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Contrasemneaza pentru legalitate:
pt. SECRETARUL GENERAL AL
ORA~ULUI VALEA LUI MIHAl

( Magyar Anna

PRIMARUL ORA~U
Ny

Art.1: Se aproba masurile organizatorice in vederea desemnarii unui consilier
de etica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Valea lui Mihai,
conform Anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2: Compartimentul Resurse umane va duce la indeplinire prevederile
prezentei dispozitii.

Art.3: Prezenta dispozitie se comunica cu:
- Institutia Prefectului - Judetul Bihor,
- Compartimentul Resurse umane
- se publica in Monitorul Oficial Local pe site-ul www.valealuimihai.ro

Avand in vedere:
- Referatul Compartimentului Resurse umane din aparatul de specialitate al

Primarului Orasului Valea lui Mihai, nr.6146/ 2021,
- prevederile art.451 - 456 din O.u.G. nr. 5712019 privind Codul

administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare si ale art.3-7 din H.G.
nr.93112021privind procedura de desemnare, atributiile si modalitatea de organizare a
activitatii si procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale
consilierului de etica, precum si pentru aprobarea modalitatii de raportare a
institutiilor si autoritatilor in scopul asigurarii implementarii, monitorizdrii si
controlului respectdrii principii/or si normelor privind conduitafunctionarilor publici,

In baza art.196 alin. (1) lit. b din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

Primarul Orasului Valea lui Mihai,

DISPUNE

DIS P 0 ZIT I A Nr.14S
din 29 octombrie 2021

privind aprobarea Masurilor organizatorice in vederea desemnarii consilierului de etica
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Valea lui Mihai
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Art.1: Prezentele masuri organizatorice reglementeaza procedura de
desemnare a consilierului de etica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Orasului Valea lui Mihai.

Art,2: In intclesul masurilor organizatorice prevazut la art.l, termenii si
expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) consilier de etica - statut temporar atribuit unui functionar public desemnat
de regula din cadrul compartimentului de resurse umane, cu scopul aplicarii eficiente a
dispozitiilor legale referitoare la conduita functionarilor publici in exercitarea functiilor
detinute, pentru consiliere etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita;

b) d) consiliere etica - activitatea desfasurata de consilierul de etica in
conditiile prevazute la art. 454 lit. b) din O.U.G. nr. 5712019, cu modificarile si
completarile ulterioare, in scopul aplicarii eficiente de catre functionarii publici a
dispozitiilor legale referitoare la conduita acestora in exercitarea functiilor publice
detinute.

Art.S: In exercitarea rolului activ de prevenire a incalcarii principiilor si
normelor de conduita, consilierul de etica indeplineste urmatoarele atributii:

a) monitorizeaza modul de aplicare si respectare a principiilor si normelor de
conduita de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Orasului Valea lui Mihai si intocmeste rapoarte si analize cu privire la acestea;

b) desfasoara activitatea de consiliere etica, pe baza solicitarii scrise a
functionarilor publici sau la initiativa sa atunci cand functionarul public nu i se
adreseaza cu 0 solicitare, insa din conduita adoptata rezulta nevoia de ameliorare a
comportamentului acestuia;

c) elaboreaza analize privind cauzele, riscurile ~i vulnerabilitatile care se
manifesta in activitatea functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Orasului Valea lui Mihai si care ar putea determina 0 incalcare a principiilor
si normelor de conduita, pe care le inainteaza Primarului Orasului Valea lui Mihai, si
propune masuri pentru inlaturarea cauzelor, diminuarea riscurilor si a vulnerabilitatilor;
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d) organizeaza sesiuni de informare a cu privire la
normele de etica, modificari ale cadrului normativ in integritatii sau
care instituie obligatii pentru autoritatile si institutiile pu Ice' pentru respectarea
drepturilor cetatenilor in relatia cu autoritatea administratiei pub lice locale;

e) semnaleaza practici sau proceduri institutionale care ar putea conduce la
incalcarea principiilor si normelor de conduita in activitatea functionarilor publici;

f) analizeaza sesizarile si reclarnatiile formulate de cetateni ~i de ceilalti
beneficiari ai activitatii autoritatii publice locale cu privire la comportamentul
personalului care asigura relatia directa cu cetatenii ~i formuleaza recomandari cu
caracter general, tara a interveni in activitatea comisiilor de disciplina;

g) poate adresa in mod direct intrebari sau aplica chestionare cetatenilor si
beneficiarilor directi ai activitatii autoritatii pub lice locale cu privire la comportamentul
personalului care asigura relatia cu publicul, precum si cu privire la opinia acestora
despre calitatea serviciilor oferite de autoritatea administratiei publice locale.

