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Proiect de HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea
funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate aprobat prin Hotărârea Consiliului
Naţional de Integritate nr. 3/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere dispoziţiile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
analizând Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de
inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional
de Integritate nr. 3/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi constatând că acesta necesită unele
modificări şi completări pentru o mai bună organizare și desfășurare a concursului,
în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) și art. 38 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 144/2007,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional de Integritate adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

ART. I

Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de
integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate
nr. 3/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 14 februarie 2008, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.

Alineatul (4) al articolului 3 se abrogă.

2.

După alineatul (2) al articolului 4 se introduce un nou alineat (21) cu umătorul cuprins:

„(2¹) - membrii comisiei de concurs / examen și membrii comisiei pentru soluționarea contestațiilor,
precum și membrii supleanți ai comisiilor, vor fi numiți / desemnați din rândul funcționarilor publici cu statut
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special din cadrul Direcției Generale Inspecția de Integritate.”
3.

După litera a) a articolului 6 se introduce o nouă literă (a1) cu umătorul cuprins:

„a1) asigură, prin intermediul secretariatului comisiei, publicarea anunțului de concurs / examen în
Monitorul Oficial al României, Partea a III – a, respectiv asigură publicarea anunțului de concurs / examen în cel
puțin un ziar cu răspândire națională, dar și pe pagina de internet a Agenției.”
4.

La articolul 6 litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) stabileste tematica şi bibliografia de concurs;”
5.

După litera c) a articolului 6 se introduce o nouă literă (c1) cu umătorul cuprins:

„c1) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;”
6.

La articolul 6 litera e) și litera f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„e) întocmește planul de interviu, evaluează şi notează candidaţii la proba interviului;
f) asigură, prin intermediul secretariatului comisiei, afişarea la avizierul Agenţiei şi pe pagina de
internet a instituţiei, a rezultatelor obţinute de candidaţi la selecţia dosarelor, proba scrisă, interviu, precum şi
rezultatele soluţionării contestaţiilor şi rezultatele finale ale concursului/examenului.”
7.

La articolul 6 litera g) se abrogă.

8.

La articolul 7 litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) face public, la avizierul Agenţiei şi pe pagina de internet a instituţiei, modul de soluţionare a
contestaţiilor, cu precizarea punctajului acordat şi cu menţiunea "admis" sau "respins", în condiţiile prezentului
regulament, prin intermediul secretariatului comisiei.”
9.

La articolul 8 alineatul (1) litera a) și litera d) se abrogă.

10.

La articolul 11, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului va fi publicat în cel puţin un ziar
cu răspândire naţională şi pe pagina de internet a Agenţiei şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:”
11.

La articolul 15 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Subiectele la proba scrisă se formulează de către comisia de concurs/examen, pe baza bibliografiei
şi tematicii aprobate de preşedintele Agenţiei.”
12.

După alineatul (2) al articolului 15 se introduc patru noi alienate cu umătorul cuprins:

„(21) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs, astfel
încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză în ceea ce privește cunoașterea actelor normative, precum și
cunoștințele acumulate din partea teoretică.
(22) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs în
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concordanţă cu nivelul şi specificul funcţiilor publice pentru care se organizează concursul.
(23) Comisia de concurs stabileşte subiectele şi alcătuieşte seturile de subiecte pentru proba scrisă, în
ziua în care se desfăşoară proba scrisă, distinct pentru fiecare grad profesional.
(24) Fiecare membru al comisiei de concurs propune cel puţin trei subiecte. Pe baza propunerilor
membrilor comisiei de concurs sunt astfel întocmite trei seturi a câte trei subiecte care vor fi prezentate
candidaţilor. Acestea vor fi introduse în plicuri sigilate, purtând ştampila Agenţiei. Unul dintre candidaţi va
extrage unul dintre cele trei plicuri cu subiecte. Subiectele conţinute de plicul extras vor trebui tratate de toţi
candidaţii, în cadrul probei scrise a concursului/examenului.”
13.

La articolul 15 alineatul (3) se abrogă.

14.

După alineatul (2) al articolului 20 se introduce un nou alineat (21) cu umătorul cuprins:

„(21) Întrebările comisiei de concurs vor da posibilitatea candidatului de a evidenția cunoștințele
acumulate, capacitatea de a trata subiecte complexe, respectiv punerea în practică a informațiilor dobândite în
cadrul unor situații aplicate.”
ART. II
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului Naţional de Integritate,

Tiberius Florin TĂNASE

Bucureşti, ……………..
Nr. ………………………...
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