\ionarilor Publici. 

înregistrate 
Comisia de 

J solici1.iri. 
llisc i pi ină <lin 

de la • ln perioada ,mali;m,1. au rost
C,>mpnn1111entul RcsuJ"'i<' l mane, re,p..:cti, 
Primăriei Municipiului I ukca 

În c,,nfo1111ita1c cu t\onnele de cvnduit,'i prc\C11ule de Ol (i nr ,J.2CJl9 
privind t odul '\dm1111sm,11, cu completările ultcnoare, 1u nqn111,1ni publk-i au 
f,»t consilict\i in lcgâ1uril cu rcspcclarca prc,e,knl,,r .m. 410 (Rc,p..:ct.trc.t 
C,in,titu\ici �i a legilor) şi a art .J,.f (l.oialitatca fa\ă de au1,1riHi\ik �1 
instilu\iilc publice1 dm ;u;tul nornrnth sus mcn\ionat. i;11 doi dintre nce�tia au 
,nlicital �i o audien\ă cime Prnn:1rul Mu111cipiulu1 I uke:1. 

111. Anuliz:1 infornrntiilor Hlr:i.c din chc�tionnrclc de e\:tluare ;1 nhclului
.te cuno�tinţe ,1 personalului I . \."I, \lu nkipiul I ulrcn cu prh ire la 
acth itntca de consilil•re eticii. 

Potrivit (,f\,\, Unitatea \clministr:ni,-1 eritoriarn c,1c rc,ponsahilj alcitun 
de ,dt,· institu{li publice p1emru realizarea unor -ic1iu111 princ1p;d,.. in cadrul unor 
,1bicc1ive 

Mt1suru I 14 din cadrul Obiectiv ului g.cnl!ral nr I Cr"�lerea gradului de 
1rnplcmemarc a m,1,unlor anticoruptic lu ni\..:lul m,tituţici. pre, cd� 
<-'OII.\Olitlurea rolului cmHilie1·11l11i de ctit·ti prin t!1111/11urefl 11fr,d11/11i de

I 11' ,11, .. 1,u1..- r:.11• 1�1 IIU 11N ,HUI „111111 'A;td .. •I dt I, ,.I I! ., .. ..:,.: -.qm:,u.1u I I,. li c.;,c,;1-! 1,1,111.1 • lf,'.1'41: ,;111 I.I.ah 
,I( J•�r•- -..pi.,11,k 11 .b.1tJ1,1,; 1„t,.J.,1"' 1k olk .... 1�11; ,1 .. "'� ,_. � .. o1Jm11 .i1o1r,11 r , • ., , 1 a.:1„wii::i 1r1- fln 11 ,., 
q, ,s;:o„ a 11.np-· ! ,1 li •,tl,;; ,;u,t 'li 1r:allo:' .. 1, .1111!,,u ,ic ''lll' k 'CI 11'1 (ij „11, .11: ,_,rn \"' 6; ,,,,! 11 � ,�,:ult.1 I, I 11,!,,1, 11,11" 
fll't' l/"., 1� ,k k� 
1:111.111�11m1111ur:,N-. lrcb11CH1t '" ,, .. ,., .. J,,1,..,t1,11ufl( .. p11111-.J,t1>11if1fttl I�\ !li III rii,IU.1J.111.,11 Ul.llh 11 ., .. 
flublkl' .i.-,uiw 
�. 1 I- ,1 .1�,, U r11hl, .. 111111,1> lţ.11111 ,k I 1r,1u ,1 ,,...;ii l,,,.n: I'� ii .ul +n1l'll1> s: .. , t 11U\IC1 rllt-1 � o, .:-1: ,JQI a.\lţlfalt. 
;•1c.11.11 )1 ,k aţe il-.pk: i!c' I�,·•� ,i, I ... l.at-C „111 .. ,� Jh rn-.11-U" rfl'J 1Ji.; I 11'1111! IM ..ii,, n�d,,, k Ic ,i.! lli.t'>ll:"<el 

1.!i I ,W„ll"I ln11 /Ht._ lct:lotct1k:l1 
JIJ .,...,_;,,,IJjN ,..,,, W I •· 1

,;ntlc' .l,'Y ,l.11.'.:J ,, ,·, . ,J1,,'\S, ,,, ,., ... ,,/, ;;.u, U IJ{W p,,b: l I� ,\- .»11,J 
�-1•1ll11.-a. 1ro1111.'.rkp1rn1,•1 ,Mu�,,,,)t,o.1 11n1Nl1.�dc._,._._u�.u li.'.�'"�'-'" w 
!'I, .a Id CI! .wri ltauttnrJU ln J.i•�t+n!l ,1, 1l1JOlr ,1!lJ11; 1n �111'5 Jc ulJ ,>11.uf ,1 ·li ,;111 

