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DECIZIA   

Nr. 198/17.11.2021 
 

Directorul Executiv al Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov, numit prin Ordinul 
Ministrului Fondurilor Europene 1092/15.07.2016 
 

Având în vedere: 
 

- O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor 

Europene, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanta de Urgenta nr 212/28.12.2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei 

publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  prin care Ministerul 

Fondurilor Europene și-a schimbat denumirea în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene; 

- Anexa nr. 8 la Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1552/21.12.2018 privind Regulamentul 

de Organizare şi Funcţionare a OIR POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov; 

- Hotărârea Guvernului nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de 

organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 

consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi 

autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor 

şi normelor privind conduita funcţionarilor publici; 

- Decizia internă nr. 186/08.11.2021 privind aprobarea măsurilor organizatorice în vederea 

desemnării consilierului de etică la nivelul OIRPOSDRU Regiunea București-Ilfov; 

- Răspunsul doamnei Saftere Andreea Beatrice privind disponibilitatea și deschiderea de a îndeplini 

atribuțiile de consilier de etică, înregistrat cu nr. 14274/17.11.2021; 

- Declarația de integritate a doamnei Saftere Andreea Beatrice, înregistrată cu nr. 

14292/17.11.2021; 

- Decizia internă nr. 77/24.05.2019 privind desemnarea consilierului de etică. 

 
În temeiul drepturilor conferite de lege, 

DECIDE: 
 

Art.1. Începând cu data 17.11.2021, doamna Saftere Andreea Beatrice, consilier cls. I, 
grad profesional superior în cadrul compartimentului Activități suport, este numită consilier de 
etică în cadrul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov, pe o perioadă de 3 ani               
(17.11.2021 – 16.11.2024), conform art. 451 alin. (1), alin. (3) și art. 452 alin. (2) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 7 din H.G. 
nr. 931/2021 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 
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asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind 
conduita funcționarilor publici. 

Art.2. Atribuțiile consilierului de etică, nominalizat la art.1, sunt prevăzute în fișa 
postului conform art. 452 alin. (4), alin. (5) și art. 454 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 8 din H.G. nr. 931/2021. 

Art.3. Începând cu data de 17.11.2021 se abrogă prevederile deciziei nr. 77/24.05.2019. 
Art.4. Persoana nominalizată şi responsabilul resurse umane vor duce la îndeplinire 

prezenta decizie. 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
DRAGOŞ ADRIAN IORGA       

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Avizat pentru legalitate, 
 
 