Art.4: (1) In cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Valea lui
Mihai, va fi desemnat un consilier de etica, potrivit dispozitiilor art.451 alin. (1) si (2)
O.u.G. nr.5712019, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Din totalul atributiilor din fisa postului se stabileste: procentul de 90 %
aferent atributiilor functionarului public in exercitarea functiei publice pe care 0 detine
si procentul de 10 % aferent atributiilor functionarului public in exercitarea calitatii de
consilier de etica,

(3) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale consilierului de
etica are doua componente:

a. componenta evaluarii performantelor profesionale individuale ale
consilierului de etica privind aprecierea obiectiva a performantelor profesionale
individuale ale acestuia, prin compararea gradului ~i a modului de indeplinire a
obiectivelor individuale si a criteriilor de perforrnanta stabilite cu rezultatele obtinute in
mod efectiv de functionarul public, realizata de catre superiorul ierarhic;

b. componenta evaluarii performantelor profesionale individuale ale
consilierului de etica privind aprecierea obiectiva a performantelor profesionale
individuale ale acestuia, prin compararea gradului si a modului de indeplinire a
obiectivelor individuale si a criteriilor de perforrnanta stabilite cu rezultatele obtinute in
mod efectiv de acesta in exercitarea atributiilor prevazute la art.454, cu exceptia celor
prevazute la lit. a si b din O.U.G. nr. 5712019, cu modificarile si completarile ulterioare,
realizata de catre Primarul Orasului Valea lui Mihai.

Art.S: Prezentele masuri organizatorice se aduc la cunostinta salariatilor si se
publica pe pagina de internet www.valealuimihai.ro la Sectiunea: Informatii
publice/concursuri si Monitorul Oficial Local in term en de 3 zile lucratoare de la data
emiterii Dispozitiei Primarului Orasului Valea lui Mihai de aprobare a masurilor, prin
grija Compartimentului Resurse umane.
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g) fata de persoana sa nu este in curs de desfasurare cercetarea administrativa
In cadrul procedurii disciplinare, in conditiile legii;

h) fata de persoana sa nu a fost dispusa inceperea urmaririi penale pentru
savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, infractiuni de
coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei;

i) nu se afla intr-o procedura de evaluare desfasurata de autoritatea
responsabila de asigurarea integritatii in exercitarea demnitatilor si functiilor pub lice si
prevenirea coruptiei institutionale, in conditiile legii;

j) nu se afla in niciuna dintre situatiile de incompatibilitate cu calitatea de
consilier de etica prevazute la art. 453 din O.U.G. nr.5712019, cu modificarile ~i
completarile ulterioare.

legii;

Art.6: In term en de 5 zile lucratoare de la
a prezentelor masuri organizatorice, conform art. 5,
aparatului de specialitate al Primarului Orasului Valea lui
de a dobandi calitatea de consilier de etica pot depune
Registratura Primariei Orasului Valea lui Mihai.

Art.7: In termen de 3 zile lucratoare de la depunerea dosarelor de
candidatura, prin dispozitie a Primarului Orasului Valea lui Mihai se desemneaza
persoana/persoanele din aparatul de specialitate responsabile sa verifice indeplinirea
conditiilor prevazute de art.452 alin. (6) din O.U.G. nr.5712019, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Art.S: In termen de 5 zile Iucratoare de la emiterea dispozitiei Primarului
Orasului Valea lui Mihai prevazut la art.7 se procedeaza la verificarea si selectarea
dosarelor de candidatura de catre persoana/persoanele desemnate in acest scop.

