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Cuvânt înainte

În contextul reformei administraĪiei publice din România, una dintre
direcĪiile de acĪiune vizeazÝ întÝrirea capacitÝĪii autoritÝĪilor Ĥi instituĪiilor
publice de a rÝspunde cerinĪelor de eticÝ Ĥi integritate în funcĪia publicÝ,
inclusiv prin asigurarea unui cadru care sÝ faciliteze creĤterea gradului de
asumare a responsabilitÝĪii privind comportamentul în exercitarea funcĪiei
publice.
Nu putem vorbi de eficacitate instituĪionalÝ fÝrÝ a lua în calcul
elementele esenĪiale care fundamenteazÝ buna funcĪionare a oricÝrei
instituĪii publice – respectiv etica Ĥi integritatea la nivel instituĪional –
întrucât încÝlcarea normelor în aceastÝ sfera afecteazÝ mecanismele de
funcĪionare, relaĪiile Ĥi procedurile în interiorul instituĪiei, relaĪiile
instituĪiei cu mediul extern, calitatea serviciilor Ĥi relaĪia cu cetÝĪenii,
imaginea Ĥi prestigiul instituĪional.
Activitatea funcĪionarilor publici desemnaĪi pentru consiliere eticÝ
Ĥi pentru monitorizarea respectÝrii normelor de conduitÝ (numiĪi de noi
în ghidul de faĪÝ ”consilieri de eticÝ”), are în acest context o relevanĪÝ
deosebitÝ din perspectiva atribuĪiilor prevÝzute de lege, iar asumarea unui
comportament proactiv în exercitarea acestor atribuĪii oferÝ premise
pentru consolidarea rolului Ĥi contribuĪiei consilierilor de eticÝ la
respectarea cerinĪelor de eticÝ Ĥi integritate în administraĪia publicÝ.
Ghidul de faĪÝ a fost realizat pentru a sprijini activitatea
consilierilor de eticÝ Ĥi reprezintÝ unul dintre rezultatele proiectului
“Consilierul de eticÝ - Echilibru Ĥi Integritate în administraĪia publica”,
derulat de Centrul de Resurse Juridice în parteneriat cu AsociaĪia Pro
DemocraĪia Ĥi finanĪat de Guvernele Islandei, Principatul Liechtenstein Ĥi
Norvegiei prin Mecanismul Financiar al SpaĪiului Economic European.
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Ghidul doreĤte sÝ fie un instrument de lucru care sÝ ofere câteva
repere utile consilierilor de eticÝ, referitoare la: cadrul normativ aplicabil,
metode Ĥi instrumente pentru monitorizarea aplicÝrii prevederilor
Codului de conduitÝ a funcĪionarilor publici Ĥi pentru acordarea de
consultanĪÝ Ĥi asistenĪÝ, direcĪii de relaĪionare intra-instituĪionalÝ din
perspectiva atribuĪiilor conferite de normele în vigoare.
ContribuĪia Centrului de Resurse Juridice la asigurarea unui cadru
care sÝ rÝspundÝ cerinĪelor de eticÝ Ĥi integritate în administraĪia publicÝ,
este realizatÝ Ĥi prin organizarea Ĥi furnizarea unor programe de formare
destinate personalului din administraĪia publicÝ în general, dar Ĥi a unor
programe de formare destinate special personalului cu atribuĪii în sfera
asigurÝrii eticii Ĥi integritÝĪii. Materialul de faĪÝ, poate fi deci utilizat Ĥi în
cadrul unor astfel de activitÝĪi, întrucât oferÝ elemente utile pentru
informarea Ĥi formarea personalului din administraĪia publicÝ, pe
probleme legate de eticÝ Ĥi conduitÝ.
Apreciem în acest context, interesul Ĥi deschiderea manifestate de
AgenĪia NaĪionalÝ FuncĪionarilor Publici faĪÝ de proiectul mai sus
menĪionat Ĥi considerÝm colaborarea stabilitÝ între Centrul de Resurse
Juridice Ĥi AgenĪia NaĪionalÝ a FuncĪionarilor Publici pentru conturarea
de noi programe în domeniu, ca fiind un pas important pentru
armonizarea direcĪiilor de acĪiune Ĥi pentru consolidarea relaĪiilor dintre
administraĪia publicÝ Ĥi societatea civilÝ.

Ema-Elza ģeclÝman
Manager Program CRJ
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Capitolul

1
Cadrul normativ aplicabil:
prezentare, comentarii, aplicaĪii

Cadrul normativ de bazÝ al exercitÝrii de cÝtre consilierii de eticÝ a
atribuĪiilor lor legale îl constituie Legea nr 7/2004 privind Codului de
conduitÝ a funcĪionarilor publici, respectiv Ordinul preĤedintelui ANFP
nr 4500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de
completare Ĥi transmitere a datelor Ĥi informaĪiilor referitoare la
respectarea normelor de conduitÝ de cÝtre funcĪionarii publici Ĥi la
implementarea procedurilor disciplinare 1 . Relevante în acelaĤi sens, fiecare
într-o anumitÝ mÝsurÝ, sunt Ĥi alte acte normative, la care vor fi fÝcute
referiri de asemenea în cadrul acestei capitol.
ReglementÝrile legale menĪionate vor fi prezentate sintetic,
consilierilor de eticÝ fiindu-le propus în aceastÝ secĪiune un ghid
legislativ aplicat care:
1

La nivelul celor douÝ acte normative se constatÝ o lipsÝ de unitate terminologicÝ cu
privire la funcĪionarul public care exercitÝ atribuĪiile legale stabilite prin acestea. Astfel,
în timp ce Legea nr 7/2004 (art 21 alin 1) vorbeĤte despre „funcĪionarul public (...) pentru
consiliere eticÝ Ĥi monitorizarea respectÝrii normelor de conduitÝ”, Ordinul preĤedintelui
ANFP nr 4500/2008 utilizeazÝ termenul de „consilier etic” (art 2 alin 2 Ĥi urmÝtoarele).
Autorii acestui ghid opteazÝ pentru termenul „consilierul de eticÝ” propunând o
formulare pe de o parte într-o mÝsurÝ mai mare în acord cu normele de tehnicÝ legislativÝ
decât formularea citatÝ a Legii nr 7/2004 (avem în vedere cerinĪa „stilului concis în
redactarea actelor normative”) iar pe de altÝ parte mai adecvatÝ decât cea utilizatÝ de
Ordinul nr 4500/2008. Atributul adjectival „etic” din expresia „consilierul etic”
determinÝ substantivul „consilierul”, caracterizându-l pe acesta drept etic, moral, în
context respectând el însuĤi normele de conduitÝ statuate prin Legea nr 7/2004. Or este
evident cÝ prin formularea sa Legea nr 7/2004 nu Ĥi-a propus sÝ caracterizeze în acest
mod o întreagÝ categorie de funcĪionari publici, aceea exercitând atribuĪiile legale
precizate.
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- problematizeazÝ dispoziĪiile legale incidente;
- adnoteazÝ Ĥi comenteazÝ acele prevederi susceptibile în acest sens,
în scopul interpretÝrii Ĥi aplicÝrii corecte Ĥi unitare a acestora;
- include scurte aplicaĪii de speĪe practice „dilematice”, în scopul
facilitÝrii interpretÝrii corecte a prevederilor legale.
Se impune precizat de asemenea în prealabil Ĥi faptul cÝ, în cursul
anului 2004, dupÝ aproximativ nouÝ luni de la adoptarea Legii nr 7/2004
privind Codul de conduitÝ a funcĪionarilor publici, au fost adoptate prin
lege reglementÝri de conduitÝ similare Ĥi pentru persoanele angajate pe
bazÝ de contract de muncÝ în cadrul instituĪiilor Ĥi autoritÝĪilor publice –
Legea nr 477/2004 privind Codul de conduitÝ a personalului contractual
din autoritÝĪile Ĥi instituĪiile publice. Din pÝcate (în opinia autorilor
acestui ghid), adoptarea acestei reglementÝri nu a fost urmatÝ, ca în cazul
Codului de conduitÝ a funcĪionarilor publici, de înfiinĪarea instituĪiei
consilierilor de eticÝ în scopul aplicÝrii eficiente Ĥi a acestei reglementÝri.
În aceste condiĪii, autorii ghidului apreciazÝ cÝ – în considerarea
principiului de drept potrivit cÝruia legea trebuie interpretatÝ în sensul
aplicÝrii Ĥi nu al neaplicÝrii ei, dar Ĥi în limitele legale care definesc statutul
celor douÝ categorii de personal din cadrul autoritÝĪilor publice –
prevederile pertinente ale Codului de conduitÝ a funcĪionarilor publici
referitoare la consilierii de eticÝ pot fi aplicate Ĥi cu privire la personalul
contractual, sub aspectele corespondente ale celor douÝ Coduri. Un
exemplu în acest sens este obligaĪia funcĪionarilor publici de conducere Ĥi
a personalului contractual de conducere de a se conforma principiului
„obiectivitÝĪii în evaluare a personalului din subordine”, respectiv dreptul
corelativ al acestui din urmÝ personal de a beneficia de aplicarea
principiului legal menĪionat. În situaĪiile în care, la nivelul instituĪiilor în
care îĤi desfÝĤoarÝ activitatea, funcĪionarii publici de conducere au în
subordine persoane angajate pe bazÝ de contract de muncÝ consilierii de
eticÝ au obligaĪia de a monitoriza aplicarea Ĥi în aceste situaĪii a
principiului obiectivitÝĪii în evaluare, respectiv de a acorda consultanĪÝ Ĥi
asistenĪÝ personalului sub acest aspect. „Coroborarea” reglementÝrilor
celor douÝ Coduri sub aspecte corespondente este utilÝ Ĥi se impune
inclusiv în considerarea faptului cÝ Ministerul AdministraĪiei Ĥi Internelor
este autoritatea comunÝ care (în cazul Legii nr 477/2004 în mod
nemijlocit, iar în cazul Legii nr 7/2004 prin intermediul ANFP)
coordoneazÝ, monitorizeazÝ Ĥi controleazÝ aplicarea normelor de conduitÝ
8
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specifice celor douÝ categorii de personal. Relevant este de asemenea Ĥi
faptul cÝ, adoptând Legea Codului de conduitÝ a personalului contractual,
legiuitorul a avut în vedere în mod explicit "necesitatea ca Ĥi alte categorii
de personal" (în speĪÝ, personalul contractual) "sÝ beneficieze de prevederile
Legii nr 7/2004 privind Codul de conduitÝ a funcĪionarilor publici, ca legecadru pentru personalul din autoritÝĪile Ĥi instituĪiile publice" (preambulul
Legii nr 477/2004). În consecinĪÝ, atât în cuprinsul acestui capitol cât Ĥi în
al celui de-al II-lea („Metode Ĥi instrumente pentru monitorizarea aplicÝrii
prevederilor Codului de conduitÝ a funcĪionarilor publici Ĥi pentru acordarea
de consultanĪÝ Ĥi asistenĪÝ”), vor fi fÝcute, acolo unde se va impune, un
numÝr de referiri inclusiv la implementarea normelor legale de conduitÝ a
personalului contractual.
Reglementarea legalÝ de bazÝ pentru exercitarea de cÝtre consilierii
de eticÝ a atribuĪiilor legale care le revin o constituie Legea nr 7/2004
privind Codul de conduitÝ a funcĪionarilor publici, astfel cum aceasta a fost
modificatÝ Ĥi completatÝ prin Legea nr 50/2007.
Prin art 21 alin (2) al Legii sunt stabilite urmÝtoarele atribuĪii ale
consilierilor de eticÝ:
a) acordarea de consultanĪÝ Ĥi asistenĪÝ funcĪionarilor publici
cu privire la respectarea normelor de conduitÝ;
b) monitorizarea aplicÝrii prevederilor Codului de conduitÝ;
c) întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea
normelor de conduitÝ de cÝtre funcĪionarii publici.
Articolul precizat (alin 3) mai stabileĤte Ĥi cÝ atribuĪiile
consilierilor de eticÝ se exercitÝ fie „în temeiul unui act administrativ emis
de conducÝtorul autoritÝĪii sau instituĪiei publice” fie „prin completarea fiĤei
postului cu atribuĪia distinctÝ de consiliere eticÝ Ĥi monitorizare a respectÝrii
normelor de conduitÝ”.
Cu privire la rapoartele trimestriale privind respectarea normelor
de conduitÝ de cÝtre funcĪionarii publici, prin alin (4) al aceluiaĤi articol se
prevede cÝ acestea:
- „sunt aprobate de conducÝtorul autoritÝĪii sau instituĪiei publice,
- se comunicÝ funcĪionarilor publici din cadrul autoritÝĪii sau
instituĪiei publice
- Ĥi se transmit trimestrial, la termenele Ĥi în forma standard stabilite
prin instrucĪiuni de AgenĪia NaĪionalÝ a FuncĪionarilor Publici (ANFP)”.

9

GHIDPRACTIC

InstrucĪiunile ANFP prin care sunt stabilite formatul Ĥi termenele la
care se transmit rapoartele trimestriale cÝ AgenĪie sunt „InstrucĪiunile din
2008 de completare Ĥi transmitere a formatului standard de raportare privind
respectarea normelor de conduitÝ Ĥi a formatului standard de raportare privind
implementarea procedurilor disciplinare”, aprobate prin Ordinul preĤedintelui
ANFP nr 4500/2008. Prin art 5 din Ordin este prevÝzut cÝ „rapoartele
privind respectarea normelor de conduitÝ de cÝtre funcĪionarii publici” se
întocmesc trimestrial, se aprobÝ de conducÝtorul autoritÝĪii publice, se
comunicÝ funcĪionarilor publici din cadrul autoritÝĪii publice Ĥi se transmit
trimestrial ANFP, „în primele 7 zile lucrÝtoare ale lunii imediat urmÝtoare
sfârĤitului fiecÝrui trimestru al anului”.
În plus faĪÝ de prevederile Legii nr 7/2004, prin Ordinul nr
4500/2008, în atribuĪiile consilierilor de eticÝ este stabilitÝ transmiterea
cÝtre ANFP a „rapoartelor privind implementarea procedurilor disciplinare”
(art 5 alin 3); aceste rapoarte:
- sunt întocmite semestrial de cÝtre preĤedintele comisiei de
disciplinÝ,
- se comunicÝ conducÝtorului autoritÝĪii sau instituĪiei publice Ĥi
consilierului de eticÝ
- „Ĥi se transmit ANFP de cÝtre consilierul etic în primele 7 zile
lucrÝtoare ale lunii imediat urmÝtoare sfârĤitului fiecÝrui semestru al anului”;
rapoartele menĪionate se transmit odatÝ cu cele privind respectarea
normelor de conduitÝ, „completate pentru trimestrul al doilea, Ĥi, respectiv,
al patrulea al anului”.

Dereìinut:
Cu privire la rapoartele semestriale privind implementarea
procedurilor disciplinare consilierii de etic£ nu au nicio alt£
obligaìie/atribuìiedecâtaceeadetransmiterec£treANFP.

