
Jur mântul func ionarilor publici din cadrul DGASPC MM

„Jur! A a s -mi ajute Dumnezeu!” au fost cuvintele rostite ast zi de 14
angaja i ai Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ie a Copilului
Maramure , primii care au depus jur mântul în calitate de func ionari publici. Ace tia
sunt directori, efi de servicii i efi de birouri. Num rul total al angaja ilor Direc iei
care au devenit func ionari publici începâd cu data de 1 octombrie 2008 este de 192
de persoane. Restul angaja ilor care nu au depus ast zi jur mântul o vor face în cadrul
unei ceremonii organizate vineri, 3 octombrie de la ora 12, la sediul institu iei.

Func iile publice de conducere au devenit vacante toate odat  cu intrarea în
vigoare a noii organigrame, ca urmare, în luna noiembrie se va organiza concurs
pentru posturile de director general, director general adjunct economic, pe protec ia
copilului i un director general adjunct pe domeniul asisten  social . Urmând ca
pentru restul efilor, concursul s  fie organizat în luna decembrie a acestui an. Pân
atunci, angaja ii au fost promova i temporar. „Promovarea temporar  se poate face
pentru maxim 6 luni de zile în cadrul aceluia i an caledaristic. Solicitarea a fost

cut  pentru fiecare dintre func ii, pân  la ocuparea prin concurs, la 3 luni,” a
precizat secretarul jude ului Dumitru Dumu a. Celor 14 persoane prezente la jur mânt
(din 16 câ i ar fi trebuit s  fie) le-a fost adus la cuno tin  faptul c  vor trebui s i
depun  declara iile de avere i de interese.

Vicepre edintele Consiliului jude ean Maramure  a fost prezent la întâlnire: „
Orice început genereaz  emo ie. Iar acesta este un început deosebit în via a insitu iei
dvs. dar i în via a dumneavoastr . Cu siguran , de ast zi, responsabilitatea dvs.
cre te pe m sura func iei pe care o de ine i, func ie care în raport cu angajatorul este
mai consolidat . Din acest punct de vedere juridic, veti avea un alt statut imediat
dup  semnare la fel i în ceea ce prive te salarizarea, care v  va conferi alte
raporturi.”

În aceast  perioad  se fac verific ri asupra cazierelor angaja ilor, ca func ionari
publici. „Am relatat age iei na ionale a func ionarilor publici faptul c  cei care sunt
propu i pentru numire temporar   nu au îndeplinit pân  acum func ii publice, iar
verificarea nu i-ar avea rostul,” a mai spus Dumitru Dumu a. Totu i, este o
formalitate legal , care trebuie îndeplinit .
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