Art.9: (1) Dobandirea calitatii de consilier de etica vizeaza detinerea unui
statut temporar, atribuit cu respectarea unor conditii expres, unui functionar public
pentru 0 perioada de 3 ani.

(2) Poate dobandi calitatea de consilier de etica functionarul public care
indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) este functionar public definitiv;
b) ocupa 0 functie publica din clasa I;
c) are, de regula, studii superioare in domeniul stiinte sociale, astfel cum este

definit acest domeniu de studii in conditiile legislatiei specifice;
d) prezinta deschidere si disponibilitate pentru indeplinirea atributiilor care ii

revin consilierului de etica in conformitate cu prevederile Codului Administrativ;
e) are 0 probitate moral a recunoscuta;
f) nu i s-a aplicat 0 sanctiune disciplinara, care nu a fost radiata in conditiile

festa optiunea
dosarele de candidatura la
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(3) Do-:ada Inde?linir~i con~itiilor pl~evazute\)'~:._al~1\(\..__~} 9}aj) se ~ace pril~
comJ?letarea unei declaratii de mtegntate, data pe ProP,r-I~~~" ~ functionarului
public, ~\( JU,J0\"\ .,/'<..~.~"'"

Art.IO: (1) Persoana/persoanele responsabile sa verifice indeplinirea
conditiilor prevazute la art. 452 alin.(6) din O.U.G. nr.5712019, cu mcdificarile si
completarile ulterioare, pe baza dosarelor de candidatura depuse de functionarii publici,
vor intocmi un proces verbal cu rezultatele verificarii, iar un exemplar se trans mite
compartimentului Resurse umane care va publica rezultatele In conditiile prevazute la
art.5 din prezentele masuri, In termen de 0 zi de la data primirii procesului verbal.

(2) Compartimentul Resurse umane va informa In scris Primarul Orasului
Valea lui Mihai de rezultatele verificarii candidaturilor In term en de 0 zi lucratoare de
la primirea procesului verbal cuprinzand rezultatele verificarii candidaturilor.
Informarea va cuprinde ~i 0 copie a procesului verbal.

Art.II: (1) In situatia In care functionarii publici care au depus dosare de
candidatura indeplinesc conditiile prevazute la art.452 alin. (6) din O.U.G. nr.5712019,
cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Orasului Valea lui Mihai impreuna
cu inspectorul din cadrul compartimentului Resurse umane organizeaza un interviu.

(2) In cadrul interviului sunt testate abilitatile de comunicare, precum ~i
cunostintele teoretice ale functionarilor publici selectati cu privire la normele si
standardele de conduita prevazute In partea a VI-a, Titlul II, cap. V, sectiunea a 2-a din
O.U.G. nr.5712019, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Interviul poate fi sustinut doar de catre acei candidati declarati admisi la
verificarea si selectia candidaturilor cu indeplinirea conditiilor prevazute la art.452
alin.(6) din O.U.G. nr.5712019, cu modificarile ~i completarile ulterioare. Interviul se
realizeaza conform unui plan de interviu intocmit de inspectorul din cadrul
compartimentului Resurse umane In ziua desfasurarii acestei probe, pe baza criteriilor
de evaluare.

(4) Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a. abilitati de comunicare;
b. cunostinte teoretice ale functionarilor publici selectati cu privire la normele

si standardele de conduita prevazute In partea a VI-a titlul II capitolul V sectiunea a 2-a
din O.U.G. nr.5712019, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Interviul se sustine In termen de maxim 4 zile lucratoare de la data
publicarii rezultatelor verificarii si selectarii candidaturilor.

(6) Data si ora sustinerii interviului se afiseaza obligatoriu odata cu rezultatele
la selectarea candidaturilor.

