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ROMANIA
CONSILIUL IUDETEAN COVASNA

PRE$EDINTE

DISPOZITIA Nr. l\+ 12s22

privind aprobarea misurilor organizatorice in vederea desemnirii consilierului de etici
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului fudefean Covasna

Preqedintele Consiliului Judefean Covasna,
analizAnd Referatul Direcfiei economice nr. 1.379126.05.2022 privind aprobarea

mdsurilor organizatorice in vederea desemndrii consilierului de eticl din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judefean Covasna,

avAnd in vedere:
- art.451' - 456 din Ordonanfa de urgenfd a Guvemului nr. 5712019 privind Codul

administrativ, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
- capitolul II. din HotdrArea Guvemului nr. 93U2021 privind procedura de

desemnare, atributiile, modalitatea de organizare a activitdfii si procedura de evaluare a
performantelor profesionale individuale ale consilierului de eticd, precum gi pentru
aprobarea modalitdgii de raportare a institufiilor si autorit5tilor in scopul asigurdrii
implcmcntirii, monitorizdrii gi controlului respectirii principiilor qi normelor privind
conduita funcEionarilor publici,

luAnd in considerare Dispozili,a Pregedintelui Consiliului Judelean Covasna nr.
1'4512022 privind constatarea incetdrii calitltii de consilier de etic6 ir cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judefean Covasna a doamnei Acz6l Melinda-Cecilia,

inbaza art. t97 alin. (1) lit. f) 9i in temeiul art.796 alin. (1) lit. b) din Ordonanfa de
urgen!5 a Guvemului nr. 571201.9 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. Se aprobd m5surile organizatorice in vederea desemnirii consilierului de eticd
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judefean Covasna, conform anexei care
face parte integrantd din prezenta dispoziiie.

Att.2. Cu aducerea la irdeplinire a prezentei dispozitii se insdrcineazd Preqedintele
Consiliului Judelean Covasna gi Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judelean Covasna.

Sfantu Gheorghe, jO rv\o^' aol?-

CS Istv ttila
SE DE PI?I',ZIJNTA

coPjit Fiii'll CU {}RIGINAIT]L
Comlrar'iimeuiu-i adnrinlstra[ie public{

T

CS al

\
TJ-.ScmDatirre--.-



la

^\Y 
t2022

MASURI ORGANIZATORI

in vederea desemnirii consilierului de etici din cadrul aparatului de specialitate

al Consiliului Judefean Covasna

Art. 1. - Prezentele mdsuri organizatorice reglementeazd procedura de desemnare a unui

consilier de eticd din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judelean Covasna.

Art.2. - in irgelesul misurilor organizatorice prevXzutelaart. l, termenii 9i expresiile de mai

jos au urmitoarele semnificalii:

a) consilier de eticd - statut temporar atribuit unui funcfionar public clesemnat de reguld

din cadrul compartimentului de resurse umane, cu scopul aplicdrii eficiente a dispozigiilor

legale referitoare la conduita funcfionarilor publici fir exercitarea funcfiilor definute, Pentru
consiliere etic[ gi monitorizarea respectdrii normelor de conduiti;

b) consiliere eticd - activitatea desfdgurati de consilierul de eticd in condiliile prevdzute la

art.4541it. b) din Ordonanla de urgenld a Guvemului nr. 5712019 privind Codul administrativ,

cu rnodific[rile gi completdrile ulterioare, ?:r scopul aplic[rii eficiente de cdtre funclionarii

publici a dispozifiilor legale referitoare la conduita acestora in exercitarea funcfiilor publice

delinute.

