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RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA DE CONSILIERE ETICĂ ȘI  

A COMISIEI DE DISCIPLINĂ ÎN ANUL 2020  

 

 Nr. total de salariați ai C.C.S. Ploiești: 11; 

 Numele Consilierului de etică: Ion Andrei – Nicolae; 

 Cursuri de formare urmate de Consilierul de etică: 0; 

 

1) ACTIVITATEA DE CONSILIERE ETICĂ 

Nr. ședințe de consultare: 1; 

Nr. activități de formare în domeniul eticii: 1; 

Nr. de salariați care au fost instruiți prin intermediul acțiunilor de formare în domeniul normelor 

de conduită: 0; 

Nr. personalului contractual cu funcție de conducere care a solicitat consiliere etică: 0; 

Nr. personalului contractual cu funcție de execuție care a solicitat consiliere etică: 0; 

Nr. de spețe care au constituit obiectul consilierii etice: 0; 

Tipologii de spețe care au constituit obiectul consilierii etice: nu este cazul; 

Numărul personalului contractual de conducere care a beneficiat de consiliere etică: 2; 

Numărul personalului contractual de execuție care a beneficiat de consiliere etică: 9; 

Modalitățile de acțiune ulterioară a personalului contractual: nu este cazul. 

2) CAUZELE ȘI CONSECINȚELE NERESPECTĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ LA 

NIVELUL C.C.S. PLOIEȘTI 

Cauzele nerespectării normelor de conduită: nu este cazul; 

Consecințele nerespectării normelor de conduită: nu este cazul. 

3) MODALITĂȚILE DE PREVENIRE A ÎNCĂLCĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ 

ÎN CADRUL C.C.S. PLOIEȘTI 

Modalități de prevenire: nu este cazul. 

4) MĂSURI ADMINISTRATIVE ADOPTATE PENTRU ÎNCĂLCAREA CAUZELOR 

SAU CIRCUMSTANȚELOR CARE AU FAVORIZAT ÎNCĂLCAREA NORMELOR 

DE CONDUITĂ 

Nr. măsuri adoptate: 0; 

Enumerarea măsurilor adoptate: nu este cazul. 
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5) CAZURI CARE AU PREZENTAT INTERES PENTRU OPINIA PUBLICĂ 

Nr. cazuri care au prezentat interes pentru opinia publică: 0; 

Descrierea pe scurt a cazurilor: nu este cazul; 

Motivele pentru care cazurile au fost considerate ca prezentând interes pentru opinia publică: 

nu este cazul. 

 

6) CAPACITATEA DE SESIZARE 

Număr sesizări înregistrate în anul 2020 privind încălcări ale normelor de conduită: 0; 

Număr sesizări în curs de soluționare: 0; 

Nr. sesizări soluționate: 0; 

Nr. sesizări adresate Comisiei de disciplină: 0; 

Nr. personalului contractual pentru care a fost sesizată Comisia de disciplină: 0; 

Nr. personalului contractual pentru care a fost sesizată Comisia de disciplină de către 

conducătorul instituției: 0; 

Nr. personalului contractual pentru care a fost sesizată Comisia de disciplină de către 

conducătorul compartimentului unde este încadrat salariatul: 0; 

Nr. personalului contractual pentru care a fost sesizată Comisia de disciplină de către alți 

salariați din instituție: 0; 

Nr. personalului contractual pentru care a fost sesizată Comisia de disciplină de către 

beneficiari ai serviciului public: 0; 

Nr. personalului contractual pentru care a fost sesizată Comisia de disciplină de către 

avertizorul în interesul public: 0; 

 

7) MODALITATEA DE FINALIZARE A PROCEDURILOR DISCIPLINARE 

Motivele sesizărilor: nu este cazul; 

Durata cercetării administrative: nu este cazul; 

Număr cazuri: 0; 

Nr. personalului contractual în cazul cărora s-a propus clasarea sesizării: 0; 

Normele juridice încălcate: nu este cazul. 