(7) Pot adresa intrebari functionarului public candidat atat Primarul Orasului
Valea lui Mihai, cat si inspectorul din cadrul compartimentului Resurse umane. Nu pot
fi adresate intrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala,
religie, etnie, starea materiala, originea social a sau care pot constitui discriminare pe
criterii de sex.
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in scns in anexa la raportuI final al interviului, mtocl+t'lr.a~d·e........m5'p~t(1)61 din cadrul
compartimentului Resurse umane si se sernneaza de acest~~Qe~fTiw.arti'j,,<Sra~uluiValea
lui Mihai ~ide candidat. "---~

(9) Pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
(10) Interviul se noteaza pe baza criteriilor prevazute ~i a punctajelor maxime

stabilite prin planul de interviu.
(11) Primarul orasului Valea lui Mihai si inspectorul din cadrul

compartimentului Resurse umane acorda, individual, punctaje pentru fiecare dintre
criteriile prevazute. Punctajele se acorda de catre fiecare in parte, pentru fiecare
candidat si se noteaza in fisa de notare.

(12) Sunt declarati admisi la interviu candidatii care ai obtinut minimum 50
de puncte.

(13) Comunicarea rezultatelor la interviu se face prin specificarea punctajului
final al fiecarui candidat si a mentiunii .admis" sau "respins ", prin afisarea pe pagina
de internet a Orasului Valea lui Mihai: www.valealuimihai.ro. Sectiunea: Irformatii
publice/concursuri in termen de 0 zi lucratoare de la data finalizarii probei, de catre
inspectorul din cadrul Compartimentului Resurse umane.

(14) Se considers admis la interviu pentru a fi desemnat consilier de etica,
candidatul care a obtinut eel mai mare punctaj, in ordine descrescatoare, dintre
candidatii care au concurat, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim necesar.

(15) La punctaje egale candidatii vor fi invitati la un nou interviu in urma
caruia Primarul Orasului Valea lui Mihai si inspectorul din cadrul compartimentului
Resurse umane vor decide asupra candidatului care va fi desemnat consilier de etica.

Art.12: (1) Functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate a
Primarului Orasului Valea lui Mihai care manifesta optiunea de a dobandi calitatea de
consilie de etica depun un dosar de candidatura in termenul stabilit la art.6, care
cuprinde urmatoarele documente:

a) scrisoare de intentie, din care sa rezulte eel putin urmatoarele informatii:
motivatia functionarului public pentru a dobandi calitatea de consilier de etica,
asurnarea faptului ca prezinta deschidere si disponibilitate pentru indeplinirea
atributiilor ce revin consilierului de etica, precum si argumentele care 11 recornanda
pentru a indeplini calitatea de consilier de etica;

b) copie dispozitiei Primarului Orasului Valea lui Mihai de numire a
functionarului public in functia publica detinuta, certificata pentru conformitate cu
originalul de catre inspectorul din cadrul compartimentului de resurse umane din
aparatul de specialitate al Primarului Orasului Valea lui Mihai;

c) declaratia de integritate, potrivit dispozitiilor art. 452 alin. (7) din o.U.G.
nr. 5712019, cu modificarile ~i completarile ulterioare.

(2) Formatul standard al declaratiei de integritate este prevazut in Anexa care
face parte integranta din prezentele masuri organizatorice.
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(3) Ulterior depunerii de catre functionarii pliQll'c~~'::TI'ffgarel~r.'!.decandidatura,
\ J.~ ~ I

pers~ana/persoanele de.semnate. verifica indeplinirea de~~a!f;~6~tia. a condit~i~or
prevazute la art. 452 aIm. (6) din O.u.G. nr. 5712019, cu lWO'th·:ficanlest completanle
ulterioare. Rezultatul verificarii se comunica Primarului Orasului Valea lui Mihai, in
perioada stabilita potrivit dispozitiilor art. 8.

(4) In situatia in care functionarii publici care au depus dosare de candidatura
indeplinesc conditiile prevazute la art. 452 alin. (6) din O.U.G. nr. 5712019, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, Primarul Orasului Valea lui Mihai impreuna cu
inspectorul din cadrul compartimentului resurse umane organizeaza un interviu in
conditiile prezentelor masuri organizatorice.

(5) Primarul Orasului Valea lui Mihai 11desemneaza consilier de etica pe
functionarul public care a depus dosar de candidatura, indeplineste conditiile prevazute
la art. 452 alin. (6) din O.U.G. nr.5712019, cu modificarile si completarile ulterioare, ~i
a fost declarat .udmis" la interviul organizat in conditiile prevazute la art. 1I.