Prevederile cele mai relevante ale Legii nr 7/2004 pentru
îndeplinirea de cÝtre consilierii de eticÝ a atribuĪiilor legale, la care neam referit mai sus, sunt cele care statueazÝ un numÝr de principii Ĥi norme
generale ale conduitei profesionale a funcĪionarilor publici. CunoaĤterea
acestora este indispensabilÝ îndeplinirii de calitate a atribuĪiilor de
consiliere eticÝ respectiv de monitorizare a aplicÝrii prevederilor Codului
de conduitÝ.
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Prin art 3 al Legii nr 7/2004, sunt stabilite 9 „principii care
guverneazÝ conduita profesionalÝ a funcĪionarilor publici” (precum Ĥi
conĪinutul în concret al acestora), astfel:
- supremaĪia ConstituĪiei Ĥi a legii;
- prioritatea interesului public;
- asigurarea egalitÝĪii de tratament a cetÝĪenilor în faĪa autoritÝĪilor
Ĥi instituĪiilor publice;
- profesionalismul;
- imparĪialitatea Ĥi independenĪa;
- integritatea moralÝ;
- libertatea gândirii Ĥi a exprimÝrii;
- cinstea Ĥi corectitudinea;
- deschiderea Ĥi transparenĪa.
Prevederile citate, astfel cum sunt „explicitate” pe scurt prin textul
Legii, nu sunt de naturÝ sÝ ridice dificultÝĪi în interpretarea Ĥi aplicarea lor
unitarÝ.
Cu privire la principiul „integritÝĪii morale”, de exemplu, valorile
pe care legiuitorul le-a subsumat acestei formulÝri nu pot fi decât cele
general valabile acestei noĪiuni atunci când ea vizeazÝ activitatea Ĥi
conduita persoanelor care ocupÝ funcĪii publice. Integritatea înseamnÝ
adeziunea consecventÝ la standarde etice. „Integritatea moralÝ”, astfel cum
s-a mai arÝtat 2 , „implicÝ nu doar a acĪiona consistent cu orice sistem de
convingeri personale, ci a acĪiona consistent doar cu un set de valori
justificabile din perspectivÝ moralÝ”.
Important este de asemenea sÝ fie înĪeles cÝ în cazul funcĪionarilor
publici, asemeni magistraĪilor ori al altor categorii de persoane ocupând
poziĪii publice, integritatea poate fi exercitatÝ numai în cadrul legii. Un
funcĪionar public trebuie sÝ urmeze litera legii chiar dacÝ personal nu este
de acord cu ea.
Integritatea funcĪionarului public presupune ca imparĪialitatea,
corectitudinea, onestitatea sÝ nu-i fie afectate de practicile corupte. În mod
specific, Legea nr 7/2004 stabileĤte (art 3 lit f) cÝ în conformitate cu acest
principiu „funcĪionarilor publici le este interzis sÝ solicite sau sÝ accepte,
direct ori indirect, pentru ei sau pentru alĪii, vreun avantaj ori beneficiu în

2

Ministerul Public, Profilul magistratului în sistemul juridic din România, BucureĤti, 2005
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considerarea funcĪiei publice pe care o deĪin, sau sÝ abuzeze în vreun fel de
aceastÝ funcĪie”.
„ImparĪialitatea Ĥi independenĪa” reprezintÝ un principiu a cÝrui
interpretare Ĥi punere în practicÝ nu presupune, de asemenea, existenĪa
unei norme legale specifice. IndependenĪa Ĥi imparĪialitatea funcĪionarului
public înseamnÝ pe de o parte ca acesta sÝ gândeascÝ, sÝ decidÝ Ĥi sÝ
acĪioneze independent în exercitarea atribuĪiilor sale legale (în limita
competenĪelor sale legale) iar pe de altÝ parte ca activitatea Ĥi deciziile sale
sÝ fie corecte în raport cu reglementÝrile legale pe baza cÝrora el îĤi
exercitÝ atribuĪiile de serviciu. ImparĪialitatea Ĥi independenĪa funcĪionarului public sunt condiĪionate deopotrivÝ de pregÝtirea sa profesionalÝ,
respectiv de capacitatea de a identifica factorii (de a recunoaĤte Ĥi
conĤtientiza orice sursÝ, intra sau extra-personalÝ) care îi pot afecta
activitatea Ĥi imparĪialitatea deciziilor. Textul Legii Codului de conduitÝ
stabileĤte de asemenea (art 3 lit e) cÝ potrivit principiului imparĪialitÝĪii Ĥi
independenĪei „funcĪionarii publici sunt obligaĪi sÝ aibÝ o atitudine
obiectivÝ, neutrÝ faĪÝ de orice interes politic, economic, religios sau de altÝ
naturÝ, în exercitarea funcĪiei publice”.
În cazul altora dintre cele 9 principii menĪionate este necesarÝ,
însÝ, o raportare a conduitei funcĪionarilor publici Ĥi la una sau la mai
multe norme legale specifice. Cu titlu de exemplu, „asigurarea egalitÝĪii de
tratament a cetÝĪenilor în faĪa autoritÝĪilor Ĥi instituĪiilor publice”
presupune respectarea normei constituĪionale în conformitate cu care
„CetÝĪenii sunt egali în faĪa legii Ĥi a autoritÝĪilor publice, fÝrÝ privilegii Ĥi
fÝrÝ discriminÝri” (art 6 din ConstituĪia României). Incidente sub acest
aspect sunt de asemenea prevederile OG nr 137/2000 privind prevenirea Ĥi
sancĪionarea tuturor formelor de discriminare. De maximÝ relevanĪÝ
pentru activitatea Ĥi conduita funcĪionarilor publici este definiĪia pe care
OrdonanĪa o dÝ discriminÝrii (art 2 alin 1): „orice deosebire, excludere,
restricĪie sau preferinĪÝ, pe bazÝ de rasÝ, naĪionalitate, etnie, limbÝ, religie,
categorie socialÝ, convingeri, sex, orientare sexualÝ, vârstÝ, handicap, boalÝ
cronicÝ necontagioasÝ, infectare HIV, apartenenĪÝ la o categorie defavorizatÝ,
precum Ĥi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlÝturarea
recunoaĤterii, folosinĪei sau exercitÝrii, în condiĪii de egalitate, a drepturilor
omului Ĥi a libertÝĪilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în
domeniul politic, economic, social Ĥi cultural sau în orice alte domenii ale
vieĪii publice”. Este strict necesar de asemenea ca funcĪionarii publici sÝ
12
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respecte prevederile actului normativ prin care discriminarea pe criteriile
menĪionate constituie contravenĪie, dacÝ fapta nu intrÝ sub incidenĪa legii
penale, în urmÝtoarele principale domenii specifice exercitÝrii de cÝtre
funcĪionarii publici a atribuĪiilor lor legale:
- raporturile de muncÝ Ĥi protecĪie socialÝ (art 6);
- accesul la serviciile publice administrative Ĥi juridice, de sÝnÝtate,
la alte servicii, bunuri Ĥi facilitÝĪi” (art 10);
- accesul la educaĪie (art 11);
- libertatea de circulaĪie, dreptul la libera alegere a domiciliului Ĥi
accesul în locurile publice (art 12 – art 14). Art 3 lit c) din Legea nr 7/2004
prevede, într-o formulare foarte concisÝ, cÝ principiul enunĪat constÝ în
aceea cÝ „funcĪionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaĤi regim juridic
în situaĪii identice sau similare”. Concretizarea principiului în discuĪie se
regÝseĤte în norma generalÝ de conduitÝ cuprinsÝ în prevederile art 12 alin
(3) din Codul de conduitÝ: „FuncĪionarii publici trebuie sÝ adopte o
atitudine imparĪialÝ Ĥi justificatÝ pentru rezolvarea clarÝ Ĥi eficientÝ a
problemelor cetÝĪenilor. FuncĪionarii publici au obligaĪia sÝ respecte
principiul egalitÝĪii cetÝĪenilor în faĪa legii Ĥi a autoritÝĪilor publice, prin: a)
promovarea unor soluĪii similare sau identice raportate la aceeaĤi categorie de
situaĪii de fapt; b) eliminarea oricÝrei forme de discriminare bazate pe aspecte
privind naĪionalitatea, convingerile religioase Ĥi politice, starea materialÝ,
sÝnÝtatea, vârsta, sexul sau alte aspecte”.
Cu privire la „libertatea gândirii Ĥi a exprimÝrii” (art 3 lit g din
Legea nr 7/2004 – „funcĪionarii publici pot sÝ-Ĥi exprime Ĥi sÝ-Ĥi
fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept Ĥi a bunelor
moravuri”), este necesar ca funcĪionarii publici sÝ se raporteze pe de o
parte la acele norme constituĪionale Ĥi legale care consacrÝ Ĥi prezervÝ
libertatea de gândire Ĥi exprimare ca libertate fundamentalÝ a oricÝror
persoane (inclusiv ale celor beneficiare de serviciile publice pe care ei le
asigurÝ, cu care funcĪionarii publici intrÝ în relaĪii în exercitarea funcĪiilor
lor publice), iar pe de altÝ parte la acele norme legale care le prezervÝ lor
înĤile Ĥi subordonaĪilor lor ierarhici libertatea gândirii Ĥi a exprimÝrii, în
limitele stabilite prin legislaĪia specificÝ.
În primul caz, pentru activitatea Ĥi conduita funcĪionarilor publici, sunt
relevante în special prevederile constituĪionale în conformitate cu care
libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinĪelor
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persoanelor este inviolabilÝ iar cenzura de orice fel este interzisÝ (art 30
alin 1 Ĥi 2 din ConstituĪia României).
În cel de-al doilea, relevante sunt pe de o parte aceleaĤi norme
constituĪionale iar pe de altÝ parte prevederile legale care, în cazul
funcĪionarilor publici, stabilesc anumite restrângeri ale libertÝĪii lor de
exprimare Ĥi conĤtiinĪÝ. În acest ultim sens, funcĪionarii publici este
necesar sÝ se conformeze:
- prevederilor art 44 alin (3) al Legii nr 188/1999 privind Statutul
funcĪionarilor publici: „FuncĪionarii publici au obligaĪia ca, în exercitarea
atribuĪiilor ce le revin, sÝ se abĪinÝ de la exprimarea sau manifestarea publicÝ
a convingerilor Ĥi preferinĪelor lor politice, sÝ nu favorizeze vreun partid
politic sau vreo organizaĪie cÝreia îi este aplicabil acelaĤi regim juridic ca Ĥi
partidelor politice”;
- prevederilor art 8 („Libertatea opiniilor”) din Legea nr 7/2004: „(1)
În îndeplinirea atribuĪiilor de serviciu, funcĪionarii publici au obligaĪia de a
respecta demnitatea funcĪiei publice deĪinute, corelând libertatea dialogului cu
promovarea intereselor autoritÝĪii sau instituĪiei publice în care îĤi desfÝĤoarÝ
activitatea. (2) În activitatea lor, funcĪionarii publici au obligaĪia de a respecta
libertatea opiniilor Ĥi de a nu se lÝsa influenĪaĪi de considerente personale sau
de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcĪionarii publici trebuie sÝ aibÝ o
atitudine conciliantÝ Ĥi sÝ evite generarea conflictelor datorate schimbului de
pÝreri.”
Dereìinut:
Dac£ în privinìa restrângerii libert£ìii de exprimare pentru
ap£rarea„bunelormoravuri”conduitafuncìionarilorpubliciarea
seraportala„totalitatearegulilordeconduit£caresǦauconturatîn
conçtiinìasociet£ìii”(astfelcumdoctrinajuridic£çijurisprudenìa
definesc „bunele moravuri”), în privinìa „ordinii de drept” este
evident c£ aceeaçi conduit£ trebuie se conformeze normelor
constituìionaleçilegaleprecizatemaisus.
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Aplicaìianr1

Unui consilier de etic£ iǦa fost solicitat£, de c£tre un coleg funcìionar
public, expert în cadrul compartimentului de elaborare a proiectelor de
acte normative, consultanì£ cu privire la urm£toarea situaìie. În cadrul
compartimentuluidincaref£ceaparteafostelaboratunproiectdeLege
a presei. În opinia funcìionarului public respectiv, capitolul din proiectul
de Lege care viza „dreptul la replic£” necesita câteva amendamente, de
natur£ s£ garanteze întrǦo m£sur£ mai mare libertatea de exprimare a
ziariçtilor. La solicitarea reprezentanìilor unei organizaìii neguvernamenǦ
tale çi ai unui ziar, care aflaser£ despre observaìiile sale, funcìionarul
publicleǦaprezentatacestorapunctuls£udevedere,precumçiproiectul
deLegeînformapecareeloconsideraamendabil£.Comisiadedisciplin£din
cadrulautorit£ìiipubliceafostsesizat£susìinânduǦsec£funcìionarulpublica
înc£lcat Codul de conduit£ prin aceea c£ ar fi „f£cut publice f£r£ drept
informaìii la care a avut acces în exercitarea atribuìiilor sale legale”.
AcordânduǦiconsultanìasolicitat£,potrivitLegiinr7/2004,consilieruldeetic£
a concluzionat c£ funcìionarul public a înc£lcat legea atât prin prezentarea
punctuluis£udevederereferitorlaproiectuldelegecâtçiaproiectuluide
lege,aflatînc£înprocedurilelegaledeelaborarelaaceadat£.
Înraportcudispoziìiilelegale,soluìiaconsilieruluideetic£afost
numaiparìialcorect£,astfel:
Ǧ f£când publice opiniile sale privind modul în care ar trebui
reglementat „dreptul la replic£” întrǦo eventual£ Lege a presei, conduita
funcìionarului public sǦa situat în limitele „libert£ìii de exprimare/ a
opiniilor”,astfelcumaceastaesterecunoscut£funcìionarilorpubliciprin
art 3 lit g), respectiv art 8 din Legea nr 7/2004, citate mai sus.
Comportamentul s£u nu a fost în contradicìie nici cu interdicìia stabilit£
prin art 7 alin (2) lit a) din Codul de conduit£ de „a exprima în public
aprecieri neconforme cu realitatea” (subl ns) „în leg£tur£ cu activitatea
autorit£ìii sau instituìiei publice în care îçi desf£çoar£ activitatea, cu
politicileçistrategiileacesteiaoricuproiecteledeactecucaracternormativ
sau individual”. În mod asem£n£tor, f£când publice anumite informaìii
privind elaborarea în cadrul compartimentului s£u a proiectului de act
normativ,funcìionarulpublicnuaînc£lcatniciprevederileart7dinLegea
nr 7/2004 („Loialitatea faì£ de autorit£ìile çi instituìiile publice”) întrucât
funcìionarilorpublicileesteinterziss£dezv£luienumaiacele„informaìii
la care au acces în exercitarea funcìiei publice, a c£ror dezv£luire este de
natur£ s£ atrag£ avantaje necuvenite ori s£ prejudicieze imaginea sau
drepturile instituìiei ori ale unor funcìionari publici, precum çi ale
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persoanelorfizicesaujuridice”(sublns–art7alin2litd).Orprinactulde
sesizareacomisieidedisciplin£nuseprobaseînvreunfelc£prinacìiunea
safuncìionarulpublicarfiprodusvreunadintreconsecinìeleprev£zuteîn
modprecisçilimitativdelege;
Ǧ o înc£lcare a legii a existat în schimb prin punerea la dispoziìia
reprezentanìilor ONG çi ai presei a proiectului de lege. Aceast£ informaìie
constituia o informaìie de interes public pe care, potrivit Legii nr 544/2001,
reprezentantului ONG iǦo putea furniza numai compartimentul / persoana
desemnat£ în acest scop potrivit Legii, iar reprezentantului ziarului –
purt£torul de cuvânt (în acest ultimsens sunt çi prevederile art 9 alin 1 din
Coduldeconduit£:„Relaìiilecumijloaceledeinformareînmas£seasigur£de
c£trefuncìionariipublicidesemnaìiînacestsensdeconduc£torulautorit£ìiisau
instituìieipublice,încondiìiilelegii”).Deasemenea,înm£suraîncareproiectul
delegearfifostfinalizatiarautoritateapublic£arfideciscaacestas£urmeze
procedurile de elaborare çi adoptare, accesul la acesta sǦar fi f£cut potrivit
procedurilorde„anunìare/afiçare/transmitere/dezbaterepublic£”stabilite
prinart6çiurmdinLegeanr52/2003.