Art. 3. - in exercitarea rolului activ de prevenire a incdlclrii principiilor gi normelor de

conduitX, consilierul de eticd i:rdeplinegte urmdtoarele atribufii:

a) monitorizeazd modul de aplicare qi respectare a principiilor gi normelor de conduiti de

cdtre funcfionarii publici din cadrul autoritilii sau instituliei publice gi intocmegte rapoarte gi

analize cu privire la acestea;

b) clesfigoard activitatea de consiliere etic5, pe baza solicitdrii scrise a funcfionarilor

publici sau la inifiativa sa atunci cAnd funcfionarul public nu i se adreseazd cu o solicitare, insd

din conduita adoptatd rezultd nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;

c) elaboreazd analize privind cauzele, riscurile gi vulnerabilitilile care se manifestd in

activitatea funcgionarilor publici din cadrul autoritdlii sau institufiei publice gi care ar putea

determina o incdlcare a principiilor gi normelor de conduitd, pe care le inainteazi

conducitorului autoritdfii sau instituliei publice, gi propune mdsuri pentru inliturarea

canzelor, diminuarea riscurilor gi a vulnerabilitdtilor;

d) organizeazd sesiuni de informare a funclionarilor publici cu privire la normele de etici,

modificdri ale cadrului normativ in domeniul eticii gi integritdfii sau care instituie obliga,ri

pentru autoritllile gi instituliile publice pentru respectarea drepturilor cetilenilor tn relafla cu

administrafia pubtcd sau cu autoritatea sau institufla public[ respectivd;

e) semnaleazd practici sau proceduri institufionale care ar putea conduce la incdlcarea

principiilor gi normelor de conduiti in activitatea funcfionarilor publici;

0 analnzeazd sesizdrile gi reclamafiile formulate de cetdleni gi de ceilalfi beneficiari ai

activitdlii autoritdfii sau instituliei publice cu privire la comportamentul personalului care

asiguri relafia directd cu cetilenii qi formuleazd recomanddri cu caracter gcneral, fdrd a

interveni ?n activitatca comjsiilor dc disciplini;
g) poate adresa in mod direct intrebdri sau aplica chestionare cetdlenilor gi beneficiarilor



direcfi ai activitdlii autoritdlii sau instituliei publice cu privire la

care asigurd relafia cu publicul, precum gi cu privire la opinia

serviciilor oferite de autoritatea sau institulia publicd respectivd.

Art. 4. - Procentul aferent atribufiilor funclionarului public in exercitarea

care o define, respectiv atribuliilor funcfionarului public ir exercitarea cali

eticd este de 10% din totalul atribuliilor din figa postului.

Art. 5. - Prezentele rndsuri organizatorice se vor publica la afigierul Consiliului judqlgnn

Covasna gi pe pagina de internet a autoritdlii publice (www.kvmt.ro) in termen de 3 zile

lucrdtoare de la data emiterii actului administrativ de aprobare a mdsurilor, prin grija

Compartimentului resurse umane.

Art. 5. - in termen de 5 zile lucrdtoare de la publicarea actului administrativ de aprobare a

prezentelor misuri organizatorice conform art.5, funcgionarii publici din cadrul aparatului de

specialitate al Consiliului Judelean Covasna, care mani-festi opliunea de a dobAndi calitatea de

consilier de eticd, pot depune dosarele de candidaturd la Registratura Consiliului ]udefean

Covasna.

Att. 7. - in termen de 2 zile lucrdtoare de la depunerea dosarelor de candidaturd, prin
dispozilie a Pregedintelui Consiliului Judelean Covasna se desemneazd persoana sau, dupd caz,

persoanele din cadrul Compartimentului resurse umerne, responsabile sI verifice indeplinirea

condilii,lor previzute la art. 452 alin. (6) din Ordonanla de urgenlX a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificirile gi completdrile ulterioare.

Art. 8. - in termen de2zile lucrdtoare de la emiterea actului administrativ prevdzutla art.7

se procede azd la verificarea gi selectalea dosarelor de canc{idafurd de cdtre persoana sau

persoanele desemnate ir acest scop,

Art. 9. - (1) DobAndirea calitdfii de consilier de eticl vizeazd delinerea unui statut temporar,

atribuit cu respectarea unor condilii expres, unui funcfionar public pentru o perioadd de 3 ani.

