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1. Scop 

(1) Scopul procedurii constă în identificarea principalelor etape în derularea procesului de consiliere etică a 

personalului Consiliului Județean Arad, inclusiv în ceea ce privește monitorizarea respectării Codului de 

Etică aplicabil și a îndeplinirii obligațiilor legale în domeniul eticii, integrității și prevenirii corupției la 

nivelul Consiliului Județean Arad. 

 

2. Domeniu de aplicare 

(1)Procedura se aplică la nivelul Consiliului Județean Arad, de către toate structurile funcționale din aparatul 

propriu. 

 

3. Documente de referință 

3.1. Reglementări internaționale: 

 SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de Management al Calității. Cerințe; 

 SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular. 

 

3.2. Legislație primară: 

 Hotărârea Guvernului României nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție de 

perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a 

surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență  instituțională și de prevenire a corupției, 

precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public; 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 Ordinul  Secretariatului  General  al  Guvernului  Nr.  600/2018  privind  aprobarea Codului Controlului 

Intern Managerial al Entităților Publice. 

 

3.3. Alte reglementări interne ale instituției: 

 Ghid pentru realizarea procedurilor de sistem și operaționale ale Secretariatului General al Guvernului; 

 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Arad; 

 Dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean Arad. Codul de Conduită, Etică Profesională și Integritate 

aplicabil personalului Consiliului Județean Arad. 

 

4. Definiții și abrevieri 

4.1. Definiții 

 Etică = concretizarea valorilor și condiției angajaților unei instituții, din perspectiva principiilor morale și 
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cu rol în viața lor socială, incluzând totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare; 

 Control intern managerial = ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv 

auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în 

vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, 

structurile organizatorice, metodele și procedurile; 

 Consilier de etică = persoană care deține o funcție publică, desemnată prin Decizia conducătorului 

instituției publice, de obicei din sfera funcțiunii de resurse umane, care are ca principală sarcină consilierea 

etică a angajaților și monitorizarea respectării normelor de conduită; 

 Procedură de sistem  = (procedură generală) - descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la 

nivelul entității publice aplicabil (aplicabilă) majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică; 

 Ediția unei proceduri de sistem = forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când 

deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii 

depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Revizia în cadrul unei ediții = acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Structură funcțională = direcție/serviciu/birou/compartiment, prevăzut/ă în organigrama Consiliului 

Județean Arad. 
 

4.2. Abrevieri 

 SCIM – Sistemul de Control Intern Managerial; 

 PS - Procedură de sistem; 

 F - Formular(e) 

 

5. Descrierea procedurii 

5.1. Precizări metodologice 

(1)  Activitatea de consiliere etică este strâns legată de implementarea normelor prevăzute în Codul de 

Conduită, Etică Profesională și Integritate aplicabil la nivelul Consiliului Județean Arad, vizând în 

principal asigurarea cadrului instituțional și metodologic de combatere a corupției, creștere a integrității 

publice și monitorizare a normelor de conduită; 

(2) Activitatea de consiliere etică se desfășoară în conformitate cu principiile și regulile stabilite prin 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 451-457, care 

completează și detaliază prevederile prezentei proceduri. 

 

 

5.2. Fluxul procedural: 
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(1)   Președintele Consiliului Județean numește prin Dispoziție persoana desemnată să ocupe prerogativele 

de consilier de etică la nivelul Consiliului Județean Arad, care va îndeplini următoarele condiții cumulative: 

 este funcționar public definitiv; 

 ocupă o funcție publică din clasa I; 

 are studii superioare în domeniul științe sociale, astfel cum este definit acest domeniu de studii în 

condițiile legislației specifice; 

 prezintă deschidere și disponibilitate pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin consilierului de etică; 

 are o probitate morală recunoscută; 

 nu i s-a aplicat o sancțiune disciplinară, care nu a fost radiată în condițiile legii; 

 față de persoana sa nu este în curs de desfășurare cercetarea administrativă în cadrul procedurii 

disciplinare, în condițiile legii; 

 față de persoana sa nu a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 

securității naționale, contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra 