Art 3 lit i) din Legea nr 7/2004 prevede cÝ principiul „deschiderii Ĥi
transparenĪei” presupune cÝ „activitÝĪile desfÝĤurate de funcĪionarii publici
în exercitarea funcĪiei lor sunt publice Ĥi pot fi supuse monitorizÝrii
cetÝĪenilor”. DeĤi actul normativ nu prevede în mod explicit, este evident
cÝ principiul menĪionat constituie o transpunere în practicÝ a normei
constituĪionale Ĥi legale în conformitate cu care „accesul liber Ĥi neîngrÝdit
al persoanei la orice informaĪii de interes public constituie unul dintre
principiile fundamentale ale relaĪiilor dintre persoane Ĥi autoritÝĪile publice”
(art 1 din Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informaĪiile de interes
public). În consecinĪÝ, în ceea ce priveĤte principiul precizat, activitatea Ĥi
conduita funcĪionarilor publici este obligatoriu sÝ se raporteze Ĥi la
dispoziĪiile Legii nr 544/2001.
Dereìinut:
Estenecesarcaîncazurileîncareprincipiultransparenìeivizeaz£
informaìiile privind mediul, deìinute de sau pentru autorit£ìile
publice, activitatea funcìionarilor publici, inclusiv a celor care
exercit£ atribuìiile consilierului de etic£, s£ se raporteze la
reglementarea special£ care este HG nr 878/2005 privind accesul
publiculuilainformaìiaprivindmediul.
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Referitor la cele 15 „norme generale de conduitÝ profesionalÝ a
funcĪionarilor publici”, prin capitolul 2 al Legii nr 7/2004 este stabilit
care sunt acestea (precum Ĥi conĪinutul în concret al fiecÝreia dintre ele),
astfel:
- asigurarea unui serviciu public de calitate;
- loialitatea faĪÝ de ConstituĪie Ĥi lege;
- loialitatea faĪÝ de autoritÝĪile Ĥi instituĪiile publice;
- libertatea opiniilor;
- activitatea publicÝ;
- activitatea politicÝ;
- folosirea imaginii proprii;
- cadrul relaĪiilor în exercitarea funcĪiei publice;
- conduita în cadrul relaĪiilor internaĪionale;
- interdicĪia privind acceptarea cadourilor, serviciilor Ĥi avantajelor;
- participarea la procesul de luare a deciziilor;
- obiectivitatea în evaluare;
- folosirea prerogativelor de putere publicÝ;
- utilizarea resurselor publice;
- limitarea participÝrii la achiziĪii, concesionÝri sau închirieri.
Prevederile menĪionate apreciem cÝ nu sunt nici ele de naturÝ sÝ
ridice dificultÝĪi speciale de interpretarea Ĥi aplicare unitarÝ.
Un exemplu este cel al normei privind „loialitatea faĪÝ de
ConstituĪie Ĥi lege” a funcĪionarilor publici, statuatÝ prin art 6 al Legii: „(1)
FuncĪionarii publici au obligaĪia ca, prin actele Ĥi faptele lor, sÝ respecte
ConstituĪia, legile ĪÝrii Ĥi sÝ acĪioneze pentru punerea în aplicare a
dispoziĪiilor legale, în conformitate cu atribuĪiile care le revin, cu respectarea
eticii profesionale. (2) FuncĪionarii publici trebuie sÝ se conformeze
dispoziĪiilor legale privind restrângerea exerciĪiului unor drepturi, datoratÝ
naturii funcĪiilor publice deĪinute”.
Un alt exemplu este cel privind „folosirea imaginii proprii”, normÝ
în conformitate cu care, în considerarea funcĪiei publice deĪinute,
funcĪionarilor publici „le este interzis sÝ permitÝ utilizarea numelui sau
imaginii proprii în acĪiuni publicitare pentru promovarea unei activitÝĪi
comerciale, precum Ĥi în scopuri electorale” (art 11). ExistÝ însÝ Ĥi la acest
capitol prevederi ale Codului de conduitÝ pe care consilierii de eticÝ, în
exercitarea atribuĪiilor lor legale „consultanĪÝ Ĥi asistenĪÝ”, respectiv de
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„monitorizare a aplicÝrii Codului de conduitÝ” trebuie sÝ le interpreteze Ĥi
sÝ le implementeze Ĥi prin raportarea la alte prevederi legale incidente.
Un astfel de caz, specific prin chiar norma de trimitere pe care o
cuprinde textul Legii este cel al art 15 („participarea la procesul de luare a
deciziilor”), text prin care este stabilit cÝ „În procesul de luare a deciziilor,
funcĪionarii publici au obligaĪia sÝ acĪioneze conform prevederilor legale Ĥi sÝ
îĤi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat Ĥi imparĪial”.
Consilierii de eticÝ sunt obligaĪi ca în exercitarea atribuĪiilor lor
legale sÝ coroboreze aceastÝ prevedere cu cele la care ea face trimitere,
respectiv cu prevederile Legii nr 52/2003 privind transparenĪa decizionalÝ
în administraĪia publicÝ. AceastÝ corelare presupune însÝ în acelaĤi timp o
bunÝ cunoaĤtere Ĥi a prevederilor Legii nr 52/2003. ObligaĪia amintitÝ
derivÝ cel puĪin din atribuĪia de monitorizare de cÝtre consilierii de eticÝ a
aplicÝrii prevederilor Codului de conduitÝ, deci Ĥi a respectÝrii de cÝtre
funcĪionarii publici a obligaĪiei ca „în procesul de luare a deciziilor sÝ
acĪioneze conform prevederilor legale”. Astfel, la nivelul autoritÝĪilor Ĥi
instituĪiilor publice, o asemenea obligaĪie revine tuturor funcĪionarilor
publici cu atribuĪii în procesul de elaborare Ĥi adoptarea actelor
normative, respectiv în procesul de luare a deciziilor. Este relevantÝ de
asemenea activitatea „persoanelor responsabile pentru relaĪia cu societatea
civilÝ” (în situaĪiile în care aceste persoane au calitatea de funcĪionari
publici), persoane care au atribuĪii de asemenea în procesul de adoptare a
actelor normative, în conformitate cu art 6 alin (5) din Legea nr 7/2004.
Dereìinut:
Seimpuneca,încazuldeciziilorînproblemedemediu,activitatea
funcìionarilor publici, inclusiv a celor care exercit£ atribuìiile
consilierului de etic£, s£ se raporteze la reglement£rile speciale
privindparticiparealadeciziiçiaccesullajustiìieînproblemelede
mediu: HG nr 564/2006 privind cadrul de realizare a particip£rii
publiculuilaelaborareaanumitorplanuriçiprogrameînleg£tur£
cumediul;HGnr445/2009privindevaluareaimpactuluianumitor
proiecte publice çi private asupra mediului;  HG nr 1076/2004
privind stabilirea procedurii de realizare a evalu£rii de mediu
pentruplanuriçiprograme.
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Art 16 al Legii vizeazÝ „obiectivitatea în evaluare”. AceastÝ normÝ
de conduitÝ constÝ, potrivit textului de lege (alin 1), în obligaĪia
funcĪionarilor publici de conducere (dar Ĥi al personalului contractual de
conducere – potrivit art 16 din Legea nr 477/2004) de a „asigura egalitatea
de Ĥanse Ĥi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcĪia publicÝ
pentru funcĪionarii publici din subordine” (respectiv de a „asigura egalitatea
de Ĥanse Ĥi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul
contractual din subordine”). De asemenea, funcĪionarilor publici de
conducere (dar Ĥi personalului contractual de conducere) le este interzis
„sÝ favorizeze sau sÝ defavorizeze accesul ori promovarea în funcĪia publicÝ pe
criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu
principiile prevÝzute la art 3” (cele 9 principii care guverneazÝ conduita
profesionalÝ a funcĪionarilor publici). În sfârĤit, textul alin (2) statueazÝ
obligaĪia aceloraĤi funcĪionari publici de conducere de a aplica „cu
obiectivitate criteriile de evaluare a competenĪei profesionale pentru
personalul din subordine, atunci când propun ori aprobÝ avansÝri,
promovÝri, transferuri, numiri sau eliberÝri din funcĪii ori acordarea de
stimulente materiale sau morale, excluzând orice formÝ de favoritism ori
discriminare”. AceastÝ din urmÝ dispoziĪie legalÝ se numÝrÝ printre cele
care, aĤa cum s-a arÝtat mai sus, se impune corelatÝ cu alte norme legale
pertinente – corelare ce se impune fÝcutÝ inclusiv de cÝtre consilierii de
eticÝ, în special în exercitarea de cÝtre aceĤtia a atribuĪiei legale de
monitorizare a respectÝrii prevederilor Codului de conduitÝ a
funcĪionarilor publici.
Concret, este necesar sÝ fie cunoscute de cÝtre consilierii de eticÝ
prevederile corelative ale Legii nr 188/1999 privind Statutul funcĪionarilor
publici, respectiv ale HG nr 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea Ĥi dezvoltarea carierei funcĪionarilor publici, în special cele
referitoare la:
- promovarea funcĪionarilor publici Ĥi evaluarea performanĪelor lor
profesionale (SecĪiunea a 4-a din Legea nr 188/1999)
- sistemul de promovare rapidÝ în funcĪia publicÝ (SecĪiunea a 5-a
din Legea nr 188/1999)
- evaluarea performanĪelor profesionale individuale ale
funcĪionarilor publici (Cap III din HG nr 611/2008)
- promovarea funcĪionarilor publici (Cap IV din HG nr 611/2008).
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În cazul personalului contractual de conducere se impune cunoaĤterea
prevederilor similare ale Codului muncii.
Dereìinut:
Cunoaçterea de c£tre consilierii de etic£ a reglement£rilor legale
referitoarelaevaluareaçipromovareafuncìionarilorpublicieste
necesar£ pe de o parte în considerarea atribuìiei lor legale de
monitorizare a respect£rii Codului de conduit£ (inclusiv sub
aspectul obligaìiei de „obiectivitate în evaluare” care revine
funcìionarilor publici de conducere) iar pe de alt£ parte în
considerarea atribuìiei lor legale de consiliere a funcìionarilor
publici(inclusivsubaspectuldreptuluipecareprinlegeîlaudea
fi„evaluaìiobiectiv”dec£tresuperioriilorierarhici).

Prin art 7 al Legii nr 7/2004, este reglementatÝ norma de conduitÝ
a funcĪionarilor publici privind „loialitatea faĪÝ de autoritÝĪile Ĥi instituĪiile
publice”. RedÝm mai jos urmÝtoarele prevederi ale acestui articol:
(1) FuncĪionarii publici au obligaĪia de a apÝra în mod loial prestigiul
autoritÝĪii sau instituĪiei publice în care îĤi desfÝĤoarÝ activitatea, precum Ĥi de
a se abĪine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau
intereselor legale ale acesteia.
(2) FuncĪionarilor publici le este interzis:
(...)
d) sÝ dezvÝluie informaĪiile la care au acces în exercitarea funcĪiei
publice, dacÝ aceastÝ dezvÝluire este de naturÝ sÝ atragÝ avantaje necuvenite
ori sÝ prejudicieze imaginea sau drepturile instituĪiei ori ale unor funcĪionari
publici, precum Ĥi ale persoanelor fizice sau juridice.

Aplicaìianr2

Undirectorgeneraladjunctdincadruluneiautorit£ìipubliceafostsesizat
de c£tre un cet£ìean c£ unul dintre subordonaìii s£i iǦar fi cerut 500 de
euro pentru aǦi elibera mai curând o autorizaìie necesar£ înfiinì£rii unei
firme. Discutând despre aceast£ situaìie cu conduc£torul autorit£ìii
publice respective, acesta iǦa spus c£ aceeaçi sesizare o primise çi el în
urm£cuos£pt£mân£îns£înurmaverific£rilorpecareleǦaf£cutarezultat
c£ în realitate suma pe care funcìionarul public o solicitase cet£ìeanului
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reprezenta o datorie mai veche a acestuia faì£ de el. Directorul general
adjunct a fost de p£rere c£ sǦar impune totuçi o sesizare a Parchetului,
propunerecucareconduc£torulautorit£ìiinuafostdeacord.Elamotivat
prinfaptulc£,încondiìiileîncareverificareasaainfirmatacuzaìiaadus£
funcìionarului public, o sesizare a Parchetului risc£ s£ constituie o
denunìarecalomnioas£–çi,înplus,s£constituieçioînc£lcareaart7din
Codul de conduit£, prin prejudicierea imaginii funcìionarului public în
cauz£,çichiarçiaautorit£ìiipublicedincareeif£ceauparte.
DirectorulgeneraladjunctsǦaadresatconsilieruluideetic£,pentru
a fi consiliat çi asistat în rezolvarea acestei situaìii. Acesta iǦa precizat
funcìionarului public de conducere c£, din punctul s£u de vedere, prin
sesizarea Parchetului nu sǦar aduce nicio prejudiciere a imaginii
funcìionaruluipublicreclamat,çiniciceleiaautorit£ìiilorpublice,întrucât
sesizarea Parchetului nu va fi f£cut£ public£, deci nu va constitui o
„dezv£luiredeinformaìii”,înaccepìiuneatextuluiart7dinLege.Înacelaçi
timp, îns£, çi el, asemeni conduc£torului autorit£ìii publice, a fost de
p£rere c£ exist£ riscul ca sesizarea Parchetului s£ poat£ fi considerat£
„denunìarecalomnioas£”,devremeceverific£rilef£cutedeconduc£torul
autorit£ìii au confirmat c£ funcìionarul public reclamat nu pretinsese
mit£.
Soluìiaconsilieruluideetic£afostesenìiallacunar£çiîndezacord
cuprevederilelegale,astfel:
Ǧcaurmareareclamaìieideluaredemit£laadresasubordonatului
s£u, directorulgeneraladjunct aveanudoardreptulci çiobligaìialegal£
de a întreprinde demersurile pentru sesizarea în cel mai scurt timp a
Parchetului (neprocedând astfel el s£vârçea infracìiunea de „omisiune a
sesiz£rii organelor judiciare” – „Fapta funcìionarului public care, luând
cunoçtinì£ de s£vârçirea unei infracìiuni în leg£tur£ cu serviciul în cadrul
c£ruiaîçiîndeplineçtesarcinile,omitesesizareadeîndat£aprocuroruluisau
aorganuluideurm£rirepenal£,potrivitlegiideprocedurapenal£”,conform
art 263 din Codul penal). Aceast£ obligaìie revenea directorului general
adjunct, independent de rezultatul „verific£rilor” pretins f£cute de c£tre
conduc£torul autorit£ìii („verific£ri” privind fapte de natur£ penal£ sunt
competenìis£fac£exclusivprocurorulsauorganuldeurm£rirepenal£).
Înleg£tur£cuofapt£pentrucareprinlegedirectorulgeneraladjunctera
obligat s£ sesizeze Parchetul, acesta nu ar fi putut sub nicio form£ s£
comit£infracìiuneadedenunìarecalomnioas£;
Ǧcuprivirelaposibilaînc£lcareaCoduluideconduit£subaspectul
„prejudicierii imaginii” funcìionarului public reclamat ori a autorit£ìii
publice,estedepeoparteadev£ratc£sesizareaParchetului(unactcare
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nuestepublic)nuechivaleaz£cu„dezv£luireaunorinformaìii”,înînìelesul
art 7 al Codului de conduit£, ca modalitate prin care sǦar fi „prejudiciat”
imagineaçiprestigiulfuncìionaruluiçiautorit£ìiipublice.Pedealt£parte,
îns£, autorii Ghidului apreciaz£ c£ formularea textului art 7 este, întrǦo
anumit£ m£sur£ imprecis£, confuz£ çi interpretabil£. Dac£ principiul pe
carenorma se fundamenteaz£– acelac£funcìionarii publiciauobligaìia
de a se abìine de la acte ori fapte care s£ produc£ prejudicii intereselor
legale ale instituìiilor çi autorit£ìilor din care fac parte – este stabilit în
modadecvatçienunìatrelativprecisçineinterpretabil,formul£rilevizând
conduitapecarefuncìionariipublicitrebuiesǦoaib£pentruaseconforma
acestei norme sufer£ în mod evident prin neclaritate çi chiar çi prin
dezacordul cu cerinìele de baz£ ale unui serviciu public transparent,
imparìialçiîninteresulcet£ìenilor.Astfeldeformul£risunt:
a)–„funcìionariipubliciauobligaìiadeaap£raînmodloial”(subl
ns) „prestigiul autorit£ìii sau instituìiei publice în care îçi desf£çoar£
activitatea” (alin 1). Formularea „ap£rarea în mod loial a prestigiului
instituìiilor” induce o dimensiune v£dit subiectiv£ unei conduite
obligatorii prin lege pentru funcìionarii publici întrucât cuvântul loial are
nunumaiînìelesulde„corect,cinstitetc”ciçipeacelade„fidel,devotat,
credincios” çi chiar „slugarnic”. Or o asemeneaobligaìiede fidelitate,de
devoìiuneetc.esteîndezacordchiarcuprimadintreîndatoririlestabilite
funcìionarilor publici prin îns£çi Legea Statutului acestora, aceea de a
„îndeplini îndatoririle de serviciu cu profesionalism, imparìialitate çi în
conformitate cu legea” (art 43 din Legea nr 188/1999). În consecinì£,
principiile pe care trebuie s£ se fundamenteze activitatea çi conduita
profesional£afuncìionarilorpublicisunt„profesionalismul,imparìialitatea
çi legalitatea”, çi nu „fidelitatea çi devotamentul” faì£ de instituìiile din
carefacparte;
b)–„funcìionarilorpublicileesteinterziss£dezv£luieinformaìiile
lacareauaccesînexercitareafuncìieipublice,dac£aceast£dezv£luireeste
de natur£ s£ atrag£ avantaje necuvenite ori s£ prejudicieze imaginea sau
drepturile instituìiei ori ale unor funcìionari publici, precum çi ale
persoanelor fizice sau juridice” (alin 2 lit d). Formularea sufer£ în special
prin faptul c£ instituie o interdicìie absolut£ çi v£dit subiectiv£ care
vizeaz£ s£ prezerve nu numai „imaginea” instituìiilor din care fac parte
funcìionarii publici ori „a unor funcìionari publici” dar çi – printrǦo
formularecompletimprecis£çicontrar£normelordetehnic£legislativ£–
a oric£ror „persoane fizice sau juridice” (formularea este inclusiv
redundant£prinfaptulc£instituìiileçifuncìionariipubliciac£rorimagine
este ap£rat£ prin textul citat sunt de asemenea persoane juridice,
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respectiv persoane fizice). Aceast£ cerinì£ este çi ea în mod evident
contrar£ principiilor legalit£ìii çi imparìialit£ìii în activitatea çi conduita
funcìionarilor publici, inclusiv ale consilierilor de etic£. Abordarea
normativ£îndiscuìiereprezint£inclusivoinconsecvenì£înraportcualte
prevederialeaceluiaçiactnormativ.Astfel,deçiprinprimele2dintrecele
9 principii care guverneaz£ conduita profesional£ a funcìionarilor publici
sunt consacrate„supremaìiaConstituìiei çialegii”, respectiv„prioritatea
interesului public” faì£ de interesul personal, prin norma în discuìie este
statuat£obligaìiafuncìionarilorpublicide„ap£raînmodloial”(decifidel,
devotat)„prestigiulinstituìieiîncareîçidesf£çoar£activitatea”.
Directorul general adjunct avea obligaìia de a întreprinde
demersurile necesare sesiz£rii Parchetului (deci de a se conforma unei
dispoziìiiimperativeaCoduluipenal)chiarçiînipotezaîncareconduc£torul
autorit£ìiiiǦarfidatodispoziìiecontrar£înacestsens.Oastfeldedispoziìie
arfifostv£ditilegal£çi,înconsecinì£,celc£ruiaiǦarfifostdat£urmas£se
conformeze prevederilor art 45 alin (3) al Legii nr 188/1999: „Funcìionarul
publicaredreptuls£refuze,înscrisçimotivat,îndeplinireadispoziìiilorprimite
delasuperiorulierarhic,dac£leconsider£ilegale.Dac£celcareaemisdispoziìia
oformuleaz£înscris,funcìionarulpublicesteobligats£oexecute,cuexcepìia
cazuluiîncareaceastaestev£ditilegal£.Funcìionarulpublicareîndatorireas£
aduc£ la cunoçtinì£ superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziìia
astfeldesituaìii”(sublns).