,ln!ll,omB 81.1!•11.ni.:,1 urc, -.1l1UI� .!. I 1ţ 1.1, t.l I 1111 ._h:; ,1 ,r..,J r,ra,1,,111-11 U1t,lR!l11ţU III I� 
.lr.-\,u .... J/ /, ,, I „q/1 "r AJ,;JC1n ,, I,.., R ,,1,·, -..../;J/1 , \ I !Y ., 



c1111n.�1i11(e cu /JJ'll'lft! lu ru.·111·11,ueu tle c,,11..,iliere elic:ti prin uplicureu tic 
chl!stin1111ri! tutumr 1111gaj11/ilt1r i1111it11ţiei. 

Prin imemwdiul 10\ent,indui măsurilor pre,entl\.: anticorupJic �e 
ur111:1re�te realizar.:a l:1 nhclul liec:lre1 ,n�tillqii t1uttmt;1Ji publice• a un.:, 
,1utoe1aluări periodice privind nivelul c.Je milizare �i elkienJJ .1 măsurilor 
anticoruf)Ji.c. 

lnwntarul mflsuril,)r prc\<.'ntÎlc antkoruptic snpukazfl la punctul I ( od 
c1icif.h.�ontc.1l\)gkl<l� ..:nnduiLă . ...:-1 inJicatur c.11.: cvaluon:. numărul J\: �h1.:�tiunare 
de evaluare in .:cea c.: pri, eşte gradul de cuno�tere c.J.: către ungaju1i a num1elor 
de conduită �tkă şi d(' intcgritnt�. 

in 11ces1 sen,. Unirntea \drnini,1r-.11i1-l eritnri.ili\ \lunicipiul Tukca. prin 
con,ilierul c.Je etică, a duborat �i Jbeminat in lunu J.:ccmbri.., 2021 dou:i 
chc�tionare de e,al11:1re care s-au adresat funcJlllll,ll'llur puhlin de conducere. 
l'unqionarilor publid de execu1ie. personalului comrauu,tl Je conducere ş1 
personalulut comra,tL1Jl de c,c<=uJie 

rJin L<llolul tic 2 I lJ "a L1 riali ,1 i I 1111,i\ ii ,\,1111 inisrrat i,. r critori :ile 
\-lunidpiul 1 ulcea. la <l,lld de 3 I t.leccmbrie 2021. 20� au transmis chcstiu1t.u·ele 
CţJlllpl�t.ttc. n:1.;a c.:c rcpn:/mtJ o porn.h:n: ,.h: 9�.7�. Dintre �i�i.:�ti,t. 13 :-.unt cu 
lunc\ii de conducere. 156 sunt 1 uncponari publici de c,ceutic �i 15 sunt salari,tli 
c11111rnuu<1li ,u run,1ii ,1„ t'\t'cutit' 

Scopul cul�l:l:.ini Uatdrn din m.:csl c:ht'st1rnku a fo�l �1c1.•l.,1 di.· :1 h111111�1

infon11aJii pri\'ind gradul de cuno;i,1crt' a personalului inslltuJid. a acti, Î1.i\ilor 
,.te consiliere eticii ş1 de r"spe.:turc a nc,rmdor Je conduită reglt'mentate rnn 
Codul administro1i1. cu rno<li lîdrilc şi cc>mplct:ink ultcrilli>rc 

• Che,1io11:1rul de.- :1luarc nr. I tAne,a nr. 11, o currin, h intrcb;iri
rc"feritoarc 1" cunoaşterea 1111rlementării l\1dului e11c �t Jc imcgm;itc la ni,dul 
I lnitătii :\dministra1i,-frrito1iak \-lunicipiul !ulcea. nwdalil.iJt Jc i111hu11fttăJirc 
a ap1itucli11ik1r profosi,,n,d,· dură luar.:n la cunc,�tin\.i ,1 rreci1ărih,r ace,1111:1. in 
cc măsurii sunt respecwte normele şi principiile Codului precum �i pc111ru a 
swhili prnccntul de personal care nu a imeg.r.:11 in .,cti, itmc.i rropric o etică ., 
muncii şi a rcspons�1hilit;)ţii la�tl i.k �t>tă\i..:111. 

