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Nr. 4250/28.02.2023      Anexa 6 la H.G nr. 599/2018 
 

I. Incidente de integritate 

Nr. total de incidente de integritate  

Tipul de fapte Nr. de abateri de la normele deontologice sau 
de la alte prevederi similare menite să 
protejeze integritatea funcţiei publice 

0 

 Nr. de infracţiuni de corupţie sau de fapte 
legate de nerespectarea regimului 
interdicţiilor, incompatibilităţilor, conflictului 
de interese sau declarării averilor 

0 

 Nr. de încălcări ale obligaţiilor legale privind 
averile nejustificate, conflictul de interese sau 
regimul incompatibilităţilor 

0 

Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate în care au 
intervenit incidente de integritate 
 

Nu este 
cazul 

Funcțiile persoanelor 
care au săvârșit 
incidente de integritate 

Nr. de fapte săvârşite de persoane cu funcţii 
de  conducere 

0 

 Nr. de fapte săvârşite de persoane cu funcţii 
de  execuție 

0 

Nr. de sancțiuni aplicate Nr. de sancțiuni disciplinare 0 

 Nr. de sancțiuni administrative 0 

 Nr. de sancțiuni penale 0 

Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri 
disciplinare 
 

Nu este 
cazul 

 

II. Măsuri de prevenire și/sau control 

Nr. total de măsuri propuse: 0 

Descrierea măsurilor Stadiul implementării 

1. Nu este cazul Nu este cazul 

 

Andrada Larisa Ogrean, 

Inspector șef 

 

 

Întocmit, 

Mărginean Raluca Andreea 

Consilier de integritate 
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