DeficienĪele semnalate ale art 7 din Legea nr 7/2004, la care ne-am
referit mai sus, au fost „compensate” într-o anumitÝ mÝsurÝ prin
completarea acestui articol, în anul 2007, prin Legea nr 50/2007, cu
dispoziĪiile alin (5) ale aceluiaĤi articol 7, potrivit cÝrora: „Prevederile
prezentului Cod de conduitÝ nu pot fi interpretate ca o derogare de la
obligaĪia legalÝ a funcĪionarilor publici de a furniza informaĪii de interes
public celor interesaĪi, în condiĪiile legii, sau ca o derogare de la dreptul
funcĪionarului public de a face sesizÝri în baza Legii nr 571/2004 privind
protecĪia personalului din autoritÝĪile publice, instituĪiile publice Ĥi din alte
unitÝĪi care semnaleazÝ încÝlcÝri ale legii”. În consecinĪÝ, textul menĪionat
înlÝturÝ pe de o parte neclaritÝĪile pe care paragrafele anterioare le induc
prin interdicĪia „dezvÝluirii” informaĪiilor la care funcĪionarii publici au
acces în exercitarea funcĪiei publice – indiscutabil „informaĪii de interes
public”, în înĪelesul Legii nr 544/2001, la care prin alin (5) se face trimitere
–, iar pe de altÝ parte stabileĤte în mod explicit cÝ obligaĪia de loialitate /
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fidelitate / devotament la care funcĪionarii publici au fost obligaĪi prin
paragrafele anterioare nu poate fi interpretatÝ „ca o derogare de la dreptul
funcĪionarului public de a face sesizÝri în baza Legii nr 571/2004”.
Concluzia menĪionatÝ relevÝ în acelaĤi timp, însÝ, Ĥi necesitatea ca
funcĪionarii publici – inclusiv, sau în special, consilierii de eticÝ – sÝ
cunoascÝ inclusiv cele douÝ acte normative la care se face trimitere prin
textul alin (5).
Dereìinut:
Este necesar£ o bun£ cunoaçtere de c£tre consilierii de etic£ a
prevederilor Legii nr 571/2004, în special sub aspectul protecìiei
careesteasigurat£prinreglementareaprecizat£(darchiarçiprin
practica judiciar£) personalului din autorit£ìile publice care
semnaleaz£ înc£lc£ri ale legii 3 .  Se impune ca funcìionarii publici
consilieri de etic£ s£ asigure funcìionarilor publici consultanìa
necesar£ sesiz£rii înc£lc£rilor legii sau ale deontologiei
profesionalelanivelulautorit£ìilorpublicedincarefacparte.
Dereìinut:
Se impune ca funcìionarii publici, personalul contractual çi
consilierii de etic£ s£ fac£ distincìie între dispoziìiile Legii nr
571/2004 çi cele ale Codului penal referitoare la sesizarea unor
infracìiuni.
Astfel, potrivit art 263 din Codul penal, citat în cadrul
Aplicaìieinr2demaisus,funcìionariipubliciauobligaìia„sesiz£rii
deîndat£aprocuroruluisauaorganuluideurm£rirepenal£”atunci
când „iau cunoçtinì£ de s£vârçirea unei infracìiuni în leg£tur£ cu
serviciul în cadrul c£ruia îçi îndeplinesc  sarcinile” (subl ns),
neîndeplinirea acestei obligaìii legale constituind infracìiunea de
”omisiune a sesiz£rii organelor judiciare”. Spre deosebire de
aceast£ obligaìie legal£, stabilit£ strict „în leg£tur£ cu serviciul în
cadrulc£ruiafuncìionarulpublicîçiîndeplineçtesarcinile”,potrivit
3

A se vedea în acest sens Ĥi Stan, Valerian / Centrul de Resurse Juridice, Cum sesizÝm
corupĪia din autoritÝĪile publice, Ghid practic pentru cetÝĪeni, Editura DidacticÝ Ĥi
PedagogicÝ, 2009. Sub acest aspect, semnalÝm ca pertinente inclusiv prevederile
RecomandÝrii nr R (2000) 10 a Comitetului MiniĤtrilor al Consiliului Europei asupra
codurilor de conduitÝ pentru funcĪionarii publici, prin care este stabilit cÝ funcĪionarii
publici care semnaleazÝ încÝlcÝri ale legii, „în baza unor bÝnuieli rezonabile Ĥi de bunÝ
credinĪÝ, nu trebuie sÝ sufere vreun prejudiciu” (subl ns – art 12 paragr 6).
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prevederilorLegiinr571/2004,persoaneleîncadrateîninstituìiile
çi autorit£ìile publiceaudreptullegal de asesiza orice„fapte de
înc£lcarealegii”(infracìiuni,darçifaptedealt£ natur£–abateri
disciplinareçicontravenìii,conformart5alLegii).
Açadar,dac£prinlegeapenal£estestabilit£oobligaìiede
sesizare a infracìiunilor, prin Legea protecìiei avertizorilor în
interes public persoanelor încadrate în instituìiile çi autorit£ìile
publiceleestegarantatdreptuldeasesizaoricefaptedeînc£lcare
alegii,inclusivinfracìiuni–altele,îns£,decâtcele„înleg£tur£cu
serviciul în cadrul c£rora funcìionarul public îçi îndeplineçte
sarcinile” (pentru care, repet£m, legea penal£ stabileçte o
obligaìiedesesizare).
O alt£ distincìie care se impune f£cut£ este aceea c£, în
timpceinfracìiunileprev£zutedeart263dinCodulpenaltrebuie
sesizate „procurorului sau organului de urm£rire penal£”,
infracìiunilelacareserefer£Legeanr571/2004(art5litaçib),pot
fisesizateatât„autorit£ìilorjudiciare”câtçi/sau(„alternativsau
cumulativ”–conformart6alLegii)altorautorit£ìi(entit£ìi),cum
arfi:„çefulierarhicalpersoaneicareaînc£lcatprevederilelegale”,
„conduc£torulautorit£ìiipublicedincarefacepartepersoanacare
a înc£lcat prevederile legale”, „comisiile de disciplin£”, „massǦ
media”,organizaìiileneguvernamentale”etc.
În concluzie,„funcìionarii publici” auobligaìiadeasesiza
procurorului sau organului de urm£rire penal£ numai acele
infracìiuni care au leg£tur£ cu serviciul în cadrul c£ruia îçi
îndeplinescsarcinile.Dac£infracìiuneadespreac£reis£vârçirea
luat cunoçtinì£funcìionarul publicnuareleg£tur£ cu serviciulîn
cadrul c£ruia îçi îndeplineçte sarcinile, omisiunea acestuia de a
sesiza organele competente nu realizeaz£ elementul material al
infracìiunii.Estenecesardeasemeneacafuncìionarulpublics£fi
luat la cunoçtinì£ de s£vârçirea acelei infracìiuni în timpul
exercit£riifuncìieisalesauaîndatoririlordeserviciu.Cuprivirela
noìiunea de „funcìionar public”, în înìelesul legii penale (art 147
coroborat cu art 145 din Codul penal), se impune precizat c£
aceasta desemneaz£ nu numai „funcìionarul public” în sensul
restrâns al Legii nr 188/1999 („persoana numit£, în condiìiile legii,
întrǦofuncìiepublic£”),ciçipersoaneleangajateprincontractde
munc£ în instituìiile sau autorit£ìile publice, persoanele care
ocup£ofuncìiededemnitatepublic£,magistraìii,aleçiilocalietc.
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CunoaĤterea Legii nr 544/2001 este esenĪialÝ pentru asigurarea
unui serviciu public transparent. Prin aceastÝ Lege este stabilit inclusiv cÝ
informaĪiile care favorizeazÝ sau ascund încÝlcarea legii de cÝtre o
autoritate sau o instituĪie publicÝ nu pot fi incluse în categoria
informaĪiilor clasificate Ĥi constituie informaĪii de interes public, respectiv
cÝ informaĪiile cu privire la datele personale ale cetÝĪeanului pot deveni
informaĪii de interes public în mÝsura în care afecteazÝ capacitatea de
exercitare a unei funcĪii publice (art 13 Ĥi art 14).
CunoaĤterea acestor prevederi de cÝtre consilierii de eticÝ Ĥi
funcĪionarii publici este Ĥi ea importantÝ pentru evitarea unor restrângeri
nejustificate, la nivelul instituĪiilor Ĥi autoritÝĪilor publice, a dreptului
persoanelor de a avea acces la informaĪiile de interes public, respectiv
pentru evitarea instituirii în practicÝ a unor interdicĪii care afecteazÝ
drepturile pe care funcĪionarii publici Ĥi consilierii de eticÝ le au prin lege
– dreptul de a sesiza încÝlcÝri ale legii, de exemplu, sau dreptul general
garantat persoanelor de liber acces la informaĪiile de interes public ori
libertatea de exprimare.
Dereìinut:
Pentru interpretarea çi aplicarea unitar£ de c£tre consilierii de
etic£, dar çide c£tre ceilalìifuncìionaripublici, a Legiinr7/2004,
este relevant£ de asemenea definirea prin textul art 4 al actului
normativaurm£torilortermeni:
Ǧfuncìionarpublic/funcìiepublic£
Ǧinterespublic/interespersonal
Ǧconflictdeinterese
Ǧ informaìie de interes public/ informaìie cu privire la date
personale. 4

Cu privire la norma de conduitÝ privind „interdicĪia acceptÝrii
cadourilor, serviciilor Ĥi avantajelor”, cuprinsÝ în art 14 al Legii nr 7/2004,
este stabilit „FuncĪionarii publici nu trebuie sÝ solicite ori sÝ accepte cadouri,
servicii, favoruri, invitaĪii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate
4

Autorii Ghidului apreciazÝ cÝ, cu excepĪia termenilor “interes public/ interes personal”,
pentru celelalte definiĪii era necesar ca, în conformitate cu normele de tehnicÝ legislativÝ
(art 15 din Legea nr 24/2000), sÝ se utilizeze norme de trimitere la actele normative
speciale.
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personal, familiei, pÝrinĪilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut
relaĪii de afaceri sau de naturÝ politicÝ, care le pot influenĪa imparĪialitatea în
exercitarea funcĪiilor publice deĪinute ori pot constitui o recompensÝ în raport
cu aceste funcĪii”.
Aplicaìianr3

Compartimentul pentru achiziìii publice al autorit£ìii de administrare a
domeniului public din cadrul unei prim£rii municipale urmeaz£ s£ primeasc£
vizitareprezentanìiloruneisociet£ìicomerciale,careintenìioneaz£s£prezinte
o ofert£ de vopsea pentru marcarea locurilor de parcare de reçedinì£.
Conduc£torul compartimentului de achiziìii publice a solicitat consilierului de
etic£oconsultanì£pentruaseinformacumtrebuies£procedezepersonalul
compartimentului în situaìia în care reprezentanìii societ£ìii comerciale îi vor
oferi„miciatenìii”.Conduc£torulcompartimentuluiasolicitataceast£consulǦ
tanì£ fiinduǦi cunoscut comportamentul amabil al reprezentanìilor firmei. Cu
ocaziauneiviziteasem£n£toare,eiauoferitconduc£toruluicompartimentului,
înanul1999,o„mic£atenìie”(omap£debirou,învaloaredecirca30dedolari)
–fiindconsideratmaimultsimbolic,cadoulafostacceptat,f£r£caulteriors£
sefiachiziìionatvreodat£produsedelaaceast£firm£.
Consilieruldeetic£aprecizatconduc£toruluicompartimentuluic£
nupotfiacceptatecadourilecare,potrivitCoduluideconduit£,arputea
influenìaimparìialitateafuncìionarilorpubliciînexercitareaatribuìiilorlor
legalesaucarearputeas£constituieorecompens£înraportcufuncìiile
pe care ei le au. De asemenea, a mai precizat el, nu pot fi acceptate
cadourilecuovaloaremaimarede300deeuro,pentrucare,potrivitLegii
nr 115/1996 privind declararea çi controlul averilor, exist£ obligaìia
declar£riiprindeclaraìiadeavere.
Consultanìaoferit£dec£treconsilieruluideetic£afostgreçit£în
raportcuprevederilelegale,astfel:
Ǧ din formularea art 14 din Legea nr 7/2004 rezult£ întrǦadev£r c£
interdicìia stabilit£ funcìionarilor publici ar viza numai acele cadouri sau
alteavantaje„carelepotinfluenìaimparìialitateaînexercitareafuncìiilor
publicedeìinuteoripotconstituiorecompens£înraportcuacestefuncìii”.
Prevederea citat£ este îns£ contrar£ celei cuprinse în art 47 alin (1) din
Legea nr 188/1999 privind Statutul funcìionarilor publici, în conformitate
cu care „Funcìionarilor publici le este interzis s£ solicite sau s£ accepte,
direct sau indirect, pentru ei sau pentru alìii, în considerarea funcìiei lor
publice, daruri sau alte avantaje”. În consecinì£, aceast£ din urm£
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dispoziìielegal£stabileçtefuncìionarilorpubliciointerdicìieabsolut£dea
solicita sau accepta cadouri sau alte avantaje, f£r£ a distinge între cele
care „le pot influenìa imparìialitatea” çi cele care nu le pot influenìa
imparìialitatea.Înconsiderareafaptuluic£LegeaStatutuluifuncìionarilor
publici (lege organic£) 5  este un act normativ cu forì£ juridic£ superioar£
LegiiCoduluideconduit£afuncìionarilorpublici(legeordinar£),aplicabile
subaspectulîndiscuìiesuntdispoziìiilecitatealeLegiinr188/1999,çinu
celealeCoduluideconduit£.
În concluzie, pân£ la o eventual£ amendare viitoare a Legii nr
188/1999, în sensul punerii prevederilor ei în acord cu cele ale Legii nr
7/2004,aplicabilesuntprevederileprimuluiactnormativ.
Se impune reìinut de asemenea c£, prin modul în care este
formulat£, norma de conduit£ privind „interdicìia accept£rii cadourilor,
serviciilor çi avantajelor” (art 14 din Legea nr 7/2004) este inconsecvent£
chiar çi cu definirea, prin acelaçi act normativ, a principiului de conduit£
privind „integritatea moral£”, principiu conform c£ruia „funcìionarilor
publicileesteinterziss£solicitesaus£accepte,directoriindirect,pentruei
saupentrualìii,vreunavantajoribeneficiuînconsiderareafuncìieipublice
pecareodeìin,saus£abuzezeînvreunfeldeaceast£funcìie”(art3litf).
Açacumseobserv£,printextulcitatseinstituiedeasemeneaointerdicìie
absolut£ de a se solicita sau accepta vreun avantaj sau beneficiu,
indiferentdac£acesteapotsaunu„influenìaimparìialitateaînexercitarea
funcìiilorpubliceoripotconstituiorecompens£înraportcuacestefuncìii”.
Ǧ funcìionarii publici nu pot accepta cadouri nici chiar dac£
valoareaacestoraestemaimic£de300deeuro(astfelcumsǦaar£tat,în
cazulfuncìionarilorpubliciinterdicìiadeprimireacadouriloresteunacu
caracterabsolut).PrinLegeanr115/1996estestabilit£obligaìiadeclar£rii
cadourilorcuovaloaremaimarede300deeurodec£treacelecategorii
de„oficiali”care,pedeoparte,auobligaìiadeafaceçidepunedeclaraìii
de avere, iar pe de alt£ parte nu au stabilit£ prin lege interdicìia de a
solicita sau accepta cadouri sau alte avantaje (funcìionarii publici au
stabilit£oasemeneainterdicìie).
Împrejurarea c£ în anul 1999 a fost acceptat un cadou, f£r£ ca
faptul acesta s£ fi constituit o abatere disciplinar£, nu poate s£ fie un
argumentpentrurepetareaacesteipracticiîntrucâtinterdicìiaprimiriide
cadouri sau alte avantaje a fost instituit£ odat£ cu intrarea în vigoare a
Legiinr188/1999–7ianuarie2000.
5

Potrivit ConstituĪiei României (art 73 alin 3 li j), statutul funcĪionarilor publici este
reglementat prin lege organicÝ.
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Dereìinut:
În exercitarea atribuìiilor lor de consiliere çi monitorizare a
aplic£rii Legii Coduluideconduit£,consilierii de etic£ vor avea în
vedere faptul c£, din coroborarea prevederilor citate ale Legii nr
188/1999cucelealeLegiinr7/2004,rezult£ointerdicìieabsolut£
pentrufuncìionariipublicideasolicitaçiacceptacadourisaualte
avantaje. 6

Art 10 al Legii Codului de conduitÝ statueazÝ norma de conduitÝ
referitoare la „activitatea politicÝ” a funcĪionarilor publici, astfel: „În
exercitarea funcĪiei publice, funcĪionarilor publici le este interzis:
a) sÝ participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) sÝ furnizeze sprijin logistic candidaĪilor la funcĪii de demnitate
publicÝ;
c) sÝ colaboreze, în afara relaĪiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau
juridice care fac donaĪii ori sponsorizÝri partidelor politice;
d) sÝ afiĤeze, în cadrul autoritÝĪilor sau instituĪiilor publice, însemne
ori obiecte inscripĪionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a
candidaĪilor acestora”.
Aplicaìianr4