ln concluzie, rezulturclc d1..:,1io11,11ului d.: "' aluarc J ni,dului <le cunuştinJ.: 
al p,:rsonululu1 rnmărie1 cu pri\'1re la act I\ uatca de ,;nnsilicrc cticj rcl.:vn că 
Y�, "l�o din rmgaja(I ,111 l'âjj.J-Utl...� la c/Jestionurul de t!\·,duL1r ... , VJ 66",�, din 

um.:a/,1/i t1u L'lliWşlin(ri ,·ti Io nindu/ pri1m.irfr:i •ste w1plu11C!ntt1t Cn,/11/ ,.'lk �i th 

integrilute, 50,./91
�-,1 .,·u.,/in ni ,11J1iflldi11ih prv/es1cmalc 1101 JI w1hunti1,iţ11� in 

ma,v 111t1,111·,i dur�i //t,tr,'tl ft1 c1111r1.)li11r,i <1 p1·,·1 ,·dc<ri/w· Cud11!11i eri, ,W: I'';, ,111

nm.,,'c.lL'ral ui 11or111,.,/e C,,dului ,.-·1h· e11w,i 11L1·,ut1'1!1tl iii 111,l�·l1li11irnr ,on·inilvr 
,Ic .\'i,,!l"\!IL'IU. 8!.,�-l'-7,, SIIS{ill <.'ti IUJl'/111.:k rn·1nc1j1iile Cod11/t11 l.'IÎc \101/ r.:.\'(1'.?,·J,llt.' 

d.: i.mgc.l}u/ii 1wim,ki1.·i in r,u,r'- miisur<--i �-; 87, 77,>,(11.lll n.is111m., c1-i 1111 �Jiu d1.1L·1..i in 
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cadrul uniltifii ,ul11uni.,·1n.11i,·-tl'riroriah: 1,..•xi.'illi anguiafi nu·e nu ou imegror in 
tu.:tidtateu proprie o erit.�(i a 1111mc11 �·, a rc.\ponsabilită(ii tutti dt.· c.\:lliţeni. 

• Chcstionnrul (I(' evaluare nr. 2 (Anexa nr. 2J •• 1 cuprins <) imrd>iiri
referitoart: la cui 1ml�li:n.'il pi:r:--...:nincl tkscmnulc p�ntnJ consil i�r� ci ic,i .. 1 Lri hoţi iJt;> 
consili<!rului de dicii. dc�cmnarca ahui consilier Je dic:1. siluu\ii dt' 
ncn:sp<:clure a normelor de conduil5 prol�sionalii, piireri pri\ ind informa11ilc de 
pe si1e-ul pri111:lriei referito�ro? b c1ic:,. propuneri pri, 111d .1c11vi1.,1c.1 de cu,,,. 

În conchuic. rezullalele chestionarului de e, a luare a ni,elului de cunoştin\c 
al personalului primăriei cu pri, ire Io acli11l.11ea de cons11icrc .:tidi. rclc\'ă ca 
V6.5fJ"/,, dm am!aiari c1111osc persomw ,lescnmar,i pc:11/ru nmsilien.· e,i,.:ti, 
'JJ. J ju,., L'WJnst� atribu(iile con'iiliL·ru/111 de t.'llt.\.i, 95,58'1 o nu couJic.leril oecesarci

de\l.!mnart!a wwi alt n,nt;//icr t.lc.· dicâ /IJlfltin.1/ii prt�ti.�..,ionisf c,'OUl/ 1'1te111,
prohirc.111.: moral,i renmo\cutU implicw·e. mdeplmt'Şh' a1rifi111iilt• tune/ici lt..hlrtc 
bint.• etc/ -I-!!% dorc,L schimbm·ea con"ilh:r11/11i ,li! dc,•ti (/,lni a 11mffrt.1 dar 
uceu.\lti oh(ill111/), 84 SO",, din ,111gt1ja(i ,,.,,,. adn.:·J·u 1,..•vnst/fl,r11l11i de t!lti.\l dac'li .,
ar con/runta c11 Ytlll<l/ti in t'tll'L normch• de.: co11d11i1ti prvle.\iunahi t.1 colL'_i:,!ilor ,m 
sunt resp ... ·ctah '<,\',23'!-;., u11 u p,i>·t.'.rt.' hw1<.i �i toartc humi dC\/Wt-' in!orme1(1i/L• ele
f}t:' ,itt1-11I i11s1it11/i.:i cu /Wi\·irt.� lu ,11.·til'i111teo de 1.·011sl/h1rt.· l1fini �; S\,_,_l3•.-,1 
co11sidt�rJ câ inton1ht(1ih• 1,·a11.,111ist• ele cunsilierul de etic,i .. ·u prfrirt. IH 
pri11d1>iilt a11li,.:,.1hi/t.; L'omluitd rwo/t:·sio11L1/.._• u timqiouunlor publi,·i ·>'

pt!rsona/11/m c:ontrm:tual din 1ulmi11i.,1rar1t1 puhlh·tl {Wt'ClllU şt a normelor Je 
conduitei pr ... ·,·â=1111.. ele Ol."(, nr. 5- _"'fJ!'I pririJ11/ Codul ,,lmim\truth· l'" aiutol 
111111! �i /iume muli

