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ANUNT
privind organizrrea selec{iei consilierului de etici la nivelul aparatului propriu al DirecJiei

Generale de Asisten{l Sociali gi Protec{ia Copilului Carag-Severin

Seleclia consilierului de eticd la nivelul aparatului propriu al DirecJiei Generale de Asistentd

Sociald gi proteclia Copilului Carag-Severin, va consta intr-un interviu, care se va susJine potrivit

prevederilor Hot6rdrii Guvernului nr. g3lll202r gi Dispoziliei directorului executiv al DirecJiei
-Generale 

de Asistenld Sociald qi Protec{ia Copilului Carag-Severin nr. 1995/19.11.2021.

DobAndirea calitdlii de consilier de eticd vizeazd. delinerea unui statut temporar, atribuit cu

respectarea unor condilii expres, unui funcJionar public pentru o perioadd de 3 ani.

I. Condi{ii de ParticiPare
Pentru a dobdndi caiitatea de consilier de

propriu al Direc{iei Generale de Asisten}d Sociald

indeplineascd in mod cumulativ urmdtoarele condiJii:

eticd, funclionarii publici din cadrul aparatului

qi Protectia Copilului Carag-Severin trebuie sd

a) este funclionar public definitiv;
b) ocupd o funclie publicd din clasa I;
c) are, de reguld, rt,raii superioare in domeniul gtiinJe sociale, astfel cum este definit acest

domeniu de studii in condiliile legislaliei specifice;

d) prezintd. deschidere qi disponibilitate pentru indeplinirea atribuJiilor cate ii revin

consilierului de eticd in conformitate cu prevederile O.U.G m.5712019 privind Codul administrativ, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;
e) are o probitate morald recunoscutd;
f1 nu i s-a aplicat o sancJiune disciplinard, care nu a fost radiatdin condiJiile legii;
g fatd de persoana sa nu este in curs de desfbgurare cercetarea administrativd in cadrul

procedurii disciplinare, in condiliile legii;
h) fa{il de persoana sa nu a fost dispus[ inceperea urmdririi penale pentru sdvdrqirea unei

infracliuni contra securitdlii nafionale, contra autoritatii, infracliuni de coruplie sau de serviciu,

infracJiuni de fals-ori contra infrptuirii justitiei;

i) nu se afld intr-o procedurA de evaluare desfrquratd de autoritatea responsabild de asigurarea

integritdJii in exercitarea dimnitd{ilor gi funcliilor publice gi prevenirea corup{iei instituJionale, in

condi{iile legii;' j) 
"" se afl6 in niciuna dintre situaliile de incompatibilitate cu calitatea de consilier de eticd

prevdzute Iaart.453 din O.tJ"G nr.5712019, cu modificdrile gi eompletdrile ulterioare;

Dovada indeplinirii condi{iilor prevdzute la lit. f) - j) r" face prin completarea unei declara}ii

de integritat e, datdpe propria rdspundere a funclionarului public.

Modelul declara{iei este anexat laprezentul anun!.

II. Dosarul de candidatur[
Funclionarii publici din cadrul aparatului propriu al DirecJiei Generale de Asistenla Sociala 9i

protectia Copilulr.ri Caraq-Sevedn care manifestd opliunea de a dobAndi calitatea de consilier de eticd

depun un dosar de candidaturd, oate <;r"rprinde urmdtoarele documente:

a) scrisoare de inten{ie, din care sd rezulte cel pu}in urmdtoarele informa}ii: motiva}ia

funclionarului public pentru a dobAndi calitatea de consilier de eticd, asumarea faptului cd prezintl'

desciridere Ei dlsponibilitate pentru indeplinirea atributiilor ce revin consilierului de eticd, precum 9i

arsumentele care il recomandd pentr"u a indeplini calrtatea de consilier de eticd;



b) copie a actului administrativ de nurnire a functionarului public in funcJia publica delinutd,

certificatd pentru conformitate cu originalul de cdtre responsabilul din cadrul Serviciului Resurse

Umane al Direcfiei Generale de Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului Carag-Severin;

c) declaralia de integritate, potrivii dispozi{iilor art.452 alin.(7) din O.U.G nr.5712019, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare.

Dosarele de candidaturd se depun la Registratura Direcliei Generale de Asistenfd Sociald gi

Proteclia Copilului Caraq - Severin, respectiv la sediul situat in municipiul ReEila Aleea 3 Ape nt.4,in
termen de2 zile lucritoare de la data afiSirii anun{ului, respectiv pdndla data de 24.11.2021, orele

16.o.

Anexdm la prezentul anun!, dispozilia directorului executiv al Direcliei Generale de Asistenld

Sociald gi Protecfia Copilului Cara;-Severin nr. Severin nr. 1995/19,1L.2021 pentru aprobatea

mdsurilor organizatorice in vederea desemndrii consilierului de eticd din cadrul aparatului propriu al

Direcliei Generale de Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului a Judelului Caraq - Severin.

Informalii suplimentare se oblin de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcliei Generale

de Asistenld Sociald qi Proteclia Copilului Carag - Severin, cu sediul in municipiul Re;ifa Aleea 3 Ape

nr.4.

Afiqat astdzi, 22.11.2021, ora la sediul DirecJiei Generale de Asistenld Sociald qi

Proteclia Copilului CaraE-Severin din municipiul Regila Aleea 3 Ape ffi. 4, precum qi pe pagina de

internet a instituliei, respectiv www. d gaspccs. ro.

DIRECTOR


