
 

 

RAPORT PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE CONDUITĂ ETICĂ  - ANUL 2020 

I. AUTORITATEA /INSTITUȚIA  /CONSILIERUL DE ETICĂ  

Denumire instituție /autoritate publică Primăria Municipiului Botoșani 

Județ Botoșani 

Număr total funcționari publici 177 

Numele și prenumele consilierului de etică Aioanei Camelia 

Departamentl Serviciul Resurse Umane, Salarizare 

Cursuri de formareurmate de consilierul de etică Etică, integritate și anticorupție; 

Integritate în administrația publică. 

Număr de telefon 0231/502 200 /109 

E-mail camelia.aioanei@primariabt.ro 

 

II. ACTIVITATEA DE CONSILIERE ETICĂ 

Nr.  

crt. 

Nr. ședințe 

de 

consultare 

Nr. 

activități de 

formare 

 în 

domeniul 

eticii 

Nr. angajaților care 

au fost instruiți prin 

intermediul acțiunilor 

de formare în 

domeniul normelor de 

conduită 

Nr. angajați care au 

solicitat consiliere etică 

Spețe care au constituit 

obiectul consilierii etice  

Nr. angajați care au 

beneficiat de consiliere 

etică  
Modalități 

de acțiune 

ulterioară a 

angajatului  

Observații 

De 

conducere 

De 

execuție  

Nr.  

spețe  

Tipologii de spețe 

care au constituit 

obiectul consilierii  

etice 

De 

conducere 

De 

execuție  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 5 2 18 0 5 3 

Respectarea 

regimului juridic  

al conflictelor de 

interese si al 

incomp. 

0 10 

Conform 

prevederilor 

legale  

Există 

reticență din 

partea 

personalului 

în 

formalizarea 

în scris a 

solicitărilor 

privind 

consilierea 

etică 

Obligații în 

exercitarea 

dreptului la liberă 

exprimare  

Îndeplinirea 

atribuțiilor de 

serviciu 

 

III. CAUZELE ȘI CONSECINȚELE NERESPECTĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ LA NIVELUL INSTITUȚIEI 



Cauzele nerespectării normelor de conduită Consecințele nerespectării normelor de conduită 

13 14 

Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

 

IV. MODALITĂȚILE DE PREVENIRE A ÎNCĂLCĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ ÎN CADRUL INSTITUȚIEI PUBLICE 

15 

Instruirea personalului nou angajat cu privire la respectarea normelor de conduită, a regulamentelor  și procedurilor interne. 

Identificarea domeniilor de activitate sau a activităților cu risc ridicat de expunere la vulnerabilități care ar putea conduce la încălcarea normelor de conduită. 

Monitorizarea riscurilor și elaborarea procedurilor de lucru.  

 

V. MASURI ADMINISTRATIVE ADOPTATE PENTRU ÎNLĂTURAREA CAUZELOR SAU CIRCUMSTANȚELOR CARE AU FAVORIZAT 

ÎNCĂLCAREA NORMELOR DE CONDUITĂ 

Nr. măsuri adoptate  Enumerarea măsurilor adoptate 

16 17 

3 

Monitorizarea riscurilor și elaborarea procedurilor de lucru 

Actualizarea Codului de conduită etică conform Codului Administrativ 

Elaborarea și aprobarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul UAT Municipiul Botoșani și desemnarea unui Grup 

de lucru pentru identificarea riscurilor de corupție la nivelul instituției. 

Elaborarea și aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate produse în cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

Municipiului Botoșani. 

 

VI. CAZURI CARE AU PREZENTAT INTERES PENTRU OPINIA PUBLICĂ 

Nr. de cazuri care au prezentat interes 

pentru opinia publică 

Descrierea pes curt a cazurilor  Motivele pentru care cazurile au fost considerate ca prezentând interes 

pentru opinia publică 

18 19 20 

0 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

 