De l"\.'man.::al că 90,68°:;o dm angajaţi au susţlnul ca nu :-.�au conhunt�ll cu 
silua\ii in care no1111cll." de condunU pr01"1.:s.ion.it1 �l col�gilur s:1 nu fo: resp�dal1.'. 
rcslul de 09 ,2°," ,u,1iniin<l că ,-au cc-nfruntal c.i ostiei de ,11ua\i1 din ,arc 9 
persoant'.' au răspuns. di „m relafiile c11 t.·ulcRiT dt. m.,·11wftt· •. � •• m relauilc c.·11

al/1 t.·()lt•gi ci,: lm-ru ··, O • .in relt.1/iih. cu lll/h/riur11I ierarhic" i'i � .. j,, n·lu(ii ,:u 
ca11trib1111hilii' 

I\'. l\lodalitiiţilc de prc-c,uirc u lnc:ilc,irii normelor tl1• con,lnitii. 'i�rcini 
şi măsuri pentru :inul 2022 

• Consulta111,i cu pri, re J,1 rcsp��tarea nnnndor de ,·,mduită'. nforirea J<•
:,.fotun citlilicatc într-w1 domL·niu spccilic 1..k �1cti\'iWt\.· sau in c.:,:a ,.:� prh�şle o 
latură spccllîc� a acu, llit\11 celor consiliaţi. 

• \sistcn\ă cu priviN la r<!,pt'ctart'a nom1clur tic conduilj_ rrin
�prop1erea fo1.'.1 de colegii care ,olicilii sprijinul. p<! tL,ată perioada acţiunilor pe 
care act>ştia le întreprind. in rezol\ Jrea unor rroblcmc de conduil[1 sau a unor 
dileme etice 
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• ProlcJur"a con fidcJ1 \Îul i l�\ i1 tuturor inl urma\iil,>r personale adt111t11c in
timpul actÎ\ it:1\ilor �i ab\inc,rs,a d" la dt>1v[iluirca 1nfo1111.1\iilo, despre l'olq;i. 
despre bcnelicrnn pnctc111 i sau familia cc,leg1lor. despre si1ua11i conc, etc. 
e,cep\ie flic,ind: prevenirea unui pericol i1111nc,u. rn:,cnircu ,ă, .irşirn u11c1 fapte 
penale sau impiedicarc,1 pwJuccri1 rczulliltului tmei a,e111e11eu fa1,1c ori 
înlăturarea 111111,u·ilor prs,judicial:>ilc ale unei asemenea fapte 

• Tr..tLan.:a oridirci pi.!r"-uanc c.:u �tc�lu;.i prnfosionalism indiferent de
culturo mt\Îtmalitate. emie. culoare sau rasă, relîgi(!, -.e, sau oricnt..ir�· .,L'Xltală. 
statut morit:1I. abilit�\i liLicc sau intdcctualc. vărstil. slatut soc1L1-cconomic sau 
orice 01lă cul"JCtcri�tic� personali!, condi\ic ,au ,1.1tut. 

• \ I.mi lestarea respecn1lui fo\ă de expericn\dc. nu,o�tin\ek. , alorik.
tddlc. opiniile şi op11unilc cclorl,11\i. ll'tr:i a impune pr,1rritle idei, , .dori sau 
opinii precum ş1 ab\inerea <le la angajarea Je r<'m,1r1:i sau ,nmronament<' ,< 

aduc preJudicii <l<'mnită\ii ct."lorhil\i 
• Rezultatele generale (sub fo1111ă ,1.atis1ic.l ,JtJ ,.k tipuri <le situa\ii şi

dileme cti,,·1 :tl<' activit:i\ii de monitori?Jre şi c<111sil1er, ctÎdt ,unt puhhce ş1 
1rd1ute :idusc k1 cunoştin\a :111gap\1i<>r din respt•ctÎ\ a 1nstitt1\1l.' rublicli. pr1tcum 
şi la cunoştinp publicului. 

• \fonit11ri,a1c,1 111t><lulu1 de .1plicarl.' ş1 respectare a principiilor ş1
normdor dl.' conclu1t:'I de dtre runc\i,>narii publici <l111 c.1tlrul auwrită\ii ,au 
institu\1d publice şi imoc111i1·ca rapoanl."lnr �i a11al11clnr cu prÎ\ ire la acestea. 

• Desfăşurarea acu, 1tâ\ilor de consiliere c11c,i. pc baz.1 solicitJrii scrise ,l
runqionarilor publici. sau la ini\iati\'a ,a .1tu11ci c,î111J limc\ionarul puhhc nu ,e 
adre��az.1 cu o solicitartt in::,,:'1 clin 1,;onduita adoptdli r<...-zultă ni:, nia de J11u.?hurJr\:." 
::i comporLU1ll.�nwlu1 ace�tuia. 