 

8) NUMĂR ȘI TIPURI DE SANCȚIUNI PROPUSE DE CĂTRE COMISIA DE 

DISCIPLINĂ 

Nr. personalului contractual de conducere care a săvârșit în mod repetat abateri disciplinare: 0; 

Nr. personalului contractual de execuție care a săvârșit în mod repetat abateri disciplinare: 0; 

Nr. mustrări scrise – personal contractual de conducere: 0; 

Nr. mustrări scrise – personal contractual de execuție: 0; 

Nr. diminuări salariale – personal contractual de conducere: 0; 

Nr. diminuări salariale – personal contractual de execuție: 0; 

Nr. suspendări ale dreptului la avansare sau promovare – personal contractual de conducere: 0; 

Nr. suspendări ale dreptului la avansare sau promovare – personal contractual de execuție: 0; 

Nr. retrogradări – personal contractual de conducere: 0; 

Nr. retrogradări – personal contractual de execuție: 0; 

Nr. destituiri – personal contractual de conducere: 0; 

Nr. destituiri – personal contractual de execuție: 0. 
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9) NUMĂR ȘI TIPURI DE SANCȚIUNI DISPUSE DE CĂTRE PERSOANA CARE ARE 

COMPETENȚA LEGALĂ DE APLICARE 

Motivele aplicării unei sancțiuni diferite: 0; 

Nr. mustrări scrise – personal contractual de conducere: 0; 

Nr. mustrări scrise – personal contractual de execuție: 0; 

Nr. diminuări salariale – personal contractual de conducere: 0; 

Nr. diminuări salariale – personal contractual de execuție: 0; 

Nr. suspendări ale dreptului la avansare sau promovare – personal contractual de conducere: 0; 

Nr. suspendări ale dreptului la avansare sau promovare – personal contractual de execuție: 0; 

Nr. retrogradări – personal contractual de conducere: 0; 

Nr. retrogradări – personal contractual de execuție: 0; 

Nr. destituiri – personal contractual de conducere: 0; 

Nr. destituiri – personal contractual de execuție: 0. 

 

10)  ORGANELE DE CERCETARE PENALĂ ȘI INSTANȚELE DE JUDECATĂ 

Cazuri în care au fost sesizate organele de cercetare penală: 

Nr. cazuri în care au fost sesizate organele de cercetare penală – personal contractual de 

conducere: 0; 

Nr. cazuri în care au fost sesizate organele de cercetare penală – personal contractual de execuție: 

0; 

Fapte sesizate ca infracțiuni: nu este cazul; 

Decizia organelor de cercetare penală/instanțelor de judecată: 

Nr. cazuri în care s-a dispus condamnarea penală prin hotărâre judecătorească definitivă: 0; 

Încadrarea juridică a infracțiunii pentru care s-a dispus condamnarea penală: nu este cazul; 

Alte decizii: nu este cazul; 

Soluții ale instanțelor de judecată pronunțate în cazurile contestării actului administrativ de 

sancționare: 

Nr. de sancțiuni disciplinare contestate în instanță aplicate personalului contractual de 

conducere: 0; 

Nr. de sancțiuni disciplinare contestate în instanță aplicate personalului contractual de execuție: 

0; 

Nr. de hotărâri pronunțate de instanță prin care s-a menținut sancțiunea disciplinară inițială: 0; 

Nr. de hotărâri pronunțate de instanță prin care instanța a dispus aplicarea unei sancțiuni 

disciplinare mai ușoare decât cea inițială: 0; 

Nr. de hotărâri pronunțate de instanță prin care instanța a anulat sancțiunea disciplinară dispusă 

inițial: 0. 

 

Consilier de etică C.C.S. Ploiești,                                         Aprobat, 

Referent Andrei – Nicolae ION                                               Director Manuela – Dana RUSU 

..........................................                                                       .......................................... 
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