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INCD ECOIND  

 

RAPORT SEMESTRIAL 

Privind respectarea normelor de conduita, integritate si a eticii de catre salariatii INCD ECOIND  

In perioada iunie – decembrie 2021 

 

I. DATE DESPRE CONSILIERUL DE ETICA 

Denumirea institutiei Institutul national de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie 

Industriala – ECOIND  

Locatie Bucuresti, sector 6 

Numele si prenumele  

Departament  DCP 

Numar salariati 160 

Cursuri de formare urmate de Consilierul de etica - 

Nr. telefon  

Email   

 

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DE CONSILIERE ETICA 

Nr salariati care au solicitat consiliere 

etica 

Problemele care au 

constituit obiectul 

consilierii etice 

Nr. de salariati carora li s-a acordat 

consiliere etica 

Modalitatile de 

actiune ulterioara a 

salariatului 

De executie De conducere  De executie De conducere  

0 0 Nu este cazul 0 0 In consecinta 

 

III. CAUZELE SI CONSECINTELE NERESPECTARII NORMELOR DE CONDUITA LA NIVELUL INCD ECOIND 

Cauzele nerespectarii normelor de conduita Consecintele nerespectarii normelor de conduita 

Nu este cazul Nu este cazul 
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IV. MODALITATILE DE PREVENIRE A INCALCARII NORMELOR DE CONDUITA IN CADRUL INCD ECOIND 

In perioada iunie – decembrie 2021 au fost utilizate urmatoarele masuri de prevenire si incalcare a normelor de conduita: 

1. Desfasurarea activitatii consilierului de etica 

2. Elaborarea Rapoartului semestrial al consilierului de etica 

3. Instruiri / informari referitoare la: regulile si procedurile privind conflictele de interese, interdictiile stabilite prin lege in 

ceea ce priveste angajarea ulterior incetarii raportului de serviciu/ munca cu institutul, regulile si procedurile privind 

incompatibilitatile si solutionarea acestora 

4. Fise colective de instruire 

Pentru anul 2022 se urmareste: 

1. Participarea Consilierului de etica la cursuri de formare profesionala in domeniul eticii si integritatii 

2. Actualizarea Codului de conduita etica  

3. Informari ale Consilierului de etica  

4. Mentinerea registrelor procedurate de catre Consilierul de etica 

 

Prezentul document constituie „Raport semestrial” referitor la activitatea consilierului de etica si a angajatilor INCD ECOIND din 

perioada iunie-decembrie 2021 si este elaborat in conformitate cu procedurile interne SNA in vigoare.  

 

In perioada iunie –decembrie 2021 nu au fost inregistrate adrese de sesizare si nici solicitari de consiliere etica din partea salariatilor 

INCD ECOIND. 

 

 

Consilier de etica, 