• \c\ium d� mlo1mare a tunqionorilor publici .:u pri\ ir<' la normele
codulrn de conduite, 

• \qiuni de conşticnti/nrt! a lunq1on,trif,,r publici a.,upr.1 riscurilor
g,·ncrntc de nerespeclltrca cc,dului ,k conduită 

\. Concluzii 

l:xerdtarca prcrogati,do1 <le putere publică prc;i1punc rcspcc1arca nom,elor 
de conduită profesională rnrc rcg.ckmcntc,vă comportamentul fonqi111wrilnr 
puhlici. ,\cc:,t componamem vizea;_t.'1 .11.it cadrul rda\iil,,r in adm1nisu„1ia 
public5. cât şi in rapt>rturik· ,·u beneliciarii d1rec\i a1 acll\i!J\ilnr ,1utorita\1lor �i 
institu\iilvr puhlice. ,copul fiincJ acela <le a a,igura un "'n iciu puhlk de 
caliltlle, În intcre, g,nen,I. 

RespectarcJ :,wn<larddor de cunuuita cumribuie la uc,tl.'rca mnedcrit 111

sen iciik publice. scn icii care asigură suportul dezvoltării ,ocictă\ii. 
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Prnksiomthsmul şi compelenţa 11!prt!Lmlă giuantia asigurru-11 unui scn ic1u

public eticieni căire bencliciarii se, iciulu1 public. ca rcspons-1bili1ate direclâ in 
sar.:111a funqionarilor publki. 

Prin rapoardc anuale ruhlicmc pc site-ul i11,1ilu11ei. consilierul de elicei 
unnărcşte să aducă la cuno�11n1a fun,·ţionarilo1 publ 1c1 bcnclic1.mlc1r se1,1ciih1r 
publice. persoanel or imeresa1c. date rri1 inu modul în ,·w·e adm111i,tra1ia public.1 
înţelege şi aplică nonnde de ronduit.â. Aµre,:ie;. (0t'i 111111/i:.u reufi:.atri p(.)11/t.• 
r,tprezentn uu in,trunu.1111 c. ·r,re H'i ,·011d11cli lu il11h111rtiflifire11 yi creştert!ll 
c11/i11irii veri•ici11/11i puhli<!. Publkare.i rapoartelor anuale asiguri\ o 111form,u·c 
cnmpl.:lă privind comribu11a :ulu,il d<' au1<Jri1ă11le �i ins1i1u1iilc publice in 
implcmemarcn n11rmelor de conduită. prin 111,,surile int�prinsc in un11.1 
cons1.11ării inci.ikJrii nonndor de conduită. 

imncmit         
Consilier de Ltică Marian Bădilaș 

... ,r P:'11.:ii. 111 �o. ,.-"-,J11f°j,l,)t�d g�uon 1d· -1(111�.w . .:. 11 -1-W
fa\ � Jlt 1(!411.' I „7 lf!, c• mJ1 J. i.:..:inll1i..t 11 1,ru1111riutu ki:;1 '"· '>lh.• \\ \\ \\ 11nn1.1ri.11uk1.·a nJ 

[\O 9001·�0 5 'Ir ( crtifo:.tl �(11011) \'OIH>I I I( RO 
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\ RO'\L\'il\- Jl DETl I Tl I CEA 
,1r,1c1Pll'l. Tl L(,F \ 

l)JIU.C'I l.\ Ol \1)\11'\ ISTR\ ŢIF PI lll I( \ LOC' \I \

RAPORT 
privind anali:za Inf ormaţiilor extrase din Chestionarul nr.1 de evaluare a 
nivelului de c unoştinţe a personalului Unităţii Administrativ-Teritoriale 

Municipiul Tulcea cu privire la activitatea de consiliere etică 

I Chestionarul nr. 1 de evaluare 
Chestionarul de evaluare cuprinde 6 intrebăn, Iar in urma colectării datelor au 

rezultat următoarele ooncluzoi 

lntrebarea nr.1 
Din ce categorie de personal faceţi parte? 
La această întrebare au răspuns 2 persoane oontract\lale de conducere. 11 

funcţ,onan public, de conducere 3,5 salanat; contractualo cu funcţ11 de execut,e ş, 156 
funq,onari publici de execut1e 

11 

156 

intrebarea nr, 2 

■ runction..-to pubhc1 de conckleere

■ runq10M1� pubhc1 de eX9CU11e

a.alanotl coruractual• do ccn:luv.,a

■ salanaţ, CC11tractuah de ,jxecuţ e, 

Este implementat Codul etic şi de integritate la nivelul Unitaţii 
Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea? 

