
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

.. 
COMUNA MOAC~A 

PRIMAR 

DISPOZITIA NR. 76/2020 
privind desemnarea doamnei Fabian Iren ca persoana responsabila pentru 

cionsiliere etica ~i monitorizare a respectarii normelor de etica ~i profesionala a 
funcfionarilor publici ~i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Moac~a 

Primarul Comunei Moac~a, judetul Covasna; 
Avand in vedere Referatul nr. 1952/22.10 .2020, intocmit de secretarul general al 

comunei, prin care solicita emiterea actului administrativ cu privire la desemnarea unui 
functionar public pentru consilierea etica ~i monitorizarea respectarii normelor de 
conduitain cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Moac~a; 

Tinand cont de prevederile Ordinului Pre~edintelui Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici nr. 3753/2015 privind monitorizarea respectarii normelor de 
conduita de catre functionarii publici ~i a implementarii procedurilor disciplinare; 

In conformitate cu prevederile art. 451-457, art. 558-560 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul art. 196. alin. (1), lit. ,,b,, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

DISPUNE 

Art. 1. - Incepand cu data de 22 octombrie 2020, doamna Fabian Iren, avand functia 
publica de executie de refent in cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite ~i taxe, se 
desemneaza consilier de etica la nivelul aparatului de specialitate al primarului comune Moac~a. 

Art. 2. - Atributiile exercitate de consiliere etica ~i monitorizarea respectarii 
normelor de conduita sunt cele prevazute de art. 454 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Art. 3. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza persoana 
nominalizata la art. 1. 

Art. 4. - Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei dispozitii autoritatilor, 
institutiilor ~i personelor interesate. 

Moaqa, la 22 octombrie 2020 

PRIMAR 
DESZKE Janos 

CONTRASEMNEAZA. 
Secretarul general al comunei 

Fiilop-Fuer M Zelinda 
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Nr. 1952/22.10.2020 

REFERAT 
privind desemnarea doamnei Fabian Iren ca persoana responsabila pentru 

cionsiliere etica ~i monitorizare a respectarii codului de etica ~i profesionala a 
functionarilor publici ~i personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Moaqa 

Conform art. 196 alin. (I) lit.b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, primarul comunei emite 
dispozitii cu caracter normativ sau individual. 

A vand In vedere prevederile: 
- art. 451-457 din Sectiunea a 3-a Consilierea etica a funcfionarilor publici Ji asigurarea 
informarii Ji a raportarii cu privire la normele de conduita din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, conducatorii 
autoritatilor ~i institutiilor publice vor desemna un functionar public,In scopul aplicarii 
eficiente a dispozitiilor referitoare la conduita functionarilor publici In exercitarea 
functiilor detinute; 
- art. 558 Coordonarea Ji controlul normelor de conduita pentru personalul contractual: 
"(1) Autoritatile ~i institutiile publice au obligatia de a coordona, controla ~i monitoriza 
respectarea normelor de conduita de catre personalul contractual, din aparatul propriu sau 
din institutiile aflate In subordine, coordonare sau sub autoritate, cu respectarea 
prevederilor In domeniul legislatiei muncii ~i a legislatiei specifice aplicabile. 
(2) Normele de conduita sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul 
autoritatilor ~i institutiilor publice." 

Desemnarea consilierului de etica se face prin act administrativ al conducatorului 
institutiei publice. 

Procedura de desemnare, atributiile ~i modalitatea de raportare a institutiilor ~i 
autoritatilor In scopul asigurarii implementarii, monitorizarii ~i controlului respectarii 
principiilor ~i normelor de conduita a functionarilor publici se stabilesc prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. 

Atribufiile consilierului de etica 
In exercitarea rolului activ de prevenire a incalcarii principiilor ~i normelor de 

conduita, consilierul de etica Indepline~te urmatoarele atributii: 



a)monitorizeaza modul de aplicare ~i respectare a principiilor ~i normelor de conduita de 
catre functionarii publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice ~i 'intocme~te 
rapoarte ~i analize cu privire la acestea; 
b)desfa~oara activitatea de consiliere etica, pe baz~ solicitarii scrise a functionarilor 
publici sau la initiativa sa atunci cand functionarul public nu i se adreseaza cu o 
solicitare, 1nsa 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 autoritatii sau institutiei publice ~i care ar 
putea determina o 'incalcare a principiilor ~i normelor de conduita, pe care le 1nainteaza 
conducatorului autoritatii sau institutiei publice, ~i propune masuri pentru 'inlaturarea 
cauzelor, diminuarea riscurilor ~i a vulnerabilitatilor; 
d)organizeaza sesiuni de informare a functionarilor publici cu privire la normele de etica, 
modificari ale cadrului normativ 'in domeniul eticii ~i integritatii sau care instituie 
obligatii pentru autoritati_ie ~i institutiile publice pentru respectarea drepturilor cetatenilor 
'in relatia cu administratia publica sau cu autoritatea sau institutia publica respectiva; 
e)semnaleaza practici sau proceduri institutionale care ar putea conduce la 'incalcarea 
principiilor ~i normelor de conduita 'in activitatea functionarilor publici; 
f)analizeaza sesizarile ~i reclamatiile formulate de cetateni ~i de ceilalti beneficiari ai 
activitatii autoritatii sau institutiei publice cu privire la comportamentul personalului care 
asigura relatia directa cu cetatenii ~i formuleaza recomandari cu caracter general, fara a 
interveni 'in activitatea comisiilor de disciplina; 
g)poate adresa 1n mod direct 1ntrebari sau aplica chestionare cetatenilor ~i beneficiarilor 
directi ai activitatii autoritatii sau institutiei publice cu privire la comportamentul 
personalului care asigura relatia cu publicul, precum ~i cu privire la opinia acestora 
despre calitatea serviciilor oferite de autoritatea sau institutia publica respectiva. 

Avand in vedere ca consilierul etic la nivelul Primariei a fost desemnat 'in anul 
2016, iar dobandirea calitatii acestuia vizeaza detinerea unui statut temporar, atribuit cu 
respectarea unor conditii expres, unui functionar public pentru o perioada de 3 ani, se 
impune emiterea unei dispozitii in acest sens. 

Secretar general al comunei 
Fillop-Fuer M. Zelinda 
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