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   ORAŞUL  HÂRLĂU 
JUDEŢUL IAŞI 

Str. Muşatini nr. 1 

Tel./fax: 0232720412; 0232720777 

Cod fiscal   4541190 ,  Cod poştal 705100 

e-mail: primariahirlau@yahoo.com 

COMPARTIMENTUL  RESURSE UMANE 

          
ANUNT 

 privind depunerea dosarelor de candidatură pentru dobândirea calității de consilier de 

etică  in cadrul Orașului Hârlău 

 

 

 Funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului 

Hârlău, care manifestă opțiunea de a dobândi calitatea de consilier de etică, pot 

depune un dosar de candidatură. 

Dosarul de candidatură se depune la Compartimentul Resurse Umane, în perioada 14 

-20 octombrie 2021 și trebuie sa contină în mod obligatoroi  următoarele 

documente: 

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 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare, certificate pentru conformitate cu originalul de 

către responsabilul din cadrul compartimentului de resurse umane al autorităţii sau 

instituţiei publice; 

    d) declaraţia de integritate, potrivit dispoziţiilor art. 452 alin. (7) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, pusa la 

dispoziție de responsabilul din cadrul compartimentului de resurse umane al 

autorităţii sau instituţiei publice, 

Condiţiile cumulative pentru a dobandi calitatea de consilier de etică potrivit 

art.452 alin (6)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările 

şi completările ulterioare sunt: 

    a) este funcţionar public definitiv; 

    b) ocupă o funcţie publică din clasa I; 

    c) are, de regulă, studii superioare în domeniul ştiinţe sociale, astfel cum este 

definit acest domeniu de studii în condiţiile legislaţiei specifice; 

    d) prezintă deschidere şi disponibilitate pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin 

consilierului de etică în conformitate cu prevederile prezentului cod; 

    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; 
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    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 situaţiile de incompatibilitate cu calitatea de consilier 

de etică prevăzute la art. 453.  (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, respectiv: 

    a) este soţ, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu conducătorul 

autorităţii sau instituţiei publice sau cu înlocuitorul de drept al acestuia; 

    b) are relaţii patrimoniale sau de afaceri cu oricare dintre persoanele prevăzute la 

lit. a); 

    c) este membru sau secretar în comisia de disciplină constituită în cadrul autorităţii 

sau instituţiei publice. 

 

Prezentul ANUNȚ va fi comunicat şefilor de compartimente din aparatul de 

specialitate, cărora le revine sarcina de a-l aduce la cunoştinţa salariaţilor din 

subordine,  va fi publicat pe site-ul instituției și prin rețeaua internă Intranet/Chat. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