La această intrebare. din ce, 204 de respondenti, 187 au răspuns arormativ ,ar 
17 au răspuns cu 'Nu 5t1u' 

17 
Da 

■Nu

187 

■ Nu ,11u



Întrebarea nr. 3 
în ce măsura credeţi ca pot ti imbunatâţ;te aptitudinile profesionale după 

luarea la cunoştinţă a Codului etic şi de integritate? 
la această întrebare 103 de repondenti au considerat că pol fi îmbunălă\1le în 

mare măsură aphtud,rnle profes,or,ale după luarea la cunoştrnţa a Codului etic sl de 
,ntegntate. 88 de responden\1 au răspuns că apbtudinile profesionc1le pot fi 
imbunătăt1te in m,câ măsură ş, doar 13 repondenţ, au răspuns că apI,tud1rn'e 
profesionale nu pot fi imbunălă\1te deloc 

13 

103 

O..loc 

intrebarea nr. 4 
Credeţi ca normele Codului etic şi de integritate ajuta sau împiedica 

personalul din cadrul Unităţii A dministrativ-Terftorialo Municipiul Tulcea in 
îndeplinirea sarcinilor de servici u? 

La această întrebare 182 respondent, au cons1deraI că normele Codului etic 
sI de integritate 8Jută la îndephn,rea sarcInIlor de servIcIu. 20 respondent! nu s-au 
putut pronunţa s• doar 2 respondent, au considerat că normele de conc!u1tă ş, de 
integritate încurcă la indephnirea sarcinilor de servIc,u 

Arul.\ 

182 
■ Jncurca

întrebarea nr. 5 
in ce masura credeţ, ca normefelprincipiile Codului etic şi de Integritate 

sunt respectate în Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Tulcea? 
La această întrebare 169 respondent, au considerat ca normele/pnnc1p11Ie 

Codului et,c ş, de integntate sunt respectate i 11 mare măsura în cadrul Unităţii 
Adm1n1stra11v-Tentonale Mumc1p1ul Tulcea ş, doar 35 respondent, au considerat că 
normele Codului sunt respectate in mică masuni 

35 

169 
Mare ■ M;ca Oetoc 



intrebarea nr. 6 
Credeţi ca există in Unitarea Administrativ-Teritorială Muoicipiul Tulcea 

angajaţi care nu au integrat in activitatea proprie o etica a muncii şi a 
responsabilita\iI faţa de cetaţeni? 

La aceasta intreoare 25 din responden� au răspuns că ex,stă in inshtu\te 
anga1alI care nu au integrat în activitatea propne o etică a muncii ş1 a 
responsab1htă\11 fata de cetăţeni 75 de respondent, au răspuns că nu există astfel de 
anga1a\I şI 104 respondent, au rclspuns că nu suu de e)(lstenţa unor angaJa\l care nu 
au integral în activitatea proprie o etică a munci, ş, a responsab1htă\11 fatâ de 
celăteni. 

25 

104 
75 

111. 

Da 

•Nu

Nu Şth.J 

Concluzii 

Din analiza 1nformaţ11lor extrase din centralizarea râspunsunlor la cele 6 
intrebân ale chest,onaruluJ. au rezultat următoarele concluzii 

I ➔ 192.72 % ld,n angaJa\ii Unităţii Adm1n1slrat1v-Tentoriale Municipiul Tulcea-au răspuns laJchestionarul de evaluare pnvmd cunoasterea �1 respectarea Codului ehc ş, 
LJ de Integntate 
I ➔ [91 66 % d,n respornl_e_n_t,-s-,1-u că la nivelul Umtă\•i Adm,mstrat,v-Tenlonale Mu;,;;1pj

Tulcea este 1mplemen1a1 Codul etic şi de ,ntegntale, 
,.u, I

r �49 % din respondent, sus\In că aptitudinile profesionale pot fi imbunătăt1te in m;,;

I r 
mAsurâ, dupâ luarea la cunost,n\â a Codului et,c �, de mtegnlate, ___, 

➔ 89,21 % d111 responden\I au considerat că normele Codului ebc ş, de 1n1egntale aJut
j personalul din cadrul Un1lăt11 Adm1nistrat1v-Tenlonale MumcIp1ul Tulcea in 

indephmrea sarc,n,lor de servIc,u. 
- -- --- ---

-+ 82.84 % din responden\I sus1,n câ normele/pnnc,p11le Codului etic şi de 1ntegntate 
suni respectate în mare măsura în cadrul Unităţii Admin1stra11v-Tentona1eI 
Municipiul Tulcea 