înfăptuirii justiției; 

 nu se află într-o procedură de evaluare desfășurată de autoritatea responsabilă de asigurarea integrității în 

exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției instituționale, în condițiile legii; 

 nu este soț, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu Președintele Consiliului Județean Arad sau 

cu înlocuitorul de drept al acestuia; 

 nu are relații patrimoniale sau de afaceri cu niciuna dintre persoanele menționate anterior; 

 nu este membru sau secretar în comisia de disciplină constituită la nivelul Consiliului Județean Arad. 

(2) Dispoziția este transmisă structurilor funcționale, care au obligația de a o aduce la cunoștința personalului 

din subordine și de a comunica acestuia modalitatea de a accede la serviciile de consiliere etică, precum și 

care sunt principalele atribuții ale consilierului de etică, respectiv: 

 monitorizează modul de aplicare și respectare a principiilor și normelor de conduită de către funcționarii 

publici din cadrul Consiliului Județean Arad și întocmește rapoarte și analize cu privire la acestea; 

 desfășoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcționarilor publici sau la inițiativa 

sa atunci când funcționarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia 

de ameliorare a comportamentului acestuia; 

 elaborează analize privind cauzele, riscurile și vulnerabilitățile care se manifestă în activitatea 

funcționarilor publici din cadrul Consiliului Județean Arad și care ar putea determina o încălcare a 

principiilor și normelor de conduită, pe care le înaintează conducătorului autorității sau instituției publice, și 

propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor și a vulnerabilităților; 

 organizează sesiuni de informare a funcționarilor publici cu privire la normele de etică, modificări ale 

cadrului normativ în domeniul eticii și integrității sau care instituie obligații pentru autoritățile și instituțiile 

publice pentru respectarea drepturilor cetățenilor în relația cu administrația publică sau cu autoritatea sau 

instituția publică respectivă; 
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 semnalează practici sau proceduri instituționale care ar putea conduce la încălcarea principiilor și 

normelor de conduită în activitatea funcționarilor publici; 

 analizează sesizările și reclamațiile formulate de cetățeni și de ceilalți beneficiari ai activității Consiliului 

Județean Arad cu privire la comportamentul personalului care asigură relația directă cu cetățenii și 

formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de disciplină; 

 poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității 

autorității sau instituției publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relația cu publicul, 

precum și cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de autoritatea sau instituția publică 

respectivă. 

(3) Personalul instituției se va adresa consilierului de etică ori de câte ori se confruntă cu situații din sfera 

eticii și integrității pentru consiliere și îndrumare metodologică. 

(4) Personalul care se confruntă cu o situație ce intră în sfera eticii și integrității va înainte o cerere de 

consiliere Consilierului de Etică; 

(5) Consilierul de Etică va comunica personalului care a întocmit cererea o dată și o oră la care va avea loc 

activitatea de consiliere etică; 

(6) Ședințele de consiliere etică sunt consemnate într-un Registru de Consiliere Etică, care are forma 

prevăzută în Formular F-PS-13-01; 

(7) Dacă în urma ședinței de consiliere, Consilierul de Etică constată că aspectele discutate implică măsuri 

corective, acesta va întocmi un raport cu privire la situația discutată, măsurile propuse și recomandările 

formulate, pe care îl va înainta conducătorului instituției; 

(8) Conducătorul instituției analizează raportul Consilierului de Etică și decide asupra oportunității măsurilor 

propuse de consilierul de etică, prin rezoluție asupra raportului, pe care o aduce la cunoștința Consilierului 

de Etică; 

(9) Consilierul de Etică comunică rezoluția formulată de conducătorul instituției persoanei vizate. 

