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REGISTRU  
de evidență a activității de consiliere etică 

 

NR. 

CRT. 

Data solicitării 

scrise privind 

activitatea  de 

consiliere etică 

Solicitant 

Angajat/la inițiativă 

consilierului de 

etică 

Obiectul 

activității de 

consiliere etică 

Locul desfășurării Funcția detinuță a 

persoanei 

consiliate 

Recomandări formulate de consilierul de 

etică 

Observații  

1. 14/01/2021 Șef serviciu 

SPCLEP 

Sesizarea unor 

aspecte ce țin 

de conduita 

etică 

profesională a 

unui 

funcționar 

public 

Primăria mun. Piatra 

Neamț (sala de 

sedință, sediul nou) 

Personalul din 

cadrul Biroului 

Stare Civilă 

1. o mai atentă cunoaștere, conștientizare 

și asumare asupra îndatoririlor, respectiv a 

obligațiilor și interdicțiilor care le 

presupune  deținerea funcției publice 

2. un accent deosebit asupra îndeplinirii cu 

profesionalism și responsabilitate a 

atribuțiilor din fișa postului 

3. o mai bună deschidere și comunicare cu 

colegii și cu superiorii ierarhici, prin 

crearea unor relații constructive de 

colaborare și lucru în echipă, bazate pe 

respect, integritate și corectitudine 

4. o atenție sporită asupra satisfacerii 

nevoii de cunoaștere, înțelegere și corecta 

aplicare a legislației specifice atribuțiilor 

funcției publice deținute, asupra 

importanței formării și perfecționării 

profesionale individuale continue. 

 

2. 14/07/2021 -consilierul de 

etică 

Sesizarea unor 

aspecte ce țin 

de conduita 

etică 

profesională a 

unui 

funcționar 

public 

Primăria mun. Piatra 

Neamț (sediul vechi) 

Referent 

superior 

1. o mai atentă cunoaștere, conștientizare 

și asumare asupra îndatoririlor, respectiv a 

obligațiilor și interdicțiilor care le 

presupune  deținerea funcției publice 

2. un accent deosebit asupra îndeplinirii cu 

profesionalism și responsabilitate a 

atribuțiilor din fișa postului 

3. o mai bună deschidere și comunicare cu 

colegii și cu superiorii ierarhici, prin 

crearea unor relații constructive de 

colaborare și lucru în echipă, bazate pe 

respect, integritate și corectitudine 

4. o atenție sporită asupra satisfacerii 

nevoii de cunoaștere, înțelegere și corecta 

aplicare a legislației specifice atribuțiilor 

funcției publice deținute, asupra 

importanței formării și perfecționării 

profesionale individuale continue. 

 



3. 23/07/2021 -consilierul de 

etică 

Sesizarea unor 

aspecte ce țin 

de conduita 

etică 

profesională a 

unui 

funcționar 

public 

Primăria mun. Piatra 

Neamț (sediul vechi) 
Salariații de la 

camera 20 - 

destinată 

relației cu 

publicul 

- cunoașterea și asumare îndatoririlor, 

respectiv a obligațiilor și interdicțiilor care 

le presupune  deținerea funcției publice, 

asigurarea egalității de tratament a 

cetățenilor și adoptarea unui comportament 

bazat pe respect,                bună-credință, 

corectitudine, integritate morală și 

profesională, precum și purtarea 

ecusoanelor cu numele, prenumele, funcția 

și departamentul din care face parte  

fiecare reprezentant de la camera de relații 

cu publicul. 

 

4. 28/07/2021 -consilierul de 

etică 

Sesizarea unor 

aspecte ce țin 

de conduita 

etică 

profesională a 

unui 

funcționar 

public 

Primăria mun. Piatra 

Neamț (sala de 

sedință, sediul nou) 

Consilier 

superior 

1. o mai bună cunoaștere, conștientizare și 

asumare asupra îndatoririlor, respectiv a 

obligațiilor și interdicțiilor care le 

presupune  deținerea funcției publice 

2. un accent deosebit asupra îndeplinirii cu 

profesionalism și responsabilitate a 

atribuțiilor din fișa postului 

3. o atenție sporită asupra satisfacerii 

nevoii de cunoaștere, înțelegere și corecta 

aplicare a legislației specifice atribuțiilor 

funcției publice deținute, asupra 

importanței formării și perfecționării 

profesionale individuale continue. 

 

 

 

               Întocmit,  

                        Consilierul de etică, 

              Diana Ivanov, Inspector sup. C.R.U. 


