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ANUNŢ 
 

În conformitate cu prevederile H.G nr. 931/17.09.2021 privind procedura de desemnare, 
atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de 
raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și 
controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici, 
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov organizează interviu în vederea desemnării 
consilierului de etică. 

Interviul se va desfăşura la sediul OIRPOSDRU Regiunea Bucureşti situat în Bucureşti, 
b-dul Carol I nr. 34-36, et. 11, sector 2, la registratură, astfel: 
 

- 10.11.2021 – 11.11.2021 - perioada de depunere a dosarelor de candidatură de către 
funcționarii publici care manifestă opțiunea de a dobândi calitatea de consilier de 
etică, precum și locul depunerii acestora – sediul OIRPOSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov,  
situat în Bucureşti, b-dul Carol I nr. 34-36, et. 11, sector 2, la registratură  

- 12.11.2021 - perioada de verificare și de selectare a dosarelor de candidatură depuse 

de funcționarii publici şi afişarea rezultatului selecţiei; 

- 15.11.2021 - interviu pentru funcționarii publici care depun dosare de candidatură și 

îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 452 alin. (6) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum şi afişarea 

rezultatului           

 În cadrul interviului vor fi testate: 

 abilitățile de comunicare – 20 puncte;  

 cunoștințele teoretice ale funcționarilor publici selectați cu privire la 
normele și standardele de conduită prevăzute în partea a VI-a titlul II capitolul 
V secțiunea a 2-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare - 60 puncte;  

 motivația candidatului – 20 puncte. 
Este declarat admis la interviu functionarul public care a obtinut cel mai mare punctaj 

dintre candidați, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim de 50 de puncte. 

Conducătorul instituției publice desemnează consilier de etică pe funcționarul public care 

a depus dosar de candidatura, îndeplinește condițiile prevăzute la art. 452 alin. (6) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și a 

fost declarant „ admis “ la interviul organizat în condițiile prevăzute mai sus. 

Actul administrativ de desemnare a consilierului de etica se emite în termen de maxim 1 

zi lucrătoare de la finalizarea interviului și se comunică în maximum 1 zi lucrătoare funționarului 

public care a dobândit calitatea de consilier de etică, precum și angajatilor OIRPOSDRU Regiunea 

Bucureşti-Ilfov. 
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        Condiții: 

Poate dobândi calitatea de consilier de etică funcționarul public care îndeplinește în 
mod cumulativ  condițiile  prevăzute  la art.452 alin.(6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completarile ulterioare, respectiv: 

 este funcţionar public definitiv; 

 ocupă o funcție publică din clasa I; 

 are, de regulă, studii superioare  în  domeniul științe sociale, astfel cum este definit acest 

domeniu de studii în condițiile legislației   specifice; 

 prezintă deschidere și disponibilitate pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin 

consilierului de etică în conformitate cu prevederile Codului administrativ; 

 are o probitate morală recunoscută; 

 nu i s-a aplicat o sanctiune disciplinara, care nu a fost radiata în conditiile legii; 

 faţă de persoana sa nu este în curs de desfașurare cercetarea administrativa în cadrul 

procedurii disciplinare, în conditiile legii; 

 faţă de persoana sa nu a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru săvărșirea unei 

infracțiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii,  infractiuni  de coruptie sau 

de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justitiei; 

 nu se află într-o procedură de evaluare desfașurata de autoritatea responsabilă de 

asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor și funcţiilor publice și prevenirea 

corupţiei instituţionale, în conditiile legii; 

 nu se află în niciuna dintre situatiile de incompatibilitate cu calitatea de consilier de etică 

prevazute la art.453 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare. 

Dovada îndeplinirii  condițiilor  prevazute la lit. f) – j)  se  face  prin  completarea  unei  

declarații de integritate, data pe propria răspundere a  funcționarului public.( Formatul standard 

al declaratiei de integritate este prevazut în anexa nr. 1 a HG nr.931/17.09.2021) 

Dosarul de concurs cuprinde următoarele documente: 
 scrisoare de intenție, din care să  rezulte cel  puțin următoarele informații: motivația 

funționarului public pentru a dobândi calitatea de consilier de etică, asumarea faptului că 

prezintă deschidere și disponibilitate pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin consilierului de 

etică, precum și argumentele care îl recomandă pentru a îndeplini calitatea de consilier de etică; 

 copie a actului administrativ de numire a funționarului public în funcția publică detinută, 

certificată pentru conformitate cu originalul de către responsabilul  din  cadrul 

compartimentului de resurse umane al institutiei publice; 

 copie a diplomei de licență certificată pentru conformitate cu originalul de către 

responsabilul din cadrul compartimentului de resurse umane al institutiei publice; 

 declaraţia de integritate, potrivit dispozitiilor art. 452 alin. (7) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile și completările ulterioare. Formatul standard al 

declaratiei de integritate este prevazut în anexa nr. 1 a HG nr.931/17.09.2021 privind 

procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura 

de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum 

și pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul 

mailto:office@oirbi.ro


MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE 
ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL  
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV 
Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11,sector 2, Bucureşti, C.I.F. 20806019   
Tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243, E-mail: office@oirbi.ro  
 

asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor 

privind conduita funcționarilor publici. 

Afișat în data de 09 noiembrie 2021, la sediul și pe pagina de internet a OIRPOSDRU Regiunea 
Bucureşti-Ilfov. 
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