Ministerul Administraìiei çi Internelor a organizat o dezbatere public£ pe
margineaunuiproiectdeLegedemodificareçicompletareaLegiinr188/1999,
dezbaterelacareauparticipat,înnumepropriu,çidoifuncìionaripublicidin

6

Recomandarea nr R (2000) 10 a Comitetului MiniĤtrilor al Consiliului Europei asupra
codurilor de conduitÝ a funcĪionarilor publici prevede, cu privire la „cadouri” (art 18), cÝ:
„FuncĪionarii publici nu trebuie nici sÝ solicite nici sÝ accepte cadouri, favoruri, invitaĪii sau orice
alt avantaj care îi este destinat lui sau familiei sale, pÝrinĪilor sÝi sau prietenilor apropiaĪi, sau unor
persoane sau organizaĪii cu care funcĪionarul public are sau a avut relaĪii de afaceri sau politice,
care pot influenĪa imparĪialitatea cu care îĤi exercitÝ funcĪiile sale sau pot constitui sau par a
constitui o recompensÝ în raport cu funcĪiile sale. Aceasta nu include ospitalitatea
convenĪionalÝ Ĥi nici cadourile minore” (subl ns). Din compararea textului Legii nr 7/2004
cu cel al recomandÝrii europene, rezultÝ cÝ acesta din urmÝ este în mod evident mai complet
Ĥi mai precis în stabilirea limitelor interdicĪiilor impuse funcĪionarilor publici cu privire la
solicitarea sau acceptarea de cadouri sau alte avantaje. PânÝ la o eventualÝ amendare în acest
sens a reglementÝrilor interne precizate, autorii Ghidului considerÝ cÝ aplicabile în materie
sunt prevederile art 47 alin (1) din Legea nr 188/1999.
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cadrul unui consiliu judeìean. În intervenìiile lor, cei doi au afirmat c£, „din
punctullordevedere”,aufostfoartebinevenitepropunerilef£cuteîncadrul
dezbaterii de c£tre reprezentantul unuia dintre candidaìii independenìi la
Preçedinìia României (una dintre propuneri viza acordarea retroactiv£ a
primelor pentru concediile de odihn£ ale funcìionarilor publici). „Pentru
susìinerea constant£ a cauzei funcìionarilor publici, îl asigur£m pe domnul
candidatc£laapropiatelealegerivaaveaambelenoastrevoturi”,auspusceidoi.
Comisiadedisciplin£afostsesizat£dec£treunaltcandidatlaPreçedinìie,fiind
reclamat£„atitudineapartizan£politic”acelordoifuncìionaripublici(despre
caresǦamaisusìinutc£,lanivelulconsiliuluijudeìean,semanifest£deschisca
susìin£tori ai celuilalt candidat la Preçedinìie). În scopul soluìion£rii sesiz£rii,
preçedintelecomisieidedisciplin£asolicitatoconsultanì£consilieruluideetic£
– precizând c£ starea de fapt constatat£ pe timpul procedurilor cercet£rii
administrative corespundea celei reìinute în sesizarea adresat£ comisiei. În
plus,semaiconstatasec£înafararelaìiilordeserviciuceidoifuncìionaripublici
colaboraucuofirm£caresponsorizasecandidatulpecareeiauanunìatc£îl
susìin, iar unul dintre funcìionarii publici avea expuse pe biroul s£u sigla
partidului din care candidatul independent f£cuse parte pân£ în urm£ cu
aproximativunançiunbrelocpersonalizatalaceluiaçicandidatindependent.
Consilierul de etic£ a precizat preçedintelui comisiei de disciplin£
c£singuraînc£lcarea legiia fostfaptul c£unuldintrecei doi funcìionari
publici a afiçat pe biroul s£u sigla unui anumit partid politic. Concluzia
consilieruluideetic£afostdeplinlegal£çitemeinic£,întrucât:
Ǧînraportcuprevederilecitatealeart10dinCoduldeconduit£,a
constituit abatere disciplinar£ numai expunerea siglei unui partid politic
(lit d a acestui articol nu interzice afiçarea numelui çi insemnelor
candidaìilor independenìi). Faptul c£ cei doi funcìionari publici aveau, în
afararelaìiilordeserviciu,ocolaborarecuofirm£careîlsponsorizasepe
candidat nu poate fi considerat£ abatere disciplinar£, deçi din
interpretarea literei c) ar putea s£ rezulte o astfel de înc£lcare. Aceast£
soluìieseimpunepedeopartedinfaptulc£textulcitatserefer£exclusiv
la sponsorizarea partidelor politice (çi nu çi a candidaìilor independenìi)
iar pe de alt£ parte din faptul c£ textul de la litera c) prezint£ o
inconsecvenì£ evident£ cu formularea introductiv£ a art 10, prin care
interdicìiileîn„activitateapolitic£”suntstabilite,înmoddeplinjustificat,
exclusiv în leg£tur£ cu „exercitarea funcìiei publice”, çi nu cu activitatea
din „afara relaìiilor de serviciu”, astfel cum prevede, printrǦo evident£
inconsecvenì£înredactare,literac)aaceluiaçiarticol;
Ǧ din cauza unei evidente nesistematiz£ri a unor reglement£ri
legale având acelaçi obiect, interdicìii privind activitatea politic£ a
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funcìionarilorpublicicuprindeçiLegeanr188/1999(art44çiart77alin2
lith).Potrivitart44alin(3)funcìionariipubliciauîntrǦadev£r„obligaìiaca,
în exercitarea atribuìiilor ce le revin, s£ se abìin£ de la exprimarea sau
manifestarea public£ a convingerilor çi preferinìelor lor politice, s£ nu
favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaìie c£reia îi este aplicabil
acelaçiregimjuridiccaçipartidelorpolitice”(sublns).
Textul legal reprodus nu a fost nici el înc£lcat de c£tre cei doi
funcìionari publici care au exprimat public susìinerea pentru candidatul
independent,întrucâtceidoiauprecizatexplicitc£ladezbatereapublic£
la care au participat exprimau punctul de vedere propriu („din punctul
nostru de vedere”, astfel cum aceçtia sǦau exprimat). Din prezentarea
participanìilorlaîntrunirerezultasef£r£echivocc£ceidoinureprezentau
acolo instituìia din care f£ceau parte. În consecinì£, neaflânduǦse în
„exercitareaatribuìiilorcelerevin”,funcìionariipublicinuaveauobligaìia
de„aseabìinedelaexprimareapublic£aconvingerilorçipreferinìelorlor
politice”.
Prinmodulîncareauparticipatlaactivitateaorganizat£dec£tre
MAI,ceidoifuncìionaripublicisǦauconformatinclusivprevederilorart9
din Legea nr 7/2004 (norma de conduit£ privind „activitatea public£”),
potrivit c£rora „În cazul în care nu sunt desemnaìi s£ participe în calitate
oficial£,funcìionariipublicipotparticipalaactivit£ìisaudezbateripublice,
avândobligaìiadeafacecunoscutfaptulc£opiniaexprimat£nureprezint£
punctuldevedereoficialalautorit£ìiioriinstituìieipubliceîncadrulc£reia
îçidesf£çoar£activitatea”(alin3).
Dereìinut:
Relevante cu privire la „activitatea politic£” a funcìionarilor
publicisuntdeasemeneaçiurm£toareledou£prevederilegale:
Ǧ art 11 din Legea nr 7/2004 („Folosirea imaginii proprii”): „În
considerareafuncìieipublicedeìinute,funcìionarilorpublicileeste
interzis s£ permit£ utilizarea numelui sau imaginii proprii (...) în
scopurielectorale”;
Ǧ art 77 alin (2) lit h) din Legea nr 188/1999: „Constituie abatere
disciplinar£ desf£çurarea în timpul programului de lucru a unor
activit£ìicucaracterpolitic”.
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Capitolul

2
Metode Ĥi instrumente

pentru monitorizarea aplicÝrii prevederilor
Codului de conduitÝ a funcĪionarilor publici Ĥi
pentru acordarea de consultanĪÝ Ĥi asistenĪÝ
ConsiderÝm cÝ art. 21. alin. b din Legea nr.7/2004 privind Codul de
conduitÝ a funcĪionarilor publici trebuie analizat în detaliu pentru a
identifica ce presupune termenul de „monitorizare” Ĥi cel de
„consultanĪÝ/asistenĪÝ” Ĥi sÝ recomandÝm o strategie de lucru pentru
consilierii de eticÝ. Chiar din cuprinsul articolului 21 se poate uĤor
identifica scopul activitÝĪii consilierilor de eticÝ, inclusiv scopul activitÝĪii
de monitorizare Ĥi a celei de consultanĪÝ Ĥi asistenĪÝ, Ĥi anume „aplicarea
eficientÝ a dispoziĪiilor prezentului Cod de conduitÝ”. AĤadar, consilierul
de eticÝ trebuie sÝ monitorizeze în scopul de a afla mÝsura în care sunt
respectate principiile Ĥi normele generale de conduitÝ profesionalÝ de cÝtre
funcĪionarii publici Ĥi sÝ îi ajute pe aceĤtia sÝ cunoascÝ, înĪeleagÝ Ĥi respecte
mai bine aceste norme.
Pentru început vom detalia definiĪiile diverselor concepte utilizate
de lege pentru a prezenta, apoi, mai multe metode (metodologii) de
monitorizare Ĥi consultanĪÝ, Ĥi pentru a sugera mai multe instrumente ce
pot fi folosite de cÝtre consilierii de eticÝ. Ceea ce trebuie reĪinut încÝ de la
început este faptul cÝ planul specific de monitorizare Ĥi consultanĪÝ
trebuie personalizat de fiecare consilier de eticÝ în funcĪie de particularitÝĪile instituĪiei publice în care lucreazÝ. Diferitele modalitÝĪi de colectare,
prelucrare, analizÝ Ĥi interpretare a informaĪiilor legate de evaluarea
respectÝrii principiilor Ĥi normelor de conduitÝ trebuie personalizate de
cÝtre fiecare consilier de eticÝ în parte. În ultima parte a ghidului vom
discuta despre un asemenea plan.
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Apoi, consilierii de eticÝ trebuie sÝ combine mai multe metode Ĥi
instrumente de cercetare pentru a avea o imagine cuprinzÝtoare asupra
aplicÝrii Codului de conduitÝ. În acest ghid recomandÝm folosirea cel
puĪin a chestionarelor administrative Ĥi a interviului ca metode de
monitorizare a aplicÝrii Codului de conduitÝ.
Pentru atingerea standardelor de eticÝ stabilite de lege, considerÝm
cÝ ar fi indicat ca fiecare consilier de eticÝ sÝ realizeze anual un plan minim
de activitÝĪi, care sÝ includÝ un plan de monitorizare Ĥi un plan de
consiliere eticÝ. Un asemenea plan minim de activitÝĪi, aprobat de
conducerea instituĪiei/autoritÝĪii publice, are rolul de a stabili puncte de
reper anuale pentru ca activitatea consilierilor de eticÝ sÝ prindÝ contur,
dincolo de completarea formularelor obligatorii, conform Ordinului
preĤedintelui ANFP nr.4500/2008. ConsiderÝm cÝ, în spiritul legii,
activitatea consilierilor de eticÝ nu trebuie sÝ se limiteze la completarea
unor rapoarte ci trebuie sÝ fie mult mai amplÝ. Consilierul de eticÝ trebuie
sÝ aplice metode Ĥi instrumente care sÝ sprijine respectarea de cÝtre
funcĪionarii publici a principiilor Ĥi normelor de conduitÝ.
A. DEFINIREA CONCEPTELOR
1. Monitorizarea aplicÝrii Codului de eticÝ
Monitorizarea înseamnÝ culegerea sistematicÝ, filtrarea Ĥi stocarea
informaĪiilor relevante pentru controlul asupra proceselor (în cazul de faĪÝ
– a informaĪiile relevante privind cunoaĤterea, înĪelegerea Ĥi aplicarea
Codului de conduitÝ, eventual tipul de dileme etice). Într-o altÝ definiĪie
monitorizarea desemneazÝ colectarea, analizarea Ĥi utilizarea informaĪiei
cu scopul de a asigura controlul managerial Ĥi luarea deciziei.
Monitorizarea aplicÝrii Codului de conduitÝ oferÝ informaĪie
consilierului de eticÝ Ĥi conducerii instituĪiei pentru:
- identificarea problemelor în implementarea Codului de conduitÝ;
- identificarea de soluĪii alternative pentru rezolvarea problemelor;
- fundamentarea activitÝĪii de consultanĪÝ Ĥi asistenĪÝ în privinĪa
normelor de conduitÝ;
- evaluarea progresului implementÝrii Codului de conduitÝ de la
o perioadÝ la alta.
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Sistemul de referinĪÝ pentru monitorizare sunt normele de
conduitÝ prevÝzute în Codul de conduitÝ a funcĪionarilor publici
(respectiv, personal contractual). PaĤii concreĪi în elaborarea unui sistem
de monitorizare sunt descriĤi în anexa 1 Ĥi 2.
2. ConsultanĪÝ cu privire la respectarea normelor de conduitÝ
ConsultanĪa înseamnÝ oferirea de sfaturi calificate într-un domeniu
specific de activitate sau în ceea ce priveĤte o laturÝ specificÝ a activitÝĪii
celor consiliaĪi.
Din aceastÝ definiĪie reiese importanĪa calificÝrii consilierului de
eticÝ în domeniul în care desfÝĤoarÝ aceastÝ activitate. O foarte bunÝ
cunoaĤtere a legii este în primul rând necesarÝ. Dar aceasta nu este
suficientÝ. În afara cadrului legal, consilierul de eticÝ poate solicita
conducÝtorului instituĪiei în care lucreazÝ, înscrierea sa la cursuri special
dedicate consilierilor de eticÝ, organizate de Centrele Regionale de
Formare ContinuÝ pentru AdministraĪia PublicÝ sau de alĪi furnizori de
formare în domeniu.
În mÝsura în care, la nivel practic, aceste cursuri se organizeazÝ
destul de rar, calificarea consilierului de eticÝ în domeniul normelor de
conduitÝ Ĥi al consultanĪei, trebuie sÝ se facÝ pe parcursul activitÝĪii sale,
prin întreprinderea unor acĪiuni proactive de învÝĪare, mai ales în ceea ce
priveĤte dilemele etice ce pot apÝrea la locul de muncÝ.
O dilemÝ eticÝ este o problemÝ moralÝ dificilÝ, care implicÝ douÝ
sau mai multe variante de acĪiune ce se exclud reciproc Ĥi sunt egale moral.
O altÝ definiĪie a dilemei etice este: o situaĪie care implicÝ alegerea dintre
alternative la fel de necorespunzÝtoare, având la bazÝ o revendicare
moralÝ, adesea cu principii contradictorii. SituaĪia în care o persoanÝ este
pusÝ în situaĪia de a-Ĥi apÝra sau denunĪa un prieten, dacÝ îl considerÝ
vinovat, este o dilemÝ eticÝ. SituaĪia în care o persoanÝ este în situaĪia de a
întreprinde o acĪiune contrarÝ principiilor sale morale, pentru a-Ĥi pÝstra
locul de muncÝ, este de asemenea o dilemÝ eticÝ. Cu asemenea dileme se
poate confrunta un consilier de eticÝ, atunci când colegii sÝi îi solicitÝ
sprijinul Ĥi pentru asemenea situaĪii este nevoie de o bunÝ pregÝtire
profesionalÝ Ĥi personalÝ.
ConsultanĪa în domeniul normelor de conduitÝ are un caracter
dublu: pe de o parte se referÝ la activitatea profesionalÝ a funcĪionarilor
publici, pe de altÝ parte se referÝ la acĪiuni ale angajaĪilor din instituĪie
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care Īin direct de atitudinea Ĥi comportamentul individual Ĥi de
personalitatea fiecÝruia. În acest context respectarea unor principii de bazÝ
în consultanĪa cu privire la normele de conduitÝ este esenĪialÝ. Aceste
principii trec dincolo de principiile legale Ĥi se referÝ la atitudinea
consilierului de eticÝ în raport cu funcĪionarii publici pe care îi consiliazÝ.
Aceste principii sunt: confidenĪialitatea Ĥi nondiscriminarea, prezentate în
cadrul acestui ghid.
3. AsistenĪÝ cu privire la respectarea normelor de conduitÝ
Conceptul de asistenĪÝ desemneazÝ ajutorul, de regulÝ competent,
acordat unei persoane în rezolvarea unei probleme. AsistenĪa pe care
consilierul de eticÝ o poate oferi vine astfel în completarea activitÝĪii de
consultanĪÝ. Dincolo de o serie de sfaturi specifice fiecÝrui caz, consilierul
de eticÝ este chemat, conform legii care îi oferÝ atribuĪia de asistenĪa cu
privire la respectarea normelor de eticÝ, sÝ fie alÝturi de colegii care îi
solicitÝ sprijinul, pe toatÝ perioada acĪiunilor pe care aceĤtia le întreprind,
în rezolvarea unor probleme de conduitÝ sau a unor dileme etice.
O serie de aspecte trebuie avute în vedere de cÝtre consilierul de
eticÝ atunci când oferÝ asistenĪÝ funcĪionarilor publici. În afarÝ de
principiile Ĥi normele generale de conduitÝ precizate de Codul de
ConduitÝ, pe care le prezintÝ detaliat acest ghid, consilierul de eticÝ
trebuie sÝ acorde asistenĪÝ doar în vederea asigurÝrii integritÝĪii Ĥi
echilibrului în instituĪia publicÝ, pentru respectarea cât mai adecvatÝ a
drepturilor Ĥi libertÝĪilor fundamentale ale omului Ĥi a interesului suveran
al cetÝĪeanului pe care instituĪia publicÝ trebuie sÝ îl serveascÝ.
Atât în cazul consultanĪei cât Ĥi în cazul asistenĪei, este esenĪial
pentru consilierul de eticÝ sÝ ofere colegilor sÝi un cadru de încredere, ca
persoanÝ Ĥi ca profesionist. Aceasta înseamnÝ implicit credibilitatea pe care
consilierul de eticÝ o are în faĪa colegilor Ĥi în egalÝ mÝsura înseamnÝ
disponibilitatea de sprijin pe care o manifestÝ faĪÝ de aceĤtia. Încrederea
derivÝ totodatÝ Ĥi din responsabilitatea cu care fiecare persoanÝ îĤi asumÝ
diferite aspecte ale activitÝĪii profesionale, aĤa încât consilierul de eticÝ
trebuie sÝ manifeste un model de comportament dezirabil din toate aceste
perspective.
Realizarea unei relaĪii de încredere care sÝ stimuleze solicitarea de
sprijin Ĥi consultanĪÝ pentru rezolvarea unor probleme sau dileme etice, va
porni aĤadar dintr-o atitudine mai degrabÝ proactivÝ decât reactivÝ a
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consilierului de eticÝ, astfel încât personalul din instituĪia respectivÝ sÝ-l
identifice Ĥi sÝ-l recunoascÝ pe consilierul de eticÝ drept un reper de sprijin
Ĥi îndrumare pentru clarificarea unor aspecte ce Īin de conduitÝ, de
comportamentul etic Ĥi integru în exercitarea funcĪiei publice.
B. PRINCIPII DE LUCRU ÎN ACTIVITATEA CONSILIERULUI DE ETICÛ
- ConfidenĪialitatea; Conform acestui principiu, informaĪiile
dobândite în cursul activitÝĪii de monitorizare Ĥi consiliere eticÝ, care se
referÝ la persoane identificabile Ĥi situaĪii concrete, trebuie sÝ rÝmânÝ
confidenĪiale Ĥi nu vor fi divulgate niciunei persoane din interiorul sau din
afara instituĪiei publice. Consilierii de eticÝ vor proteja confidenĪialitatea
tuturor informaĪiilor personale adunate în timpul activitÝĪilor lor Ĥi se vor
abĪine de la dezvÝluirea informaĪiilor pe care le deĪin despre colegi, despre
beneficiari, prietenii sau familia colegilor, despre situaĪii concrete, excepĪie
fÝcând urmÝtoarele: prevenirea unui pericol iminent, prevenirea sÝvârĤirii
unei fapte penale sau împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea
fapte ori înlÝturarea urmÝrilor prejudiciabile ale unei asemenea fapte.
- Nondiscriminarea; Consilierul de eticÝ va trata orice persoanÝ cu
acelaĤi profesionalism indiferent de culturÝ, naĪionalitate, etnie, culoare
sau rasÝ, religie, sex sau orientare sexualÝ, statut marital, abilitÝĪi fizice sau
intelectuale, vârstÝ, statut socio-economic sau orice altÝ caracteristicÝ
personalÝ, condiĪie sau statut. Consilierii de eticÝ vor manifesta respect
faĪÝ de experienĪele, cunoĤtinĪele, valorile, ideile, opiniile Ĥi opĪiunile
celorlalĪi Ĥi nu vor încerca sÝ le impunÝ propriile lor idei, valori sau opinii
Ĥi se vor abĪine de la angajarea de remarce sau comportamente ce aduc
prejudicii demnitÝĪii celorlalĪi.
- TransparenĪa rezultatelor; Rezultatele generale (sub formÝ
statisticÝ sau de tipuri de situaĪii Ĥi dileme etice) ale activitÝĪii de
monitorizare Ĥi consiliere eticÝ sunt publice Ĥi trebuie aduse la cunoĤtinĪa
angajaĪilor din respectiva instituĪie publicÝ, precum Ĥi la cunoĤtinĪa
publicului.
- Consultarea Ĥi dezbaterea problemelor de conduitÝ; Problemele
generale Ĥi soluĪiile pentru creĤterea standardelor etice trebuie dezbÝtute