(2) Poate dob6ndi calitatea de consilier de eticd funcfionarul public care indeplinegte in
mod cumulativ urmdtoarele condifii:

a) este funcfionar public definitiv;
b) ocupd o funcfie publicd din clasa I;

c) are, de reguld, studii superioare tn domeniul gtiinle sociale, astfel cum este definit acest

domeniu de shrdii in condifiile legislafiei specifice;

d) prezintd deschidere gi disponibilitate pentrrr indeplinirea atribuliilor care ii revin

consilierului de eticd in conformitate cu prevederile prezentului cod;

e) are o probitate morald recunoscutd;

0 nu i s-a aplicat o sancfiune disciplinard, care nu a fost radiati in condiliile legii;

g) fald de persoana sa nu este irr curs de desfdgurare cercetarea administrativd in cadrul

procedurii disciplinare, ir condifiile legii;

h) fald de persoana sa nu a fost dispusd inceperea urmdririi penale pentru sdvArgirea unei

infracfiuni contra securitdfii nafionale, contra autorithlii, infracliuni de coruplie sau de serviciu,

infracfiuni de fals ori contra in{dptuirii justiliei;

D nu se afld intr-o procedurd de evaluare desfXguratd de autoritatea responsabild de

asigurarea integritdfii iri exercitarea demnitdlilor gi funcliilor publice gi prevenirea corupfiei

institufionale, in condiflile legii;
j) nu se afld in niciuna dintre situafiile de inccmpatibilitate cu calitatea de consilier de eticd

prevdzute la art. 453 din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr. 5712019 privind Codul

administrativ, cu modificdrile gi completiriie ulterioare;

+:



(3) Dovada indeptinirii condifiilor previzute la alin. (2) lit. 0 -i) se face prin

unei declaralii de integritate, datX pe propria rdspundere a funclionarului public.

Art. L0. - (L) Funcfionarii publici din cadrul aparatului de speciali

judelean Covasna care manifesti opfiunea de a dobAndi calitatea de consilier

dosar de candidaturi in termenul stabilit la art. 6, care cuprinde urmitoarele
a) scrisoare de intenfie, din care sd rezulte cel pulin urmdtoarele

funcfionarului public pentru a dobAndi calitatea de consilier de eticd, aslunarea

prezinti deschidere gi disponibilitate pentru indeplinirea atribufiilor ce revin consilierului de

etici, precum qi argumentele care il recomandd pentru a indeplini calitatea de consilier de eticd;

b) copie a actului administrativ de numire a funcfionarului public in funclia publicd

definuti, certificatd pentru conformitate cu originalul de cdtre responsabilul din cadrul
Compartimenfu lui resurse umane;

c) declarafia de integritate, potrivit dispoziliilor art.452alin. (7) din Ordonanla de urgenfd
a Guvemului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completirile
ulterioare.

(2) Formatul standard al declaragiei de integritate este prevdzut in Anexa nr. 1 la Hot5'rArea

Guvernului nr. 931 I 2021.

Art. 11. - (1) i" situalia fir care, la expirarea perioadei de depunere a dosarelor de

candidaturX stabilitd potrivit dispozifiilor art.6, niciun funcfionar public nu a depus un dosar

de candidaturf,, Pregedintele Consiliului Judelean Covasna solicitd Compartimentului resurse

umane sI efectueze o analizd cu privire la funclionarii publici care indeplinesc condifiile
prevXzute la art. 452 al:n. (6) lit. a) -c) din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
(2) Pe baza arrakzei prevdzute la alin. (1) , Pregedintele Consiliului Judelean Covasna

solicitd funcflonarilor publici care irdeplinesc condiliile prevXzute la art. 452 altn. (6) lit. a) - c)

din Ordonanla de urgenli a Guvemului nr. 57120'Ig privind Codul administrativ, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare, sd ii comunice, in termen de doud zile lucritoare, dacd

indeplinesc condilia previzut[ la art. 452 al:n. (6) lit. d) din acelagi act normativ.
(3) Funclionarii publici care indeplinesc condiliile prev[zute la art. 452 ahn. (6) lit. a) - d)

din Ordonanfa de urgenld a Guvemului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu

modificfirile gi completdrile ulterioare, pot depune dosare de candidaturd in termen de doud

zile lucrdtoare de la expirarea termenului prevdzut la alin. (2) .

