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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia
persoanelor fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în
acest document sunt confiden iale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor
persoane autorizate s -l primeasc . Dac  a i primit acest document în mod eronat, v  adres m rug mintea de a returna documentul
primit, expeditorului

INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Nr.3330/GLSNA/16.03.2022

Anexa 6 la H.G nr. 599/2018

I. Incidente de integritate

Nr. total de incidente de integritate 0
Tipul de fapte Nr. de abateri de la normele deontologice sau de

la alte prevederi similare menite s  protejeze
integritatea func iei publice

0

Nr. de infrac iuni de corup ie sau de fapte legate
de nerespectarea regimului interdic iilor,
incompatibilit ilor, conflictului de interese sau
declar rii averilor

0

Nr. de înc lc ri ale obliga iilor legale privind
averile nejustificate, conflictul de interese sau
regimul incompatibilit ilor

0

Structura/Compartimentul/Direc ia/Sectorul de activitate în care au intervenit
incidente de integritate Nu este cazul

Func iile persoanelor care
au s vâr it incidente de
integritate

Nr. de fapte s vâr ite de persoane cu func ii de
conducere 0

Nr. de fapte s vâr ite de persoane cu func ii de
execu ie

0

Nr. de sanc iuni aplicate Nr. de sanc iuni disciplinare 0

Nr. de sanc iuni administrative 0
Nr. de sanc iuni penale 0

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

0

II. M suri de prevenire i/sau control
Nr. total de m suri propuse: …………..

Descrierea m surilor Stadiul implement rii
1. Nu este cazul Nu este cazul

ef grup de lucru,                    Consilier de interitate,            Consilier etic ,
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