36

Instrumentdelucrupentruconsilieruldeetic£dinadministraìiapublic£

cu cei afectaĪi (funcĪionari publici, cetÝĪeni, beneficiari ai instituĪiei
publice).
Din cauza informaĪiilor sensibile la care ar putea avea acces
consilierii de eticÝ în timpul activitÝĪii de consiliere, sugerÝm ca ar fi utilÝ
consultarea codurilor deontologice ale unor profesii din domenii conexe
(Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberÝ practicÝ 1 ,
codul deontologic al consilierilor juridici 2 ). O asemenea lecturÝ îi va putea
ajuta sÝ reacĪioneze mai bine în situaĪii dificile de consiliere Ĥi sÝ ia
deciziile corecte.
C. METODE ģI INSTRUMENTE PENTRU MONITORIZAREA
APLICÛRII PREVEDERILOR CODULUI DE CONDUITÛ
Metodele Ĥi instrumentele dezvoltate în monitorizarea Ĥi evaluarea
politicilor publice sunt foarte diverse: ancheta sociologicÝ, interviul,
observaĪia, experimentul, analiza documentelor, analiza de reĪea socialÝ
etc. Nu toate aceste metode sunt potrivite pentru monitorizarea aplicÝrii
prevederilor Codului de conduitÝ la nivelul unei instituĪii publice. Vom
prezenta trei metode pe care le pot utiliza consilierii de eticÝ. Astfel,
consilierii de eticÝ pot identifica tipul de eticÝ predominant la nivelul
instituĪiei, nevoile de consiliere eticÝ, dilemele cu care se confruntÝ
funcĪionarii publici, presiunea pentru respectarea normelor de conduitÝ
din partea mediului extern (cetÝĪeni, firme, alte instituĪii publice) Ĥi intern
(colegii, conducerea).
1. Ancheta sociologicÝ
1.1. Chestionare administrative
Una dintre metodele pe care le recomandÝm consilierilor de eticÝ
este ancheta sociologicÝ, sub forma aplicÝrii de chestionare administrative:
„O formÝ de anchetÝ sociologicÝ este Ĥi cea realizatÝ prin aplicarea de
chestionare administrative. Aceasta este o tehnicÝ utilizatÝ în vederea
1

http://www.copsi.ro/COLEGIU/COMISII/deontologie/DOCUMENTE/CODUL%2
0DEONTOLOGIC%20AL%20PROFESIEI%20DE%20PSIHOLOG%20final.doc
2
http://www.efcons.ro/documente/coddeont.pdf
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evaluÝrii serviciilor publice de cÝtre cetÝĪeni. De cele mai multe ori,
chestionarele sunt distribuite în cadrul unitÝĪilor publice care furnizeazÝ
servicii, iar consumatorii pot completa aceste chestionare, înregistrându-se
astfel percepĪiile acestora cu privire la nivelul de calitate al serviciului
recepĪionat” (Cerkez, 2009, p. 68).
DeĤi aceastÝ metodÝ este sugeratÝ pentru evaluarea serviciilor
publice de cÝtre cetÝĪeni, considerÝm cÝ poate fi Ĥi un bun instrument prin
care diferite grupuri interesate de integritatea funcĪionarilor publici
(cetÝĪenii, funcĪionarii din cadrul instituĪiei publice, firme private care
interacĪioneazÝ cu instituĪia publicÝ respectivÝ, organizaĪiile neguvernamentale din plan local) pot evalua respectarea principiilor Ĥi normelor de
conduitÝ în respectiva instituĪie publicÝ. Mai mult, întrebÝrile privind
percepĪia respectÝrii principiilor Ĥi normelor de conduitÝ pot fi incluse
într-un chestionar mai larg care sÝ cuprindÝ Ĥi întrebÝri privind calitatea
serviciilor publice oferite cetÝĪenilor. Designul de cercetare aparĪine
consilierilor de eticÝ iar aceĤtia trebuie sÝ ĪinÝ seama de particularitÝĪile
instituĪiei din care fac parte: de ex, dacÝ existÝ deja un instrument de tip
chestionar administrativ prin care sunt culese periodic date de la
beneficiarii serviciilor publice. Într-o asemenea situaĪie, problematica de
eticÝ ar trebui inclusÝ în cadrul instrumentului deja dezvoltat de cÝtre
instituĪia publicÝ respectivÝ.
Avantajele aplicÝrii acestei metode de cÝtre consilierii de eticÝ,
pentru a afla percepĪia diferitelor grupuri asupra modului în care
principiile Ĥi normele de eticÝ sunt respectate, sunt urmÝtoarele:
- costurile aplicÝrii acestei metode sunt minime, nu este nevoie
de consultanĪÝ externÝ pentru proiectarea cercetÝrii, culegerea
datelor, centralizare Ĥi interpretarea lor (se recomandÝ
utilizarea resurselor umane din instituĪie). Chestionarele sunt
autoaplicate Ĥi sunt depuse în urnele special amenajate la
intrarea în sediul instituĪiei. Chestionarele sunt disponibile la
intrarea în instituĪie Ĥi în fiecare birou.
- prin analiza comparativÝ a datelor sunt identificate procedurile
vulnerabile din punct de vedere etic Ĥi zonele în care eforturile
de consiliere Ĥi informare trebuie sÝ se concentreze.
ExistÝ însÝ Ĥi dezavantaje care Īin de nevoia ca persoanele
desemnate consilieri de eticÝ sÝ posede cunoĤtinĪe despre operaĪii Ĥi acĪiuni
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specifice anchetei sociologice (proiectare de chestionar, procesare de date
prin softuri specializate). Un alt dezavantaj este lipsa reprezentativitÝĪii
rezultatelor, deoarece eĤantionul este influenĪat de anumiĪi factori:
chestionarele autoaplicate vor fi completate mai degrabÝ de cetÝĪenii
nemulĪumiĪi sau care au un interes personal în a semnala anumite
probleme, funcĪionarii Ĥi firmele private vor avea reticenĪe în a completa
Ĥi depune chestionarul.
Aceste dezavantaje pot fi minimizate prin comunicarea scopului
cercetÝrii, lucru în echipÝ Ĥi cooperarea între consilierul de eticÝ Ĥi colegii
cu pregÝtire sociologicÝ din respectiva autoritate publicÝ. Realizarea
periodicÝ a unei asemenea cercetÝri conduce la crearea unui mediu mai
favorabil evaluÝrii.
Pentru a sprijini consilierii de eticÝ am conceput o metodologie Ĥi
un chestionar administrativ ce poate fi adaptat de fiecare consilier de eticÝ
(vezi propunerile noastre în Anexa 1).
1.2. Sondaj de opinie on-line
O altÝ metodÝ de anchetÝ care poate fi combinatÝ cu ancheta de tip
chestionare administrative este sondajul de opinie on-line. Instrumentele
de la punctul 1.1 pot fi adaptate unui format pentru Internet astfel încât
utilizatorii paginii de internet a instituĪiei sÝ îĤi poatÝ exprima percepĪiile
privind respectarea Codului de conduitÝ. Pentru asemenea demers este
necesarÝ dezvoltarea unei aplicaĪii informatice specifice care sÝ organizeze
informaĪiile Ĥi sÝ genereze rezultatele. O altÝ metodÝ este cea prin e-mail.
1.3. Sondaj de opinie cu eĤantionare
Celelalte tipuri de anchetÝ sociologicÝ, reprezentative la nivelul
unui grup (aplicarea chestionarului fiind „faĪÝ în faĪÝ”), au o serie de
dezavantaje pe care le vom discuta mai jos, dar nu trebuie ignorate dacÝ se
doresc analize mai aprofundate, mai ales la nivelul autoritÝĪilor publice
centrale. Dezavantajele anchetei sociologice reprezentative sunt
urmÝtoarele (Cerkez, 2009, p. 67):
- implicÝ costuri mari (eĤantionare, operatori de teren, coordonare,
numÝr mare de respondenĪi – la majoritatea sondajelor de opinie din
România sunt proiectate eĤantioane cu un volum de la 1000 la 3000 de
respondenĪi);
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- datele pe care le furnizeazÝ sunt de suprafaĪÝ (majoritatea
întrebÝrilor sunt închise Ĥi codificate); nu se investigheazÝ în profunzime
percepĪiile subiecĪilor din eĤantion, cu privire la credinĪele Ĥi valorile pe
care le au;
- reprezintÝ o pozÝ la un anumit moment de timp.
Pentru astfel de anchete reprezentative este recomandat instituĪiilor publice sÝ apeleze la institute specializate de sondare a opiniei publice.
2. Interviul
Interviul permite obĪinerea de informaĪii în profunzime cu privire
la valorile Ĥi credinĪele ce întemeiazÝ percepĪiile participanĪilor.
Interviurile se realizeazÝ, de regulÝ, dupÝ centralizarea rezultatelor
chestionarelor administrative, pentru a sonda mai în amÝnunt o anumitÝ
problemÝ. Consilierul de eticÝ trebuie sÝ înĪeleagÝ cauzele nerespectÝrii
unei anumite norme de conduitÝ. Pot fi cauze care Īin de valorile
individului, de ceea ce considerÝ drept Ĥi nedrept, de modul de organizare
al respectivei instituĪii etc. Aceste cauze nu pot fi surprinse printr-un
chestionar.
În cazul interviului, numÝrul de subiecĪi este mai mic comparativ
cu ancheta prin chestionare. Se poate realiza câte un interviu cu câte un
funcĪionar de la fiecare departament/direcĪie: „numÝrul de focus-groupuri
sau de interviuri în profunzime este dependent de tipul de informaĪie pe
care dorim sÝ îl colectÝm, de modelele teoretic-explicative pe care ni le
propunem sÝ le testÝm, de resursele pe care le avem la dispoziĪie Ĥi de
posibilitÝĪile tehnice” (Cerkez, 2009, p. 71).
Interviurile pot fi de mai multe tipuri: interviul de opinie, interviul
documentar, individual sau de grup:
- Interviul direct (informal, jurnalistic, engl. personal
interviewing) este o discuĪie liberÝ, nu existÝ un ghid cu
întrebÝri predeterminate, interviul este flexibil Ĥi deschis.
- Interviul semi-structurat (engl. - semi-structured interview) în
care existÝ o grilÝ de teme Ĥi o listÝ de întrebÝri (pregÝtire
prealabilÝ) dar Ĥi posibilitatea de a iniĪia alte întrebÝri.
ÎntrebÝrile sunt deschise lÝsând libertatea formulÝrii
rÝspunsului.
- Interviul structurat este cel în care intervievatorul pregÝteĤte un
ghid de interviu cu întrebÝri standard care vor fi utilizate în
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timpul interviului. Ghidul este respectat integral Ĥi conĪine Ĥi
întrebÝri închise – în care variantele de rÝspuns sunt date,
predeterminate.
Tehnicile pot fi diverse: brainstorming, metoda Delphi, tehnica
grupului nominal, metoda scenariilor 3 . Pentru activitatea consilierilor de
eticÝ recomandÝm realizarea de interviuri semi-structurate individuale. Se
evitÝ astfel problemele de tipul dezirabilitÝĪii sociale sau presiunii cÝtre
normativitate.
Pentru a asigura comparabilitatea datelor obĪinute din interviuri
dar Ĥi pentru a pÝstra un anumit grad de creativitate a rÝspunsului (în
scopul de a se aduna cât mai multe informaĪii, opinii, probleme) se
recomandÝ utilizarea în procesele de monitorizare a interviului semistructurat.
ExistÝ Ĥase tipuri de întrebÝri ce pot Ĥi adresate 4 :
- comportamentale: ce face sau ce a fÝcut o persoanÝ;
- despre opinii/valori: ceea ce crede o persoanÝ despre un anumit
subiect;
- despre sentimente;
- informaĪionale (privind cunoaĤterea): informaĪii despre un
anumit subiect;
- privind simĪurile: ceea ce au vÝzut, atins, auzit, gustat sau
mirosit persoanele;
- demografice: despre vârstÝ, educaĪie etc
Mai jos sunt prezentate câteva sfaturi de urmat atunci când
realizÝm un interviu 5 .
a. PregÝtirea pentru interviu
x AlegeĪi o locaĪie liniĤtitÝ, fÝrÝ mult zgomot;
x ExplicaĪi scopul interviului;
x DiscutaĪi chestiunile de confidenĪialitate – cine va avea acces la
rÝspunsuri, cum vor fi analizate rÝspunsurile, cum Ĥi dacÝ
3

