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CASJ GORJ 

Nr. 959/18.01.2023 

Aprobat, 
Director General 

Ec. Făgaş  Carmen Amalia 

Raport anual de evaluare 
a incidentelor de integritate la nivelul CASJ Gorj 

aferent anului 2022 

conform prevederilor HG 599/2018 

I. Incidente de integritate 

Nr. total de incidente de integritate 

Tip de fapte 
Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte 
prevederi similare menite să  protejeze integritatea funcţiei 
publice 

0 

Nr. 	de 	infracţiuni 	de 	corupţie 	sau 	de 	fapte 	legate 	de 

nerespectarea 	regimului 	interdicţiilor, 	incompatibilităţilor, 

conflictului de interese sau declararii averilor 

0 

Nr. 	de 	incălcări 	ale 	obligaţiilor 	legale 	privind 	averile 

nejustificate, 	conflictul 	de 	interese 	sau 	regimul 

incompatibilităţilor 

0 

Structura/Compartimentul/Direcţia/Sectorul de activitate in care au intervenit incidente de integritate 

Funcţiile 	persoanelor 	care 	au 
savarşit incidentele de integritate 

Nr. de fapte savarşite de persoane cu funcţii de conducere 0 
Nr. de fapte savarşite de persoane cu funcţii de execuţie 0 

Nr. de sancşiuni aplicate Nr. de sancţiuni disciplinare 0 

Nr. de sancţiuni administrative 0 

Nr. de sancţiuni penale 0 

Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abate disciplinare - 

II Măsuri de prevenire şi/sau control aferente anului 2023 

Nr. total de măsuri propuse: 

Descrierea măsurilor Stadiul implementării 

1. Conştientizarea şi responsabilizarea personalului, concomitent cu dezvoltarea ş i 

aplicarea fermă  a instrumentelor de conduită  etică  şi profesională  
Permanent 

3. Elaborarea de chstionare aferente măsurilor preventive aşa cum sunt ele 
prevăzute in cadrul Anexei nr. 3 la HG nr. 583/2016, respectiv HG nr.1269/2021 
privnd Codul etic deontologic de conduită, consilierul etic, conflictul de interese, 
interdicţii/incompatibilităţi, 	declararea 	averilor, 	adresate 	tuturor 	salariaţilor 
instituţiei. 

Sondaj 

4. Aplicarea de sancţiuni disciplinare epntru incălcarea normelor de etică  şi de 
conduită  anticorupţie, la toate nivelele ierarhice şi pentru tioate categoriile de 
personal, ca măsură  corecitivă  

- 

cons.jur. Macovei Maria 

persoană  desemnată  cu atribuţii privind G nr 1269/2021 
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