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Anexa 4 la PS-DGA-02 
. 

I Incidente de integritate produse la nivelul structurii pe care o conduceți/coordonați:  
 

1 2i 3 4 

1.  Număr total incidente de integritate, din care:  

1.a. Număr sancțiuni disciplinare/administrative 0 

1.b. Număr sancțiuni penale 0 

1.c. Număr Rapoarte definitive ale ANI  0 

2.  1a Tipul faptei  Numărul sancțiuni 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) 

0 

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 

0 

5.  1b Se reiau informațiile de la punctele 3 și 4 în funcție de numărul domeniilor în 

care s-au produs astfel de incidente 

0 

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 sancțiuni) 

0 

8.  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 

0 



 

2 

 

9.  1b Se reiau informațiile de la punctele 7 și 8 în funcție de numărul domeniilor în 

care s-au produs astfel de incidente 

0 

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 sancțiuni) 

0 

12.  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 

0 

13.  1c Se reiau informațiile de la punctele 11 și 12 în funcție de numărul domeniilor 

în care s-au produs astfel de incidente 

0 

14.  Tipul faptei  Numărul actelor de constatare rămase definitive ale 

A.N.I., referitoare la încălcarea obligațiilor legale 

privind averile nejustificate, conflictul de interese sau 

regimul incompatibilităților 

0 

15.  Domeniul de activitate Numărul abaterilor săvârșite de persoane cu funcții 

de conducere 

0 

16.  Funcțiile persoanelor care 

au săvârșit incidente de 

integritate 

Numărul abaterilor săvârșite de persoane cu funcții 

de execuție 

0 

Domeniul de activitate în care au intervenit incidente 

de integritate (se va menționa domeniul și numărul 

de sancțiuni) 

0 

17.   Se reiau informațiile de la punctele 15 și 16 în funcție de numărul domeniilor 

în care s-au produs astfel de incidente 

0 

18.   Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri 

disciplinare 

0 

 

                                                           
i Coloana nr. 2 este introdusă pentru ilustrarea similarității datelor din rândul 1 cu rândul 2, 6, 10, 14 

 

 

 

II Măsuri de prevenire și/sau control (aferente fiecărui incident de integritate) 

 

Nr. 

crt 

Data 

incidentului 

După caz, data 

comunicarii 

raportului de 

evaluare 

Descrierea măsurii 

adoptate/recomandate 

Stadiul 

implementării 

(implemnetată/ 

parțial implem./ 

neimplementată) 

După caz, 

descrierea 

modului de 

implementare sau 

a motivelor 

neimplementării  

 

 

Nu a fost 

cazul  

- - --  
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• Ord. M.A.I. 62/2018  privind organizarea şi desfăsurarea activităţilor de prevenire a corupţiei și de 

educație pentru promovarea integrității în cadrul MAI :   

 Art 17, lit c:  rămânerea definitivă a unei decizii emise de Consiliul general al Consiliului Naţional de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) privind o lucrare ştiinţifică. 

 

Nr. crt Data incidentului 

0 0 

 

 

 

NOTA:  

Raportul a fost întocmit conform structurii/modelului solicitat prin Rad. MAI -SS nr. 

8110/10.01.2019, înreg. cu nr. 399/11.01.2019, adresa SJA Sibiu 2816044/11.01.2019  înregistrată sub nr. 

570/15.12.2018, solicitarea IP Sibiu nr. 650/17.01.2019 ptr acordare suport și în temeiul datelor 

comunicate după cum urmează: 

 

 
Structura Nume si prenume Raport nr./comunicat prin 

Cancelaria Prefectului  Șebu Sebastian Gheorghe  1128/28.01.2019 

Compartiment alte minorităţi Muntean Cristina 1114/28.01.2019 

Corp control Rus Ioan 1141/28.01.2019 

Manager public Pavel Daniela 1149/28.01.2019 

Compartiment tehnologia informatiei-IT şi Securitate Țițirigă Dorin Grigore 1123/28.01.2019 

Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate 

și dezvoltare economică  

Cismaru Daniel 

 

1131/28.01.2019 

Direcţia verificarea legalității, contencios şi relaţii publice  Roman Eugen Ioan 1146/28.01.2019 

Serviciul financiar, resurse umane şi  administrativ  Trifan Anica  1122/28.01.2019 

Serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența 

pașapoartelor 

Rus Minerva 160063/28.01.2019 

Serviciul public comunitar regim permise de conducere și 

înmatriculare a vehiculelor 

Ivașcu Victor Ștefan 1456655/28.01.2019 

Compartiment audit  Troancă Diana Maria 1088/28.01.2019 

 

 