(4) Verificarea indeplinirii de c[tre funclionarii publici care au depus dosare de

candidaturd a condiliilor previzute la art. 452 ahn. (6) din Ordonanla de urgenfd a Guvernului
nr.57120L9 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, se face de

cdtre persoelna sau, dupd. caz, persoanele desemnate in condifiile previzute la art. 7 prin
dispozifia emisd de Pregedintele Consiliului Judelean Covasna. Rezultatul verificdrii se

comunicd Pregedintelui Consiliului Judefean Covasna, in termen de doui zile lucrdtoare de la

data expirdrii termenului prevdzut la alin. (3) .

Art. 12. - (1) Persoana sau, dupd caz, persoanele din cadrul aparatului de specialitate

responsabile sd verifice indeplinirea condifiilor prevdzute la art. 452 a7tn, (6) din Ordonanla de

urgenld a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modi{icdrile gi completdrile

ulterioare, vor publica rezultatele ir condiliile prevdzute la art. 5, intocmai dupi verificarea

dosarelor.

(2) Compartirnentul resurse umane va informa in scris Pregedintele Consiliului Judelean
Covasna de rezultatele verificdrii candidaturilor.



Art. 13. - (1) it't situalia in care funclionarii publici care au depus dosare de

indeplinesc condifiile prevXzute la art. 452 altn. (6) din Ordonanfa de urgenld a

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile gi completdrile

Consiliului Judefean Covasna impreund cu un reprezentant al Direcfiei

un interviu.
(2) in cadrul interviului sunt testate abilitdtile de comunicare, Precum

teoretice ale funcfionarilor publici selecta(i cu privire la normele gi standardele

prevlzute in partea a VI-a titlul II capitolul V secliunea a 2-a din Ordonanla de urgenld a

Guvernulu i nr . 57 12019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

(3) Interviul poate fi susfinut doar de cdtre acei candidali declarali admigi la verificarea gi

seleclia candidaturilor cu indeplinirea condiliilor prevdzute la art. 452 altn. (6) din Ordonanfa

de urgenld a Guvemului nr. 5712019.Interviul se realizeazf, conform unui plan de interviu.

(4) Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilitdli de comunicare;

b) cunogtinle teoretice ale funclionarilor publici selectali cu privire la normele gi

standardele de conduitd prevdzute in partea a VI-a titlul II capitolul V secfiunea a 2-a din

Ordonan(a de urgenld a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare.

(5) hrterviul se susfine intr-un termen de maximum 5 z:d.e lucrdtoare de la data pubticdrii

rezultatelor verificdrii gi selectdrii candidaturilor.
(6) Data gi ora suslinerii interviului se afigeazl, obligatoriu odatd cu rezultatele Ia selectarea

candidaturilor.
(7) Atat Pregedintele Consiliului Judefean Covasna, cAt gi reprezentantul Direcfiei

economice pot adresa irtrebdri funcfionarului public candidat. Nu se pot adresa intrebfui
referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicald, religie, ebrie, starea

materiald, originea sociald sau care pot constifui discriminare pe criterii de sex.

(8) tntrebdrile gi rdspunsurile Ia interviu se inregistreazf, sau se consemneazdin scris in
anexa la raporful final al interviului, intocmitd de reprezentanful Compartimentul resurse

umar:re gi se semneazd de acesta, de Pregedintele Consiliului Judelean Covasna gi de candidat.

Pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

(9) Interviul se noteazd pebaza criteriilor prevdzute gi a punctajelor maxime stabilite prin
planul de interviu.

(10) Preqedintele Consiliului Judelean Covasna gi reprezentantul Compartimentului resurse

umane acordd, individual" punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevdzute. Punctajele se

acordd de cXtre fiecare in parte, pentrtr fiecare candidat, gi se noteazd in figa de notare.