I-➔ 8777% din respondent, a� răspuns că nu şhu dacă in cadr�I Unrtă\i1 Adm1mstrat,v-
1Tentonale Mumc1p1ul Tulcea ex,slă anga1a\1 care nu au ,ntegrat in actlv,tatea L ___ .._proprie o e�că a muncn sI a responsab_,h_ta_

\11 fa�ă de celă\e_n_1 _ __ , 



R0\1\\1 \-,ll DEI l I. ll lC'I'\ 
\ll \ ICIPll L Tl'l.( l.\ 

DIRECT!\ DE \DI\IJ\l� TRA TIE Pl'Ul IC\ LO( \I \ 

RAPORT 

privind analiza informaţiilor extrase din Chestionarul nr. 2 de evaluare a 
nivelului de cunoştinţe a personalului Unitaţii Administrativ-Teritoriale 

Municipiul Tulcea cu privire la act111itatea de consiliere etica 

I. Chestionarul nr. 2 de evaluare
Chestionarul de evaluare cu prinde 9 întrebări, iar in urma colectam dalelor, au 

rezultat următoarele concluz:11 

Întrebarea nr.1 
Cunoalitetl persoana desemnată pentru consiliere etică din cadrul 

Primăriei Municipiului Tulcea? 
La această intrebare 197 de respondent, au răspuns că şhu persoana 

desemnată penlru consiliere ebcă d,n cadrul Primăne, Munic,p,ulu, Tulcea 5 
responden\1 au răspuns că ,nu' şi 2 că ,nu şuu• 

52 

Da 

■Nu

197 
■Nu şlJu

Întrebarea nr. 2 
Cunoaşteţi care sunt atribuţiile consilierului de etică? 
La această întrebare din ce, 204 de responden\I. 190 au răspuns că au 

cunoşhn\ă despre atnbu\nle consIheruluI de ehcă. ,ar 14 au răspuns cu nu au 
cunoştin\ă 

14 

�
Oa 

■Nu

190 

■ Nu ştv

Întrebarea nr. 3 
Consideraţi necesara desemnarea unui alt consilier de etică? 
La această întrebare 195 de repondent, au considerat câ nu esle necesară 

desemnarea unu, all consilier de etică (exemphficănd prin probitate moralii 
recunoscut� capacitatea de a gestiona s1tuat1a indept,n,rea atribu/1untlor 
func11onale 1mpltcare. condwtli profesională exemplară competenJă îndeplineşte 



cenn/ete unui consit,er de eltcă etc) ş1 9 respondent, au răspuns că .trebuie 
sclumbat cei ma, mul\1 lară a menţiona de ce. un respondent aprec11nd că ,pentru 
momtonzarea aphcăn; normelor! pnnc1p11/or de conduită 

9 

195 

Întrebarea nr. 4 

■ Ns.I Nu�I.IU 

in situaţia în care lucraţi, v-aţi confruntat cu situaţii in care normele de 
conduitâ profesională a colegilor să nu  fie respectate? 

la această întrebare 185 respondenţi au menţ,onat că nu s-au confruntat cu

s,lua\11 în care normele de conduită ale colegilor să nu fie respectate, iar 19 au 
răspuns că s-au confruntai cu asemenea s1tua\l1 

O,n cei t 9 responden\1 care au răspuns că s-au confruntai cu astfel de s1tua\1i 9 
au susţinut că s-au confruntat • in reta/11/e cu colegu de inst,Iu11e· 2 ,in relat1a cu a//1 
coleg, de lucru·. 6 .in reia/ia cu superiorul 1erarll1c· ş, 2 .cu conmbuab,t,;-

De remarcat că doar 19 responden\l au răspuns că s-au confruntat cu s,tua\1i în 
care normele de conduită proles,onalâ nu au fost respectate. fa\ă de 72 respondenţi 
"n anul 2020.

19 

2 

6 

2 

Ila 

■No

■ Nu $b1J

■ ln re!ali.1 cu colugtl de 1nshluţ1P

■ in relaţia cu ;:ilV cdeg1 de lucru

ln relaţia cu supe!IOIIJI Wdrh,c:

■ attOl<t 



Întrebarea nr. 5 
Daca v-aţi confruntat cu  situaţiile descrise in intrebarea precedenta. 

precizati cui v-atl adresa pentru un sfat? 