Art.13: (1) In situatia in care, la expirarea perioadei de depunere a dosarelor
de candidatura stabilita potrivit art.6 din prezentele mas uri organizatorice nici un
functionar public nu a depus un dosar de candidatura, Primarul Orasului Valea lui Mihai
solicita compartimentului Resurse umane sa efectueze 0 analiza cu privire la
functionarii publici care indeplinesc conditiile prevazute la art.452 alin.(6) lit. a-c din
D.U.G. nr.5712019, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Pe baza analizei prevazute la alin. (1), Primarul Orasului Valea lui Mihai
solicita functionarilor publici care indeplinesc conditiile prevazute la art. 452 alin.(6) lit.
a-c din O.U.G. nr.5712019, cu modificarile si cornpletarile ulterioare, sa ii comunice in
termen de doua zile lucratoare, daca indeplinesc conditia prevazuta la art. 452 alin. (6)
lit. d din acelasi act normativ.

(3) Functionarii publici care indeplinesc conditiile prevazute la art. 452 alin.
(6) lit. a - d din O.U.G. nr.5712019, cu modificarile si cornpletarile ulterioare, pot
depune dosar de candidatura in termen de doua zile Iucratoare de la expirarea
termenului prevazut la alin. (2).

(4) Verificarea indeplinirii de catre functionarii publici care au depus dosare
de candidatura a conditiilor prevazute la art. 452 alin. (6) din O.U.G. nr.5712019, cu
modificarile si completarile ulterioare, se face de catre persoana/persoanele desemnate
in conditiile prevazute la art. 7 prin dispozitia Primarului Orasului Valea lui Mihai.
Rezultatul verificarii se comunica Primarului Orasului Valea lui Mihai, in termen de
doua zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut la alin. (3).

(5) Prevederile art. 11 se aplica in mod corespunzator.

Art.14: (1) In situatia in care niciun functionar public nu depune dosar de
candidatura in conditiile prevazute la art. 13 alin. (3), Primarul Orasului Valea lui Mihai
desemneaza un functionar public care indeplineste conditiile prevazute la art. 452 alin.
(6) lit. a-c din O.U.G. nr. 5712019, cu modificarile si completarile ulterioare,
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solicitandu-i sa completeze declaratia de integritate poth::~·t ~ ;c.' _ till·fJt~&rt.452 alin.'10 _-' 0"/'
(7) din acelasi act normativ. \ ,(~, /.'/ /

(2) Declaratia de integritate prevazuta la art. 12 ilitti:t~~!t~1/se completeaza
de functionarul public si se prezinta Primarului Orasului Valea lui Mihai In termen de
maximum 3 zile lucratoare de la data solicitarii acesteia.

(3) In situatia In care functionarul public indeplineste conditiile prevazute la
art. 452 alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificarile si cornpletarile ulterioare,
Primarul Orasului Valea lui Mihai 11 desemneaza consilier de etica In conditiile
prevazute la art. 12 alin. (5) pe baza Referatului intocmit de compartimentul Resurse
umane din aparatul de specialitate.

Art.IS: (1) Consilierul de etica este desemnat pe 0 perioada de 3 ani, prin
dispozitie a Primarului Orasului Valea lui Mihai, In vederea respectarii, monitorizarii si
prevenirii incalcarii principiilor si normelor de conduita de catre functionarii publici din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Valea lui Mihai.

(2) In situatia incetarii calitatii de consilier de etica In conditiile prevazute la
art.456 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare,
Primarul Orasului Valea lui Mihai, la propunerea compartimentului Resurse umane,
emite dispozitia privind reluarea procedurii de desemnare a noului consilier de etica,
conform prezentelor masuri organizatorice.

(3) Functionarul public care a indeplinit calitatea de consilier de etica are
posibilitatea de a-si depune dosarul de candidatura In vederea dobandirii calitatii de
consilier de etica In conditiile prevazute la art.452 alin. (2) din. U.G. nr. 57/2019, cu
modificarile si completarile ulterioare.