(11) Sunt declaraH, admigi la interviu candidagii care au obfinut minimum 50 de puncte.

(12) Comunicarea rezultatelor la interviu se face prin specificarea punctajului final al

fiecdrui candidat gi a menliunii ,,admis" sau ,,respins", prir. afigare la sediul institufiei gi pe

pagina de internet a Consiliului Judelean Covasna in termen de maximum o zi lucrdtoare de la

data finalizirii probei, de citre reprezentantul Compartimentul resurse urnane.

(13) Se considerd admis la interviu pentru a fi desemnat consilier de eticd, candidaLul care a

obqinut cel mai mare punctaj dintre candidalii care au concuraf cu condilia ca acesta sd fi
obfinut punctajul minim necesar.

(la) La punctaje egale candidafii vor fi invitali la un nou interviu in urma cdruia

Pregedintele Consiliului Judefean Covasna gi reprezentantul Compartimentul resurse umerne

vor decide asupra candidahllui care va fi desemnat consilier de eticd.



Art. 14. - (1) In situafia ir care niciun funcfionar public nu depune dosar de

condigiile prevdzute la art. 13 alin. (3), Pregedintele Consiliului Judelean

Compartimenfului resurse umane un funclionar public, care indeplinegte

la art, 452 alin. (6) lit. a)-c) din Ordonanla de urgen![ a Guvernului nr

administrativ, cu modificdrile gi completirile ulterioare, s[ completeze

potrivit dispoziliilor art. 452 alin. (7) din acelaqi act normativ.

(2) Declaralia de integritate prevdzutd. La art. 12 alin. (1) lit. d) se

funclionarul public qi se prezintd Pregedintelui Consiliului Judelean Covasna in terrnen de
maximum 3 zile lucrdtoare de la data solicitirii acesteia.

(3) in situalia in care funclionarul public ales indeplinegte condiliile prevdzute la art. 482

alin. (6) din Ordonanfa de urgen[d a Guvemului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare, Pregedintele Consiliului Judelean Covasna ii
desemneazi pe consilierul de eticd i:r condiliile prevdzute la art. 12 alin. (5) pe baza Referatului

intocmit de Compartimentul de resurse umane.

Art. L5. - (1) Consilierul de eticd este desemnat pe o perioadd de 3 ani, prin dispozifie a

Pregedintelui Consiliului Judelean Covasna, in vederea respectdrii, monitorizXrii gi prevenirii
incdlcdrii principiilor gi normelor de conduitd de cdtre funcfionarii publici din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judelean Covasna.

(2) in situalia incetdrii calitdtii de consilier de eticd in condiliile prevdzute la art. 456 alin. (I)
din Ordonanfa de urgenld a Guvemului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, Pregedintele Consiliului Judelean Covasna, la
ProPunerea Compartimentului resurse umane, emite dispozifia privind aprobarea mdsurilor
organizatorice in vederea desemn[rii noului consilier de etici.

(3) Funcfionarul public, care a indeplinit calitatea de consilier de etici, are posibilitatea de
a-gi depune dosarul de candidaturd in vederea dobAndirii calitdlii de consilier de eticd in
condiliile previzute la art. 452 altn. (2) din Ordonanla de urgenli a Guvemului nr. 5712019

privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completirile ulterioare.
(4) Pe perioada desfiqurdrii activitefi in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului

Judelean Covasna, in cazul previzut la alin. (3) acelaqi funcfionar public poate define statutul
temporar de consilier de eticd pentru o duratd de maxim 6 ani.

(5) Actul administrativ de numire a consilierului de eticd din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judelean Covasna, se va emite in termen de 3 zile lucrdtoare de la
avizarea referatuIui prevdzut la art. 14 alin. (3) gi se va publica in maximum 5 zile lucrdtoare de
la emitere pe pagina de intemet a Consiliului Judelean Covasna.
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