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                                                                                                                               Anexa nr. 4 la PS-DGA-02 

                                                                                                                                  Nr.25/S3/17.01.2023 

 

RAPORT ANUAL DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL TIMIȘ PENTRU ANUL 2022  

I. Incidente de integritate produse la nivelul structurii MAI 

1 Număr total incidente de integritate, din care: 
 

1 

1.a Număr sancțiuni disciplinare/administrative 1 – mustrare 
scrisă 

1.b Număr sancțiuni penale 0 

1.c Număr rapoarte definitive ale ANI 0 

2 Tipul faptei Numărul sancțiunilor de încetare disciplinară 
a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca 
urmare a săvârșirii unei abateri de la 
normele deontologice sau de la alte 
prevederi similare menite să protejeze 
integritatea funcției publice, inclusiv a celor 
stabilite prin legislație secundară și terțiară, 
pentru care este prevăzută această sancțiune 

0 

3 Domeniul de activitate Domeniul de activitate în care au intervenit 
incidente de integritate ( se va menționa 
domeniul și numărul de sancțiuni ) 

Comunicare, 
informare, relații 
publice - 1 

4 Funcțiile persoanelor 
care au săvârșit 
incidente de integritate 

Numărul abaterilor săvârșite de persoane cu 
funcții de conducere 

0 

Numărul abaterilor săvârșite de persoane cu 
funcții de execuție 

1 

5 (...) Se reiau informațiile de la punctele 3 și 4, în funcție de numărul domeniilor în care s-au 
produs astfel de incidente 

6 Tipul faptei Numărul infracțiunilor de corupție ( Cod 
Penal și Legea nr. 78/2000) 

0 

7 Domeniul de activitate Domeniul de activitate în care au intervenit 
incidente de integritate ( se va menționa 
domeniul și numărul de fapte ) 

0 

8 Numărul faptelor săvârșite de persoane cu 
funcții de conducere 

0 
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Funcțiile persoanelor 
care au săvârșit 
incidente de integritate 

Numărul faptelor săvârșite de persoane cu 
funcții de execuție 

0 

    

9 (...) Se reiau informațiile de la punctele 7 și 8, în funcție de numărul domeniilor în care s-au 
produs astfel de incidente 

10 Tipul faptei Numărul infracțiunilor ce privesc fapte legate 
de nerespectarea regimului interdicțiilor, 
incompatibilităților, conflictului de interese 
sau declarării averilor 

0 

11 Domeniul de activitate Domeniul de activitate în care au intervenit 
incidente de integritate ( se va menționa 
domeniul și numărul de abateri ) 

0 

12 Funcțiile persoanelor 
care au săvârșit 
incidente de integritate 

Numărul faptelor săvârșite de persoane cu 
funcții de conducere 

0 

Numărul faptelor săvârșite de persoane cu 
funcții de execuție 

0 

13 (...) Se reiau informațiile de la punctele 11 și 12, în funcție de numărul domeniilor în care     
s-au produs astfel de incidente 

14 Tipul faptei Numărul actelor de constatare rămase 
definitive ale Agenției Naționale de 
Integritate, referitoare la încălcarea 
obligațiilor legale privind averile 
nejustificate, conflictul de interese sau 
regimul incompatibilităților 

0 

15 Domeniul de activitate Domeniul de activitate în care au intervenit 
incidente de integritate ( se va menționa 
domeniul și numărul de abateri ) 

0 

16 Funcțiile persoanelor 
care au săvârșit 
incidente de integritate 

Numărul faptelor săvârșite de persoane cu 
funcții de conducere 

0 

Numărul faptelor săvârșite de persoane cu 
funcții de execuție 

0 

17 (...) Se reiau informațiile de la punctele 15 și 16, în funcție de numărul domeniilor în care     
s-au produs astfel de incidente 

18 Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri    0 
disciplinare   
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II. Măsuri de prevenire și/sau control (aferente fiecărui incident de integritate) 

Nr. 
crt 

Data 
incident
ului 

După caz, data 
comunicării 
raportului de 
evaluare 

Descrierea 
măsurii 
adoptate/recoma
ndate 

Stadiul implementării 
(implementată/parțial 
implementată/neimple
mentată) 

După zaz, 
descrierea 
modului de 
implementare 
sau a 
motivelor 
neimplementă
rii 

1 04.03. 
2022 

Raport 
28/22.11.2022 

Mustrare scrisă, 
cf. art. 492 alin.3, 
litera a) din 
O.U.G. nr. 
57/2019 – Codul 
administraativ 

implementată Prin Ordin 
prefect nr. 
962/25.11. 
2022, 
comunicat și 
luat la 
cunoștință 
prin 
semnătură 

     

 

 Consilier juridic 

                                                                  Consilier de integritate 

       Cristian Florescu  