 

6. Responsabilități 

6.1. Președintele Consiliului Județean Arad: 

a. Numește prin dispoziție persoana desemnată să ocupe prerogativele de Consilier de Etică la nivelul 

Consiliului Județean Arad; 

b. Transmite compartimentului specializat cu managementul resurselor umane dispoziția de numire a 

Consilierului de Etică, împreună cu principalele atribuții ale acestuia; 

c. Analizează rapoartele formulate de către Consilierul de Etică și decide prin rezoluție asupra oportunității 

măsurilor și recomandărilor formulate în cadrul acestora; 

d. Transmite Consilierului de Etică, prin rezoluție, decizia sa cu privire la măsurile și recomandările 

formulate în cadrul rapoartelor de consiliere etică. 
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6.2.Conducătorii structurilor funcționale: 

a. Primesc dispoziția de numire a Consilierului de Etică, împreună cu principalele atribuții ale acestuia de 

la conducătorul instituției; 

b. Informează personalul din subordine cu privire la existența și atribuțiile Consilierului de Etică și îi 

încurajează să participe la ședințe de consiliere etică ori de câte ori sesizează la nivelul instituției probleme 

de etică sau integritate, sau atunci când au neclarități cu privire la modul de punere în aplicare a prevederilor 

Codului de Etică. 

 

6.3.Consilierul de Etică: 

a. Primește și dă curs cererilor de consiliere etică; 

b. Consemnează toate ședințele de consiliere etică în Registrul de Consiliere Etică (F-PS-13-01); 

c. Întocmește rapoarte de consiliere etică, atunci când, în urma ședinței de consiliere, Consilierul de Etică 

constată că aspectele discutate implică măsuri corective; 

d. Propune măsuri și formulează măsuri de corectare a aspectelor deficitare identificate pe parcursul 

ședințelor de consiliere etică; 

e. Transmite rapoartele de consiliere etică către conducătorul instituției, pentru aprobare; 

f. Primește de la conducătorul instituției rezoluții cu privire la rapoartele de consiliere etică întocmite; 

g. Comunică personalului vizat rezoluțiile conducătorului instituției în materie de etică; 

h. Îndeplinește cu celeritate toate atribuțiile ce decurg din calitatea de Consilier de Etică, așa cum transpar 

acestea din prezenta procedură, din Regulamentul de Organizare și Funcționare și Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 79/2019 privind Codul Administrativ. 

 

6.4.Personalul Consiliului Județean Arad: 

a. De fiecare dată când sesizează o problemă de natură etică, se adresează Consilierului de Etică printr-o 

solicitare scrisă în vederea programării unei ședințe de consiliere.  

b. Participă la ședințele de consiliere etică solicitate, la o dată și o oră stabilită de comun acord cu consilierul 

de etică; 

c. Pune în aplicare rezoluțiile conducătorului instituției la rapoartele de etică formulate de consilierul de 

etică. 
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7. Formular evidență modificări 

Nr. 

Crt. 
Ediție Data ediției Revizie Data reviziei Nr. pagină modificată Descriere modificare 

Semnătură 

conducător 

compartiment 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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8. Formular analiză procedură 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor de 

drept 

sau delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătură Data Observații Semnătură Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

 

9. Formular distribuire (difuzare) procedură 
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Nr. 

crt. 
Compartiment Nume şi prenume 

Data 

primirii 
Semnătură 

Data retragerii 

procedurii înlocuite 
Semnătură 

Data intrării 

în vigoare 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        
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10.Anexe 
10.1. Diagrama de proces 
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10.2. Formulare 

F-P.S.-13.01 
 

Nr. 

crt. 
Data 

Numele și prenumele persoanei 

care a solicitat ședința de 

consiliere etică 

Durata ședinței 
Principalele 

aspecte discutate 

Întocmire 

Raport de 

Consiliere 

(DA/NU) 

Măsuri/recomandări Rezoluție 

0 1 2 3 4 5 6 7 
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