Pentru mai multe amÝnunte depre ficare metodÝ în parte – Cerkez, 2009, p. 74.
Conform lui Michael Patton - Qualitative Evaluation and Research Methods, Sage
Publications, 1990
5
Adaptare dupÝ articolul “General Guidelines for Conducting Interviews” de Carter
McNamara, MBA, PhD
4
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x
x
x
x
x

identitatea lor va fi dezvÝluitÝ. ObĪineĪi permisiunea de a
prelua citate;
ExplicaĪi formatul interviului;
IndicaĪi durata interviului;
OferiĪi-le datele voastre de contact Ĥi rugaĪi-i sÝ ia legÝtura cu
dvs. dacÝ au întrebÝri, nelÝmuriri.
ÎntrebaĪi-i dacÝ au nelÝmuriri înaintea începerii interviului;
Nu vÝ bazaĪi pe memorie pentru a vÝ aminti rÝspunsurile:
cereĪi permisiunea sÝ înregistraĪi interviul sau, dacÝ nu este
posibil, cereĪi permisiunea sÝ aduceĪi pe cineva cu dvs. care sÝ
noteze rÝspunsurile în timpul interviului.

b. DesfÝĤurarea interviului
x VerificaĪi ocazional aparatul de înregistrat;
x PuneĪi o singurÝ întrebare o datÝ;
x ÎncercaĪi sÝ rÝmâneĪi neutri, pe cât posibil (nu afiĤaĪi reacĪii
emoĪionale puternice la rÝspunsurile pe care le primiĪi);
x ÎncurajaĪi rÝspunsurile (ex. prin miĤcarea aprobatoare a
capului);
x FiĪi atenĪi asupra modului în care luaĪi notiĪe (dacÝ vÝ repeziĪi
într-un anumit moment sÝ notaĪi ceva, poate pÝrea cÝ sunteĪi
surprins sau impresionat de rÝspuns; acest fapt va influenĪa
rÝspunsurile viitoare);
x PunctaĪi tranziĪia de la un subiect la altul: „pânÝ acum am
vorbit despre acest subiect, de acum încolo aĤ dori sÝ vorbim
despre....”
x Nu pierdeĪi controlul interviului – aceasta se poate întâmpla
dacÝ intervievatul sare la alt subiect, rÝspunde mult timp la o
întrebare iar timpul alocat este limitat sau chiar începe sÝ
adreseze întrebÝri operatorului de interviu.
c. Imediat dupÝ interviu
x VerificaĪi aparatul de înregistrat;
x RecitiĪi notele scrise pentru a clarifica anumite cuvinte
prescurtate sau indescifrabile, pentru a numerota paginile Ĥi a
completa anumite fraze care nu au sens;
x ScrieĪi observaĪiile realizate în timpul interviului.
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În alegerea întrebÝrilor pentru interviu trebuie sÝ evitÝm solicitarea
de descrieri a unor situaĪii concrete.
DupÝ cum am discutat în capitolele anterioare, consilierii de eticÝ
pot sÝ realizeze interviuri cu persoanele desemnate sÝ implementeze Legea
nr. 544/2001, Legea nr. 52/2003, Legea nr. 144/2007, cu funcĪionari din
cadrul de departamentelor de achiziĪii publice Ĥi juridic, cu membrii
comisiei de disciplinÝ.
Anexa 2 sugereazÝ o metodologie Ĥi un ghid de interviu ce poate fi
utilizat de consilierul de eticÝ.
3. Analiza documentelor
Pentru monitorizarea respectÝrii normelor de conduitÝ consilierii
de eticÝ pot consulta documente interne Ĥi externe instituĪiei în care
lucreazÝ. Astfel de rapoarte, studii de caz, statistici îi pot ajuta sÝ înĪeleagÝ
mai bine dilemele etice cu care se confruntÝ colegii sÝi.
Instrumentele de mai sus pot fi susĪinute, de pildÝ, printr-o
monitorizare de presÝ. Astfel pot fi identificate cele mai cunoscute cazuri
de încÝlcare a normelor de conduitÝ, care sunt în atenĪia publicului sau a
autoritÝĪilor competente. Astfel de studii de caz pot fi folosite ca exemple
în chestionare sau în activitatea de consiliere eticÝ.
Monitorizarea de presÝ trebuie sÝ respecte o metodologie de
investigare. DupÝ stabilirea scopului monitorizÝrii, perioadei
monitorizÝrii Ĥi a publicaĪiilor monitorizate se va proceda la descrierea
fiecÝrui indicator al monitorizÝrii:
a. Tipul articolului: articolele pot fi de informare sau de opinie;
b. Actorii, care pot fi funcĪionari publici, demnitari, aleĤi locali
etc.;
c. Tipul faptei – definirea acĪiunilor care sunt de interes pentru
monitorizare: încÝlcarea normelor deontologice, conflict de
interese, dare/luare de mitÝ etc.;
d. Fapte semnalate (S)/documentate (D)/investigate (I).
Pe baza indicatorilor utilizaĪi se poate defini o bazÝ de date care va
fi completatÝ de persoanele responsabile cu monitorizarea.
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4. Raportarea rezultatelor monitorizÝrii
ToatÝ aceastÝ activitate de colectare Ĥi analizÝ de date trebuie
prezentatÝ conducÝtorilor autoritÝĪii publice pentru a lua mÝsuri de
creĤtere a respectÝrii Codului de conduitÝ. Raportul consilierului de eticÝ
se realizeazÝ pentru a oferi managerilor acces la informaĪia relevantÝ, la
timpul potrivit. Un astfel de raport faciliteazÝ analiza problemelor,
permite analiza evoluĪiei în timp a problemelor, asigurÝ învÝĪarea din
experienĪÝ etc.
Atunci când existÝ probleme generale, consilierul de eticÝ poate
facilita organizarea de întâlniri interne în care sÝ fie generate soluĪii care,
mai apoi, sÝ fie propuse conducerii instituĪiei publice. ConsiderÝm cÝ
raportul ar trebui sÝ fie public atât în interiorul cât Ĥi în exteriorul
instituĪiei publice.
D. METODE ģI INSTRUMENTE PENTRU ACORDARERA
DE CONSULTANĨÛ ģI ASISTENĨÛ FUNCĨIONARILOR
PUBLICI CU PRIVIRE LA RESPECTAREA NORMELOR DE
CONDUITÛ
ConsultanĪa Ĥi asistenĪa se pot acorda funcĪionarilor publici la
cerere dar Ĥi ca urmare a rezultatelor activitÝĪii de monitorizare. DupÝ
cum am vÝzut mai sus este recomandat consilierului de eticÝ sÝ iniĪieze o
dezbatere în urma monitorizÝrii pentru a discuta, în cadrul instituĪiei,
mÝsurile ce se impun pentru creĤterea impactului aplicÝrii codului de
conduitÝ. AceastÝ dezbatere poate fi iniĪiatÝ în mai multe moduri. De la
simplu la complex, rezultatele monitorizÝrii pot fi fÝcute publice prin
realizarea unor fluturaĤi sau pliante, care sÝ includÝ concluziile rezultate.
Aceste materiale pot servi ca un suport de discuĪie cu personalul fiecÝrui
departament din instituĪia publicÝ respectivÝ.
Este recomandabil ca fiecare consilier de eticÝ sÝ solicite
conducÝtorului instituĪiei la care lucreazÝ sÝ îi permitÝ atât distribuirea
materialelor sintetizând concluziile monitorizÝrii, cât Ĥi organizarea unor
întâlniri (nu mai lungi de douÝ ore) cu angajaĪii diferitelor servicii, direcĪii
Ĥi departamente. Prin aceste întâlniri funcĪionarii publici sunt informaĪi
cu privire la cele mai acute Ĥi la cele mai frecvente probleme de conduitÝ,
aĤa cum apar ele din monitorizare. De asemenea, ei sunt informaĪi cu
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privire la rolul important pe care îl are o discuĪie confidenĪialÝ cu
consilierul de eticÝ, dacÝ se vor confrunta personal cu o problemÝ sau o
dilemÝ eticÝ.
Pentru exercitarea atribuĪiilor de consultanĪÝ Ĥi asistenĪÝ, consilierii
de eticÝ pot realiza diverse activitÝĪi, ca de exemplu:
x FluturaĤi;
x Pliante;
x Întâlniri directe – unde o atenĪie deosebitÝ trebuie acordatÝ
acelor funcĪionari ce au atribuĪii în domeniul asigurÝrii
transparenĪei Ĥi integritÝĪii în instituĪia publicÝ, deoarece aici
pot interveni adevÝrate dileme etice;
x Seminarii sau grupuri de lucru cu funcĪionarii publici din
birouri, servicii Ĥi direcĪii ale instituĪiei publice respective.
a) FluturaĤul
Cu ajutorul fluturaĤilor consilierul de eticÝ poate sÝ îĤi facÝ
programul cunoscut. De exemplu, fluturaĤul poate prezenta programul în
care consilierul de eticÝ este la dispoziĪia colegilor sÝi pentru a le oferi
consultanĪÝ Ĥi asistenĪÝ. În cazul în care monitorizarea a fost deja realizatÝ
este recomandabil ca pe acest fluturaĤ sÝ se afle Ĥi câteva exemple practice
referitoare la tipurile de probleme pentru care consilierul de eticÝ poate
oferi sprijin, conform atribuĪiilor sale.
b) Pliantul
În ceea ce priveĤte pliantele, acestea sunt mai complexe decât
simplii fluturaĤi. În cadrul lor puteĪi prezenta: moduri de aplicare a actelor
normative care vizeazÝ asigurarea eticii Ĥi integritÝĪii în administraĪia
publicÝ, aspecte privind respectarea Codului de conduitÝ a funcĪionarilor
publici, rezolvarea unor dileme etice de care funcĪionarii publici se pot
lovi. Un exemplu de pliant este introdus în ghidul de faĪÝ (Anexa 3),
realizat de AsociaĪia Pro DemocraĪia în anul 2008 Ĥi adresat funcĪionarilor
publici ca mijloc de prezentare a Legii nr. 571/2004.
c) Întâlnirea de grup
Întâlnirile directe pot fi organizate cu funcĪionarii publici
desemnaĪi conform unor legi speciale în poziĪii de importanĪÝ maximÝ
pentru integritatea din instituĪia publicÝ, atât la nivel intern, cât Ĥi la nivel
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extern, în relaĪia cu cetÝĪenii. DiscuĪiile de grup încurajeazÝ comunicarea
rÝspunzând nevoilor de informare, permit transferul de experienĪÝ între
participanĪi, faciliteazÝ întâlnirile suplimentare încurajând cooperarea Ĥi
suportul.
FuncĪionarii publici desemnaĪi pentru a îndeplini sarcinile
prevÝzute de Legea nr. 544/2001, Legea nr. 52/2003, Legea nr. 144/2007,
biroul însÝrcinat cu achiziĪiile publice, reprezintÝ principala ĪintÝ a unor
discuĪii Ĥi întâlniri directe pe care le poate organiza consilierul de eticÝ.
O serie de probleme referitoare la etica Ĥi integritatea din
administraĪia publicÝ au fost deja identificate în cadrul unor proiecte
derulate de organizaĪii civice, iar în acest context diverse rapoarte Ĥi
analize au fost fÝcute publice. Acestea pot fi propuse de consilierul de eticÝ
celorlalĪi colegi, spre consultate Ĥi dezbatere în contextul unor astfel de
întâlniri, astfel încât sÝ fie posibilÝ reflecĪia asupra problemelor
identificate Ĥi a soluĪiilor propuse. Este posibil ca aceste tipuri de
probleme sÝ se regÝseascÝ Ĥi în instituĪia respectivÝ, context în care
soluĪiile propuse în respectivele materiale pot constitui o sursÝ de
inspiraĪie pentru formularea unor propuneri în cadrul întâlnirilor de grup,
care sÝ fie înaintate conducerii instituĪiei publice. DacÝ tipurile de
probleme menĪionate nu se regÝsesc în instituĪia respectivÝ, atunci acest
tip de acĪiune realizatÝ de consilierul de eticÝ, are o dimensiune preventivÝ
extrem de importantÝ în contextul asigurÝrii eticii Ĥi integritÝĪii în
instituĪia respectivÝ. Anexa 4 prezintÝ un exemplu de material ce poate
servi ca suport de discuĪii pentru o astfel de întâlnire de grup.
d) Atelierul de lucru (workshop-ul)
În ceea ce priveĤte posibilele seminarii pe care consilierul de eticÝ le
poate realiza, adresate diferitelor compartimente ale instituĪiei publice,
acestea pot lua forma unor ateliere de lucru (workshop-uri), organizate
anual cu angajaĪii de la fiecare direcĪie a instituĪiei publice.
Workshop-ul presupune organizarea unui grup de lucru de
dimensiuni reduse (8-12 participanĪi), care se axeazÝ pe rezolvarea uneia
sau mai multor probleme, implica o participare activa a celor prezenĪi Ĥi se
desfÝĤoarÝ sub îndrumarea unui specialist sau a unui moderator - acest rol
putând fi asumat de consilierul de eticÝ. Atelierul de lucru este util pentru
a evidenĪia perspective, a detecta obstacolele, a dezvolta modalitÝĪi pentru
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realizarea ideilor grupului, a implica persoanele în organizarea sau
desfÝĤurarea diverselor activitÝĪi.
Astfel, pe baza informaĪiilor furnizate de prima parte a acestui
ghid, consilierul de eticÝ poate sÝ organizeze grupuri de lucru în care sÝ
dezbatÝ cele 9 principii Ĥi cele 15 norme generale de conduitÝ prezente în
Codul de conduitÝ a funcĪionarilor publici, evidenĪiind posibile dificultÝĪi
sau probleme în aplicarea acestora în activitatea curentÝ. Aceste grupuri de
lucru pot lua în dezbatere exemplele oferite de ghidul de faĪÝ sau alte
exemple din activitatea de zi cu zi a funcĪionarilor instruiĪi, pentru a
evidenĪia obstacolele în calea rezolvÝrii unor dileme etice Ĥi perspectivele
de soluĪionare a problemelor.
E. PLANIFICAREA ANUALÛ A ACTIVITÛĨILOR
Consilierii de eticÝ pot propune conducerii autoritÝĪii/instituĪiei
publice un plan minimal de activitÝĪi pe care sÝ le desfÝĤoare pe parcursul
unui an.
Acest plan trebuie sÝ se refere la cele trei domenii principale de
acĪiune ale consilierilor de eticÝ: acordarea de consultanĪÝ Ĥi asistenĪÝ
funcĪionarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduitÝ,
monitorizarea aplicÝrii prevederilor Codului de conduitÝ Ĥi întocmirea de
rapoarte.
RecomandÝm consilierului de eticÝ stabilirea de activitÝĪi în toate
cele trei domenii de competenĪÝ.
În domeniul monitorizÝrii, pot fi programate activitÝĪi de culegere
de date.
În domeniul consultanĪei Ĥi asistenĪei, pot fi programate întâlniri
de informare în grup, workshopuri, realizarea Ĥi distribuirea de pliante
etc.
În domeniul întocmirii de rapoarte, pot fi programate sarcinile în
perioada de raportare.
AceastÝ planificare anualÝ trebuie sÝ fie asumatÝ de consilierul de
eticÝ Ĥi aprobatÝ la nivelul conducerii instituĪiei publice.
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Capitolul

3

RelaĪionÝri intra-instituĪionale
în activitatea consilierului de eticÝ

Pentru îndeplinirea de calitate a atribuĪiilor legale care le revin, consilierii
de eticÝ trebuie sÝ relaĪioneze cu reprezentanĪii mai multor compartimente din cadrul instituĪiilor/ autoritÝĪilor publice în cadrul cÝrora îĤi
desfÝĤoarÝ activitatea.
Autorii ghidului propun abordarea acestor raporturi într-o ordine
„algoritmicÝ”, corespunzÝtoare celor trei atribuĪii legale care revin
consilierilor de eticÝ, respectiv:
- atribuĪia de monitorizare;
- atribuĪia de consiliere;
- atribuĪia de raportare.
Dereìinut:
EnumerareadintextulLegiinr7/2004sugereaz£c£monitorizarea
aplic£rii Codului de conduit£ ar urma cronologic activit£ìii de
consiliere (consultanì£ çi asistenì£) a funcìionarilor publici.
Autorii ghidului propun o abordare interçanjabil£ temporal a
activit£ìilor consilierilor de etic£ corespunz£toare acestor dou£
funcìii.
Pe de o parte, este evident c£ o consiliere „focusat£” cât
mai eficient tematic çi / sau c£tre funcìionarii publici care, la un
anumit moment sau la altul, resimt mai acut nevoia consilierii
etice poate fi realizat£ numai în condiìiile în care consilierii de
etic£reuçescs£monitorizezeçis£stabileasc£înprealabil,câtmai
corect çi concret posibil, care sunt, la un anumit moment sau la
altul, necesit£ìile de consiliere etic£ de la nivelul instituìiilor /
autorit£ìilorpublicedincarefacparte.
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Pe de alt£ parte, urmând acestei etape, activitatea de
monitorizarearespect£riiCoduluideconduit£vagenerarezultate
cât mai apropiate de realitate (çi va putea s£ recomande m£suri
corelative) numai în m£sura în care funcìionarii publici cunosc –
inclusivdatorit£consilieriidecareaubeneficiat–legislaìiaac£rei
implementareestemonitorizat£.
Înconsecinì£,ciclul„monitorizare,consiliere,monitorizare,
consiliere” reprezint£ un „algoritm” care se impune de la sine –
dar care, în acelaçi timp, nu trebuie privit mecanic, ci ca unul în
care „consilierea” çi „monitorizarea” pot s£ devin£ interçanjabile
temporal,înfuncìiedesituaìiaçinecesit£ìileconcreteexistentela
un anumit moment sau la altul la nivelul fiec£rei autorit£ìi sau
instituìiipublice.
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Atribuìii
Cucine
relaìioneaz£
Compartimentul/
persoana
responsabil£
pentruaplicarea
Legiinr544/2001
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Consiliere
Ǧacord£consultanì£çi
asistenì£funcìionarilorpublici
corespunz£tornecesit£ìilor
rezultatedinactivitateade
monitorizarearespect£rii
normeideconduit£privind
„transparenìa”,respectivdin
solicit£rileprimitedinpartea
funcìionarilorpublici


