
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANUNȚ – DESEMNARE CONSILIER DE ETICĂ 
 
 

Primăria municipiului Târgu Secuiesc anunță perioada de depunere a dosarelor de 
candidatură pentru dobândirea calității de consilier de etică: între 25.08.2022 și 

08.09.2022. 
Dosarele de candidatură vor fi depuse la Compartimentul resurse umane și trebuie să conțină: 

a. scrisoare de intenţie, din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: motivaţia 
funcţionarului public pentru a dobândi calitatea de consilier de etică, asumarea faptului 
că prezintă deschidere şi disponibilitate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin 
consilierului de etică, precum şi argumentele care îl recomandă pentru a îndeplini 
calitatea de consilier de etică 

b. copie a actului administrativ de numire a funcţionarului public în funcţia publică 
deţinută,   certificată pentru conformitate cu originalul de către responsabilul din cadrul 
compartimentului de resurse umane al autorităţii sau instituţiei publice 

c. copie a diplomei de licenţă sau, după caz, a diplomei de bacalaureat în cazul prevăzut la 
art. 452 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019, certificate pentru conformitate cu originalul de 
către responsabilul din cadrul compartimentului de resurse umane al autorităţii sau 
instituţiei publice  

d. declaraţia de integritate, potrivit anexei nr. 1 la H.G. nr. 931/2021 
 
Poate fi desemnat consilier de etică funcționarul public, care îndeplinește cumulativ următoarele 
condiții: 

a. este funcţionar public definitiv 
b. ocupă o funcţie publică din clasa I 
c. are, de regulă, studii superioare în domeniul ştiinţe sociale  
d. prezintă deschidere şi disponibilitate pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin 

consilierului de etică în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 
e. are o probitate morală recunoscută 
f. nu i s-a aplicat o sancţiune disciplinară, care nu a fost radiată în condiţiile legii 
g. faţă de persoana sa nu este în curs de desfăşurare cercetarea administrativă în cadrul 

procedurii disciplinare, în condiţiile legii 
h. faţă de persoana sa nu a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru săvârşirea unei 

infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de 
serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei 

i. nu se află într-o procedură de evaluare desfăşurată de autoritatea responsabilă de 
asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea 
corupţiei instituţionale, în condiţiile legii 

j. nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii de incompatibilitate cu calitatea de 
consilier de etică 
 

                     Mai multe informații pot fi obținute la Compartimentul resurse umane. 