(4) Pe perioada desfasurarii activitatii In cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Orasului Valea lui Mihai, In cazul prevazut la alin. (3) acelasi functionar
public poate detine statutul temporar de consilier de etica pe 0 durata de 6 ani.

(5) Dispozitia Primarului Orasului Valea lui Mihai de numire a consilierului
de etica din cadrul aparatului de specialitate se va emite In termen de 3 zile lucratoare de
la avizarea referatului prevazut la art.14 alin. (3) si se va publica In maximum 5 zile
lucratoare de la emitere, pe site-ul www.valealuimihai.ro. Sectiunea: Informatii
publice/concursuri.



\,Hn·fl"",,,., .,.,\" ...1•• ; ....,;",,; ,"r. ""''''_ ",-" ..;\,.,["1:-'1,, .........
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Functia

Numele ~i prenumele functionarului public care manifests optiunea de a dobandi
calitatea de consilier de etica:

Datele de contact:

E-mail:

Telefon:

Declaratii pe propria raspundere A2)

Subsemnatul( a), , legitimaua) cu CIIBI seria _ numarul
eliberatta) de la data de

cunoscand prevederile art. 452 alin. (6) lit. f) - j) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, declar pe propria raspundere ca:

- mi-a fost 0
- nu mi-a fost 0
aplicata 0 sanctiune disciplinara, care nu a fost radiata In conditiile legii;

- este In curs de desfasurare 0
- nu este In curs de desfasurare 0
fata de persoana mea cercetare administrativa In cadrul procedurii disciplinare, In
conditiile legii;

Autoritatea sau institutia publica": _

Sediul:
--------------------------------

Telefon/Fax:
------------------------------

Persoana responsabila cu protectia datelor: _

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal ~i temei juridic: _

DECLARATIE DE INTEGRITATE AI)

ROMANIA
JUDETUL BIHOR

ORA$UL VALEA LUI MIHAl
PRIMAR
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~I) Declaratie de integritate, data pe propria raspundere a functionarului public, In conformitate cu prevederile
art. 452 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

~2) Se va bifa eu "X" varianta de raspuns pentru care eandidatul I~iasurna raspunderea declararii.

* Datele operatorului de date eu earaeter personal euprinse In anexa nr. 1 VOl' fi eompletate potrivit dispozitiilor
ali. 13din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protectia persoanelor fiziee In eeea ce priveste preluerarea datelor eu earaeter personal si privind libera circulatie
a aeestor date si de abrogare a Direetivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) pus In
aplicare prin Legea nr. 190/2018, eu modificarile ulterioare.

Semnatura
--------------------------

Data ------------------------------

Cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, eu
modificarile si completarile ulterioare, eu privire la falsul in declaratii, dec1ar pe propria
raspundere ca datele furnizate in aeest formular sunt adevarate.

ROMANIA
JUDETUL BIHOR

ORA~ULVALEA LUI MIHA~/~~-;·~~·;,,,,.
PRIMAR /.:,;,~ '{.\ \,

[?/ ldJ~~})s,..\/~\;:'--------------------------------------------------r<~ ....+-~ ~-_~\~,+l~~,.~.~i--------------
- s-a dispus D \>:. . if", J' U",;·!o '!,,~~ /"iJ
- nu s-a dispus D \~:~". /(,1)')
fata de persoana mea inceperea urrnaririi penale pentru sa'\r&~~fr<~~~ne1'infractiuni contra
securitatii nationale, contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de servieiu, infractiuni
de fals ori contra infaptuirii justitiei;

- rna aflu D
- nu rna aflu D
intr-o procedura de evaluare desfasurata de autoritatea responsabila de asigurarea
integritatii in exereitarea demnitatii ~1 functiilor publiee si prevenirea coruptiei
institutionale, in conditiile legii;

- rna aflu D
- nu rna aflu D
In una dintre situatiile de ineompatibilitate cu calitatea de eonsilier de etica prevazute de
art. 453 din O.U.G. nr. 5712019, eu modificarile ~i completarile ulterioare.
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