Monitorizare
Ǧmonitorizeaz£respectareade
c£trepersonaluldin
compartiment/persoana
pentruLegeanr544/2001
(dac£aucalitateade
funcìionaripublici),respectiv
dec£treceilalìifuncìionari
publiciaprevederilorlegale
referitoarelanormade
conduit£privind
„transparenìa”
(ǦconformLegiinr7/2004:art
3liti);art5alin(2);art7alin
(5)tezaI
ǦconformLegiinr544/2001
(inclusivîntocmireaçi
publicarearapoartelorçi
buletinelorinformativeanuale
prevdeart5alin2si3)









Raportare
Ǧcompleteaz£tabeleleIIǦVI
dinformatulstandardde
raportareprev£zutînanexa
2aOrdinuluinr4500/2008
cudatelerezultatedin
activitateademonitorizare
çiconsiliere
(conformart21alin2litc
dinLegeanr7/2004çiart5
alin1çi2dinOrdinulnr
4500/2008)




privind relaĪionÝrile intra-instituĪionale ale consilierului de eticÝ

Algoritm sinoptic
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Persoanele
desemnatecu

Secretariatul
autorit£ìii/
Persoana
responsabil£
pentrurelaìiacu
societateacivil£în
aplicareaLegiinr
52/2003

Ǧaduceeventualeledeficienìe
constatatelacunoçtinìa
conduc£toruluiautorit£ìii
publice
Ǧmonitorizeaz£respectareade
c£trepersonaluldinsecretariat
/persoanapentrurelaìiacu
societateacivil£(dac£au
calitateadefuncìionari
publici),respectivdec£tre
ceilalìifuncìionaripublicia
prevederilorlegalereferitoare
lanormadeconduit£privind
„participarealaprocesulde
luareadeciziilor”
(Ǧconformart15dinLegeanr
7/2004
ǦconformLegiinr52/2003
(inclusivîntocmireaçi
publicarearaportuluianual
prevdeart12)
Ǧaduceeventualeledeficienìe
constatatelacunoçtinìa
conduc£toruluiautorit£ìii
publice
Ǧurm£reçtedac£funcìionarii
publiciaudepusdeclaraìiilede
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Ǧacord£consultanì£çi
asistenì£funcìionarilorpublici

Ǧidem
Ǧdac£estecazul,reìineîn

Ǧacord£consultanì£çi
Ǧidem
asistenì£funcìionarilorpublici
corespunz£tornecesit£ìilor
rezultatedinactivitateade
monitorizarearespect£rii
normeideconduit£privind
„participarealaprocesulde
luareadeciziilor”,respectivdin
solicit£rileprimitedinpartea
funcìionarilorpublici
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Funcìionarii
publicide
conducereçiçefii
ierarhiciai

implementarea
prevederilor
legaleprivind
declaraìiilede
avereçide
interese,conform
art9dinLegea
ANInr144/2007
intereseçi,corelativ,dac£
aceçtiaseconformeaz£
prevederilorlegalereferitoare
lanormadeconduit£privind
„conflicteledeinterese”,astfel
cumacesteasuntdefiniteprin
art4lite)dinLegeanr7/2004
Ǧurm£reçtedac£funcìionarii
publiciaudepusdeclaraìiilede
avereçi,corelativ,dac£aceçtia
seconformeaz£prevederilor
legalereferitoarelanormade
conduit£privind„interdicìia
accept£riicadourilor,serviciilor
çiavantajelor”,astfelcum
aceastarezult£dinart3litf)çi
14dinLegeanr7/2004,
coroboratecuart47alin(1)din
Legeanr188/1999
Ǧaduceeventualeledeficienìe
constatatelacunoçtinìa
conduc£toruluiautorit£ìii
publice
Ǧurm£reçtedac£funcìionarii
publicideconducererespect£
prevederilelegalereferitoare
lanormadeconduit£privind
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Ǧacord£consultanì£
funcìionarilorpublicide
conducerecorespunz£tor
necesit£ìiloridentificateprin

corespunz£tornecesit£ìilor
rezultatedinactivitateade
monitorizarearespect£rii
normelordeconduit£privind
conflicteledeinterese”çi
„interdicìiaaccept£rii
cadourilor,serviciilorçi
avantajelor”,respectivdin
solicit£rileprimitedinpartea
funcìionarilorpublici
Ǧacord£atenìiespecial£
consilieriiînraportcu
deficienìeleLegiinr7/2004
privind„interdicìiaaccept£rii
cadourilor,serviciilorçi
avantajelor”,astfelcumaceste
deficienìeaufostevidenìiate
încadrul„Aplicaìieinr3”din
secìiunea„Cadrulnormativ”a
ghidului

Ǧcompleteaz£tabeleleIIǦVI
dinformatul
standardderaportare
prev£zutînanexa2a

rapoarteletrimestriale
drept„cauz£anerespect£rii
normelordeconduit£”
deficienìeleLegiinr7/2004
privind„interdicìia
accept£riicadourilor,
serviciilorçiavantajelor”,
astfelcumacestedeficienìe
aufostevidenìiateîncadrul
„Aplicaìieinr3”din
secìiunea„Cadrulnormativ”
aghidului
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acestora

„obiectivitateaînevaluare”
(inclusiv,eventual,înevaluarea
persoanelorîncadratepebaz£
decontractdemunc£),astfel
cumacesteaeste
reglementat£prinart16al
Legiinr7/2004(respectivprin
art16dinLegeanr477/2004),
prevedericareseimpun
coroboratecu:
ǦSecìiunile4çi5dinLegea
nr 188/1999 (promovarea
funcìionarilor
publici
çi
evaluarea performanìelor lor
profesionale; sistemul de
promovare rapid£ în funcìia
public£)
ǦCapIIIçiIVdinHGnr
611/2008(evaluarea
performanìelorprofesionale
individualealefuncìionarilor
publici;promovarea
funcìionarilorpublici)
(Ǧrespectivcuprevederile
Coduluimuncii,încazul
personaluluicontractual)
Ǧaduceeventualeledeficienìe
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activitateademonitorizarea
respect£riinormeideconduit£
privind„obiectivitateaîn
evaluare”,definit£prinart16al
Legiinr7/2004(respectivprin
art16dinLegeanr477/2004)
Ǧacord£consultanì£çi
asistenì£funcìionarilorpublici
caresolicit£acestlucrucu
privireladreptulpecareîlau
deafievaluaìicuobiectivitate,
înînìelesulprevederilorLegii
nr7/2004(darçi,dac£este
cazul,alLegiinr188/1999çial
HGnr611/2008)
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Ordinuluinr4500/2008cu
datelerezultatedin
activitateademonitorizare
çiconsiliere(conformart21
alin2litcdinLegeanr
7/2004çiart5alin1çi2din
Ordinulnr4500/2008)


Comisiade
disciplin£çi
conduc£torul
autorit£ìiipublice


constatatelacunoçtinìa
conduc£toruluiautorit£ìii
publice
Ǧurm£reçterespectareaîn
cadrulautorit£ìiipublicea
dispoziìiilorart7alin(5)din
Legeanr7/2004potrivitc£rora
prevederileCoduluide
conduit£nupotfiinterpretate
caoderogaredeladreptul
funcìionaruluipublicdea
facesesiz£riînbazaLegiinr
571/2004privindprotecìia
personaluluidinautorit£ìile
publicecaresemnaleaz£
înc£lc£rialelegii
Ǧurm£reçtedac£încadrul
autorit£ìiipubliceeste
respectatdreptul
funcìionarilorpublicicare
sesizeaz£înc£lc£rialelegiide
abeneficiade„principiul
nesancìion£riiabuzive”,
potrivitart4litd)dinLegeanr
571/2004
Ǧurm£reçtedac£regulamentul
deordineinterioar£al
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Ǧacord£consultanì£
funcìionarilorpublici
corespunz£tornecesit£ìilor
identificateprinactivitateade
monitorizare
Ǧacord£atenìiespecial£
consilieriifuncìionarilorpublici
înraportcudeficienìeleLegii
nr7/2004înreglementarea
normeideconduit£a
funcìionarilorpublici
referitoarela„loialitateafaì£
deautorit£ìileçiinstituìiile
publice”,astfelcumaceste
deficienìeaufostevidenìiate
încadrul„Aplicaìieinr2”din
secìiunea„Cadrulnormativ”a
ghidului
Ǧdinproprieiniìiativ£saula
cerere,acord£consultanì£çi
asistenì£funcìionarilorpublici
cuprivireladreptul
funcìionarilorpublicicare
sesizeaz£înc£lc£rialelegiidea

Ǧidem
Ǧdac£estecazul,reìineîn
rapoarteletrimestriale
drept„cauz£anerespect£rii
normelordeconduit£”
deficienìeleLegiinr7/2004
înreglementareanormeide
conduit£afuncìionarilor
publicireferitoarela
„loialitateafaì£de
autorit£ìileçiinstituìiile
publice”,astfelcumaceste
deficienìeaufost
evidenìiateîncadrul
„Aplicaìieinr2”din
secìiunea„Cadrulnormativ”
aghidului
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Compartimentul/
persoana
(persoanele)
specializateîn
domeniul
achiziìiilorpublice

autorit£ìiipubliceafostpusde
acordcuprevederileLegiinr
571/2004(conformart11al
acesteiLegi)
Ǧaduceeventualeledeficienìe
constatatelacunoçtinìa
conduc£toruluiautorit£ìii
publice
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beneficiade„principiul
nesancìion£riiabuzive”
Ǧdinproprieiniìiativ£saula
cerere,acord£consultanì£
membrilorcomisieide
disciplin£cuprivireladreptul
funcìionarilorpublicicare
sesizeaz£înc£lc£rialelegiidea
beneficiade„principiul
nesancìion£riiabuzive”
Ǧacord£consultanì£
Ǧurm£reçterespectareaîn
funcìionarilorpublici
cadrulautorit£ìiipublicea
prevederilorlegalelanormade corespunz£tornecesit£ìilor
identificateprinactivitateade
conduit£afuncìionarilor
publicireferitoarela
monitorizare
„limitareaparticip£riila
Ǧdinproprieiniìiativ£saula
cerere,acord£consultanì£
achiziìii,concesion£risau
funcìionarilorpublicicare
închirieri”(art19dinLegeanr
intenìioneaz£s£achiziìioneze
7/2004)
Ǧaduceeventualeledeficienìe bunuriaflateînproprietatea
privat£a
constatatelacunoçtinìa
statuluisauaunit£ìilor
conduc£toruluiautorit£ìii
administrativǦteritoriale,supus
publice
vânz£rii/concesion£rii/
închirierii,cuprivirelanorma
deconduit£normadeconduit£
referitoarela„limitarea
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Ǧcompleteaz£tabeleleIIǦVI
dinformatul
standardderaportare
prev£zutînanexa2a
Ordinuluinr4500/2008cu
datelerezultatedin
activitateademonitorizare
çiconsiliere
(conformart21alin2litc
dinLegeanr7/2004çiart5
alin1çi2dinOrdinulnr
4500/2008)


Preçedintele
comisieide
disciplin£
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particip£riilaachiziìii,
concesion£risauînchirieri”
Ǧlacerere,acord£consultanì£
personaluluidin
compartimentul/persoana
(persoanele)specializateîn
domeniulachiziìiilorpublicecu
privirelanormadeconduit£
referitoarela„limitarea
particip£riifuncìionarilor
publicilaachiziìii,concesion£ri
sauînchirieri”

Ǧcolaboreaz£cu
preçedintelecomisieide
disciplin£pentru
identificarea(çiraportarea,
prinrapoarteletrimestriale
privindrespectarea
normelordeconduit£)a:
Ǧcauzelorçiconsecinìelor
nerespect£riinormelorde
conduit£
Ǧmodalit£ìilordeprevenire
aînc£lc£riinormelorde
conduit£
Ǧm£surilorprivind
reducerea/eliminarea

GHIDPRACTIC

Conduc£torul
autorit£ìiipublice

Preçedintele
comisieide
disciplin£
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cazurilordenerespectarea
normelordeconduit£


Ǧprimeçtedela
preçedintelecomisieide
disciplin£rapoartele
trimestrialeprivind
implementareaprocedurilor
disciplinare,pecarele
transmiteANFP
(conformart5alin3din
Ordinul4500/2008)
Ǧpropuneconduc£torului
Ǧpropuneconduc£torului
Ǧsupuneaprob£rii
autorit£ìiipubliceeventuale
autorit£ìiipubliceeventuale
conduc£toruluiautorit£ìii
m£suripentruîndeplinireade
acìiuniperiodicedeconsiliere rapoarteletrimestriale
calitateaatribuìieide
afuncìionarilorpublici,cumar privindrespectarea
monitorizareaaplic£riiCodului fi:
normelordeconduit£(pe
deconduit£,cumarfi:
Ǧanual,înlunadecembrie, careapoilecomunic£
Ǧîntâlnirisemestrialecu
pentrufuncìionariipublicide
funcìionarilorpubliciçile
funcìionariipublicide
conducere,cuprivirela
transmiteANFP),conform
conducere,çefiide
aplicareanormeideconduit£
art5alin(1)çi(2)din
compartimenteçipreçedintele privind„obiectivitateaîn
Ordinul4500/2008
comisieidedisciplin£avândca evaluare”(potrivitart108alin2 
tem£modulderespectarea
dinHGnr611/2008privind

Coduluideconduit£
carierafuncìionarilorpublici,
Ǧanalizarapoartelor/
evaluareaperformanìelor
buletinelorinformativeanuale profesionaleindividualeale
prev£zutedeLegilenr
funcìionarilorpubliciseface
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544/2001çi52/2003,împreun£
cupersoanelecareauatribuìii
s£leîntocmeasc£,înscopul
identific£riideconcluzii
pertinentecuprivirela
aplicareaCoduluideconduit£
(Ǧasevedeaînacelaçisens
çirecomand£rilef£cuteîn
cadrulcapIIalghiduluiprivind
elaborareauni„plananual
minimdeactivit£ìi”)
Ǧaducelacunoçtinìa
conduc£toruluiautorit£ìii
publice,periodic,eventualele
deficienìeconstatatecuocazia
monitoriz£riiaplic£riiCodului
deconduit£
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între1çi31ianuarieafiec£rui
an)
Ǧtrimestrial,pentru
funcìionariipublicinounumiìi
înfuncìii/promovaìiînfuncìii/
delegaìi/detaçaìi/transferaìi/
mutaìi/careexercit£temporar
ofuncìiepublic£de
conducere,cuprivirela
normelelegalegenerale,
respectivspecifice,cuprinseîn
Coduldeconduit£
(Ǧasevedeaînacelaçisens
çirecomand£rilef£cuteîn
cadrulcapIIalghiduluiprivind
elaborareauni„plananual
minimdeactivit£ìi”)
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Anexa 1

Chestionar administrativ pentru analiza
percepĪiilor în privinĪa respectÝrii principiilor
Ĥi normelor de conduitÝ.

Metodologie
Prima etapÝ constÝ în realizarea metodologiei Ĥi instrumentelor de
cercetare. ConsiderÝm cÝ, pentru o imagine cât mai cuprinzÝtoare a
problematicii conduitei într-o instituĪie publicÝ, trebuie analizate
percepĪiile a trei grupuri ĪintÝ: funcĪionarii publici (eventual Ĥi personalul
contractual în considerarea reglementÝrii legale specifice acestei categorii
de personal – Legea nr.477/2004 privind Codul de conduitÝ a personalului
contractual din autoritÝĪile Ĥi instituĪiile publice), din respectiva
autoritate/instituĪie publicÝ, cetÝĪenii Ĥi reprezentanĪii instituĪiilor publice
Ĥi private cu care instituĪia dvs. lucreazÝ. PercepĪiile acestor trei grupuri
ĪintÝ pot fi corelate pentru a observa diferenĪele dintre percepĪiile celor
care lucreazÝ în instituĪie Ĥi ale celor din mediul extern. Chestionarul ar
trebui sÝ cuprindÝ într-o anumitÝ mÝsurÝ aceleaĤi întrebÝri pentru toate
grupurile ĪintÝ pentru a putea observa diferenