
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

DISPOZITIA  nr. an
2021

privind aprobarea procedurii de desemnare a consilierului de etic5
in cadrul Consiliului Judetean S5laj

Presedintele Consiliului Judetean Salaj ;
Avand in vedere:

-     referatul nr. 20143 din 21.10.2021  al Directieijuridice Si administratie locals;
-     prevederile  art.  451  alin.  (1)  -(3)  din  Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile Si completdrile ulterioare;
-     Hotararea Guvernului nr.  931/2021  privind procedura de desemnare, atributiile,

modalitatea de organizare a activitatii si procedura de evaluare a performantelor
profesionale  individuale  ale  consilierului  de  etica,  precum  Si  pentru  aprobarea
modalitatii   de   raportare   a   institutiilor   si   autoritatilor   in   scopul   asigur5rii
implementarii,  monitorizarii  Si  controlului  respectarii  principiilor  §i  normelor
privind conduita functionarilor publici;

fn temeiul  art.  196  alin.  (1)  lit.  b)  din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.  57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile Si complet5rile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.   Se   aproba  procedura  de   desemnare   a   consilierului   de   etic5   din   cadrul
Consiliului Judetean Salaj, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2.  Cu  ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  dispozitii  se  incredinteaza  Directia
juridica Si administratie locala;

Art.3. Prezenta dispozitie se comunica cu:
-     Directiajuridica si administratie locala;
-     Functionarii publici din cadrul  aparatului de  specialitate al Consiliului Judetean

Salaj.

PRESEDINTE,

Dinu Iancu-Salajanu

Contrasemneaz5:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu



Anexa  la Dispozitia nr.

PROCEDURA
de desemnare a consilierului de etica in cadrul Consiliului Judetean Salaj

Art.1.  Prim  prezenta procedura  se  stabilesc  masurile  organizatorice ?n vederea desemnarii
consilierului de etica in cadrul Consiliului Judetean Salaj.

Art.2. fn scopul aplicarii eficiente a dispozitiilor legale referitoare la conduita salariatilor ?n
exercitarea  functiilor  detinute,  la  nivelul  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului  Judetean  Salaj   se
desemneaza un singur consilier de etica.

Art.3. Procentul  aferent atributiilor functionarului public ?n exercitarea functiei publice pe
care o define este de 90%   iar cel aferent atributiilor in exercitarea calitatii de consilier de etica este de
10% din totalul atributiilor din fisa postului.

Procentul poate fi modificat, prin fisa postului, in functie de necesitatile concrete.
Art.4.   Dosarele   de   candidatur5   ale   functionarilor   publici   din   cadrul   aparatului   de

specialitate al Consiliului Judetean Salaj, care isi manifests optiunea de a dobandi calitatea de consilier
de   etica,   se   depun   in   perioada   29.10   -   05.11.2021   la   Serviciul   Resurse   Umane,   Salarizare   §i
Organizare Si cuprind urmatoarele documente:

•     Scrisoare  de  intentie,  din care sa rezulte cel putin urmatoarele  informatii:  motivatia
functionarului  public  pentru  a  dobandi  calitatea  de  consilier  de  etica,  asumarea
faptului  c5  prezinta  deschidere  Si  disponibilitate  pentru  ?ndeplinirea  atributiilor  ce
revin  consilierului  de  etica,  precum  §i  argumentele  care  ?I  recomand5  pentru  a
indeplini calitatea de consilier de etica;

•     Copie  a  actului  administrativ  de  numire  a  functionarului  public  in  functia  publica
detinuta,   certificata  pentru  conformitate  cu  originalul  de  catre  responsabilul  din
cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare Si Organizare;

•     Copie  a  diplomei  de  licenta,  certificata  pentru  conformitate  cu  originalul  de  catre
responsabilul din cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare Si Organizare;

•     Declaratia de integritate, conform formatului standard, puss la dispozitia candidatilor
de catre Serviciul Resurse Umane, Salarizare §i Organizare;

Art.5. Poate depune dosarul de candidatura pentru dobandirea calit5tii de consilier de etic5,
functionarul public care ?ndeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

•     este functionar public definitiv;
•     ocupao functiepublic5dinclasal;
•     are,  de  regula,  studii  superioare  in  domeniul  Stiinte  sociale,  astfel  cum  este  definit

acest domeniu de studii in conditiile legislatiei specifice;
•     prezinta  deschidere   Si   disponibilitate  pentru  ?ndeplinirea  atributiilor  care  ?i  revin

consilierului   de   etica   in   conformitate   cu   prevederile   Ordonantei   de   Urgenta   a
Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificarile  Si  completarile
ulterioare;

•     are o probitate morals recunoscut5;
•     nu i s-a aplicat o sanctiune disciplinara, care nu a fost radiata ?n conditiile legii;
•     fata de persoana sa nu este in curs de desfasurare cercetarea administrativa in cadrul

procedurii disciplinare, ?n conditiile legii;



•     fata de persoana sa nu a fost dispusa inceperea urm5ririi penale pentru savarsirea unei
infractiuni contra securitatii nationale, contra autorit5tii, infractiuni de coruptie sau de
serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei;

•     nu  se  afla  intr-o  procedura  de  evaluare  desfasurata  de  autoritatea  responsabila  de
asigurarea  integritatii  ?n  exercitarea  demnitatilor  §i  functiilor  publice  Si  prevenirea
coruptiei institutionale, in conditiile legii;

•     nu  se  afla in  niciuna dintre  situatiile de  incompatibilitate cu  calitatea de consilier de
etic5, respectiv:

este sot, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu conducatorul
institutiei sau cu inlocuitorul de drept al acestuia;
are relatii  patrimoniale sau de afaceri  cu conducatorul  institutiei  sau cu
?nlocuitorul de drept al acestuia;
este  membru  sau  secretar ?n  comisia  de  disciplina  constituit5 in  cadrul
institutiei.

Art.6.  Verificarea Si  selectarea   dosarelor de candidatura depuse de  functionarii publici  se
face in perioada 08-10.11.2021.

Art.7.Se  desemneaza ca responsabil  pentru  verificarea ?ndeplinirii  conditiilor prev5zute  la
art.  452  alin.  (6)  din  Codul  administrativ,  cu  modificarile  Si  completarile ulterioare, pe baza dosarelor
de  candidatura  depuse,   domnul  Butas  Dorel-Marius,  Sef  Serviciu  Resurse  Umane,   Salarizare  Si
Organizare.

Art.8. Ulterior depunerii dosarelor de candidatura, persoana responsabila desemnata la art.7
verifica indeplinirea de  catre  acestia a conditiilor prevazute  la art.  4  Si  art.  5.  Rezultatul  verificarii  se
comunica Presedintelui Consiliului Judetean S5laj in perioada stabilit5 la art.6.

Art.9.(1)   fn   perioada   15-17.11.2021   se   organizeaza,   la   sediul   institutiei,   interviul   de
evaluare  a  abilitatilor  de  comunicare,  precum  Si  a  cunostintelor  teoretice  ale  functionarilor  publici
selectati, cu privire la normele Si standardele de conduit5 prevazute ln partea a VI-a titlul  11 capitolul V
sectiunea  a 2-a  din  Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvemului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu
modificarile Si completarile ulterioare.

(2) Data Si ora interviului se comunic5 candidatilor selectati, in termen de o zi lucratoare de
la data expirarii termenului prevazut la art. 6.

Art.10.  Interviul  se  realizeaza  conform  planului  de  interviu  care  cuprinde  urm5toarele
criterii de evaluare Si punctaj:

•     abilitatile de comunicare -20 puncte;
•     cunostintele teoretice cu privire la normele §i standardele de conduits prev5zute ln partea a

VI-a titlul 11 capitolul V sectiunea a 2-a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.  57/2019

privind Codul administrativ, cu modificarile Si complet5rile ulterioare -20 puncte;
•     capacitatea de analiza si sintez5 -20 puncte;
•     abilitatile impuse de functie -20 puncte;
•     motivatia candidatului -20 puncte;

dinprezAe::.a]:;o[::::rjai]ffepreevua::acr:3iecsaend:#:[t:]%rosnesfi::Ill:e,auzdaetdeea:a5::a?.ei:°caandarud[e£Snet:rnv::iu[£anauft;:
pot adresa intreb5ri  referitoare  la  opiniile politice  ale  candidatului,  activitatea  sindicala,  religie,  etnie,
starea materials, originea sociala sau care pot constitui discriminare ?n conditiile legii.

Art.12. (1) Interviul se noteaza pe baza criteriilor Si a punctajelor stabilite la art.10.

(2) Punctajul maxim acordat este de  100 puncte.
Art.13. (1) Punctajele obtinute de fiecare dintre candidati Si mentiunea «admis» ori «respins» se

comunica ?n scris fiecarui candidat.



(2)    Sunt  declarati  admisi  la  interviu  candidatii  care  au  obtinut  punctajul  minim  de  70
Puncte.

Art.14.  Candidatul  declarat  "admis"  la  interviu  potrivit  art.   13  alin.  (2)  care  a  obtinut
punctajul   cel   mai   mare   dintre   toti   candidatii,   va   fi   desemnat   consilier   de   etica   prim   dispozitia
Presedintelui Consiliului Judetean Salaj ?n termen de  10 zile lucratoare de la data sustinerii interviului.

Art.15.  (1)  £n  situatia  ?n  care  niciun  functionar  public  nu  a  depus  dosar  de  candidatura,
Serviciul  Resurse Umane,  Salarizare  Si  Organizare,  la solicitarea Presedintelui  institutiei,  efectueaza o
analiza cu privire  la functionarii publici care ?ndeplinesc conditiile prev5zute de lege pentru a dobandi
calitatea de consilier de etica.

(2) Functionarii publici care ?ndeplinesc conditiile prevazute de lege  pot depune dosarul de
candidatura, ?n conditiil9 legii.

Art.16.  (1)  In  situatia ?n  care  niciun  functionar public  nu  depune  dosar  de  candidatura in
conditiile  prevazute  la  art.   15  alin.  (2),  conducatorul  institutiei  solicits  unui  functionar  public  care
lndeplineste conditiile prevazute la art. 5, sa completeze declaratia de integritate.

(2)   Declaratia   de   integritate   se   completeaz5   de   functionarul   public   §i   se   prezinta
conducatorului institutiei in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data solicitarii acesteia.

Art.17.  Consilierul de etica este desemnat pe o perioad5 de 3  ani,  prim act administrativ al
conducatorului institutiei.

Art.18.  fn  termen  de   10  zile  calendaristice  de  la  desemnarea  consilierului  de  etica  se
elaboreaz5 fisa postului corespunzatoare functiei publice detinute de consilierul de etic5, astfel:

a)    superiorul  ierarhic  nemijlocit  al  functionarului  public  desemnat  consilier  de  etica
inainteaz5  Serviciului  Resurse Umane,  Salarizare  Si  Organizare propunerea privind
continutul  fisei  postului  corespunzatoare  func!iei  publice  detinut-e d-e consili-erul  de
etica, cu respectarea procentului din atributii stabilit ?n prezenta procedura;

b)   Serviciul    Resurse    Umane,    Salarizare    Si    Organizare    elaboreaz5   fisa   postului
corespunzatoare functiei publice detinute de consilierul de etica, pe baza propunerii
transmise  Si  prim  completarea cu  atributiile prevazute  la  art.  454  din  Ordonanta de
Urgent5  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificarile  Si
completarile ulterioare.

c)    fisa postului se semneaza §i, dupa caz, contrasemneaz5 conform legii Si se transmite
spre aprobare Presedintelui Consiliului Judetean Salaj;

d)   fisa postului aprobata se lnmaneaz5 consilierului de etic5, pentru  luare la cunostinta

prim semnatura.