La această întrebare din ce, 204 respondent,, 2 au consIdera1 că se pot 
adresa .unor coleg, 173 .consrlieru/u, de etica·. 25 .şefului direct sau 
conducfJtorului 1nstitut1e,· ş1 4 ,altcuiva· 

25 42 
■ unor col f!91

■ cmsl1ef'\llld de �mea

173 ş.efului direct SQU con<l,Jc4!0NIUI lll5tl1U\�

■ al1cu1va

întrebarea nr. 6 
Categoria din care faceţi parte? 
la această întrebare 13 d,n respondent, au răspuns că tac parte ci,n categona 

• personal de conducere , 156 d,n ca1egona , personal de execui,e ş, 35 d,n
categona .personal contractual'

35 13 

156 

Întrebarea nr 7 

pe,sonnl oe cooduu,re 

■ personal do execu11e

personal contractual

Ce p&rore aveţi despre Informaţiile de pe site-ul inst1tuţle1 cu pnvire ta 
activitatea do consiliere etică? 

La această întrebare 114 de respondent, au răspuns că ,au o părere bun� ş,

foarte bună·, 63 au avut refennte poz1t1ve ( .. mforma/t1 sufic,ente' actuahzate· 
.concrete ş, acces,b1/e oncui" ,.pos,b1//tate rapid{, de ,ntormare

'"

, ut,le uşor de 
accesat ,consttuc/1ve') 3 au avut refennte negai/va (.pot fi imbunâta\1te' .trebuie 
actuaflzale' .nu am g{Js,t nimic pe site") iar 34 nu au răspuns 

S3 

■ peren bune ş, foart• bune

■ referintc poz.1!1ve

'""'enn\e negaU,;e

■ nu al.i ri1s poos



întrebarea nr 8 
in ce măsură credeţi că v-au ajutat informatille transmise de consilierul 

de etica cu privire la principiile aplicabile conduitei profesionale a 
funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publica 
precum şi a normelor de conduitâ prevăzute de OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ? 

La această întrebare 72 respondent, au răspuns că 1nformaţ11le transmise ,1-au

BJUIBI foarte mutr 116 au răspuns că .mult", 3 �\I raspuns că deloc ş, 11 au 
sus\mut că „nu le-au sJud,a/"

intrebarea nr. 9 

■ Foarla mull ■ Mult �1oc ■ Nu aJ stud..it 

Propuneri privind activitatea consilierului de etica 
La această întrebare 191 de responden\1 nu au răspuns ,ar 13 au considerat că 

trebuie ma, multa tmpl,care in ceea ce priveşte gest,narea s1tua\11lor conflictuale 
între supenorul 1erarh1c ş, angaJat .,nstruire periodică cu pnv,re la princtpnle 
ap1tcab1le conducem profestonat · .aducerea în aten\1a anga1a\1lor a aspectelor 
pnv,nd cunoaşterea ŞI respectarea pnnc1p11lor etice· .ma, multe ,nstru,n/informăn" 
.să fie mai ,mpllcat', .v12,te penod,ce la birourile angaJa\ilor" , purtarea unor d1scu\11 
directe cu aceştta , ,să aibă un rol ma, activ·· 

13 11,\J au r&Sf'Jll• 

�
■ Propunat mbuNU.ntlre,

191 



Concluzii 
D,n analiza informa111lor extrase cin centralizarea răspunsunlor la cele 9 

intrebăn ale chest1onarulu1 au rezultat următoarele concluzu: 

-. r S, 

% �•= """'M 0-MO '"°"' _,, ... ••cl 0,0 �""'1 
--+-U_n_,tă\11 Admm1strat,v-Tentonale Murnc1p1ul Tulce

_
a_ __ 

-+ 93 13 % cunosc care sunt atnbu\III0 cons1lIerulu1 de eucă 

r 

_. , 95.58 % nu consideră necesara desemnarea unu, alt consilier de etică 

�➔ 90.68 % nu s-au confruntat cu s,tua\11 în care normele de conduita r 
I 

prolesIonală a colegilor să nu fie respectate
➔ s-ar adresa consilierului de et,că dacâ s-ar confrunta cu sItuai11 in

care normele de conduitâ profes,onată a colegilor nu ar fi 
respectate + ---- ---

➔ 100.00 % 93.62% din responden1I fac parte din categornle personal de
execu\I0 şI personal contractual Iar 6 38% fac parte din categona
personal de conducere 

----+-

-+ 84 80 o/o au o pârere bună şI foarte buna despre ,nforma\ule de pe s,te-ul 
,nst,tuţ1eI cu pnwe la actlVltatea de consiliere etică 

- --- . ---- ----

„ 93 13 % cred că informa\11le transmise de consilierul de eltcă cu privire la 
pnnCJpule aphcab1le condu1te1 proles,onale a funcţIonanlor pubhc1 şI 

j personalului contractual din adm,n1slra1,a publică precum ş, a 
normelor de conduită prevăzute de OUG nr 57/2019 pnvond Codul 
Admin1strat1v au fost de interes 

� 
� ---�

nu au avut alte propunen privind act1v1tatea cons1he�e etică 
I 

-


