
 

Raportul de evaluare a incidentelor de integritate 

survenite la nivelul Autorității Electorale Permanente în anul 2021 

 

   I. Incidente de integritate 

Nr. total de incidente de integritate                                                                                                                 1 

Tipul de fapte 

Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi 

similare menite să protejeze integritatea funcției publice 
0 

Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea 

regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de 

interese sau declarării averilor 

0 

Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, 

conflictul de interese sau regimul incompatibilităților 
1* 

Compartimentul în care au intervenit incidente de integritate 
Filiala 

Sud-Muntenia 

Funcțiile persoanelor 

care au săvârșit 

incidentele de integritate 

Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere 0 

Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție 1 

Nr. de sancțiuni aplicate 

Nr. de sancțiuni disciplinare 1 

Nr. de sancțiuni administrative 0 

Nr. de sancțiuni penale 0 

Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare 
25.08.2020- 

14.01.2021 

 

   II. Măsuri de prevenire și/sau control 

Nr. total de măsuri propuse: 4 

Descrierea măsurilor Stadiul implementării  

1. Asigurarea participării tuturor angajaților instituției la sesiuni de formare privind 

regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese 
parțial implementată 

2. Elaborarea și diseminarea unui material de informare privind incompatibilitățile 

și interdicțiile specifice calității de angajat al Autorității Electorale Permanente 
implementată 

3. Elaborarea unei proceduri prin care să fie formalizate activitățile de prevenire și 

gestionare a situațiilor de incompatibilitate sau de conflict de interese 
neimplementată 

4. Formalizarea unui registru al riscurilor de incompatibilități și conflicte de interese neimplementată 

 

____________________________________________________________________________________________ 

* În anul 2020, Comisia de disciplină a Autorității Electorale Permanente a fost sesizată cu privire la săvârșirea, de 

către un angajat al instituției, a mai multor abateri de la prevederile legale menite să protejeze integritatea funcției 

publice parlamentare, printre aspectele sesizate numărându-se și posibila încălcare a regimului incompatibilităților. 

Autoritatea Electorală Permanentă a inițiat cercetarea disciplinară, sesizând, în paralel, Agenția Națională de 

Integritate cu privire la posibila încălcare a regimului incompatibilităților. Cercetarea disciplinară a fost finalizată la 

data de 14.01.2021, respectivul angajat fiind destituit din funcția publică parlamentară la data de 19.01.2021. Ulterior 

demiterii, la data de 03.02.2021, Agenția Națională de Integritate a comunicat Autorității Raportul de evaluare nr. 

4187/G/II/26.01.2021, prin care a constatat starea de incompatibilitate a respectivului angajat al Autorității, pentru 

perioada 01.07.2020 - 05.11.2020.  

 


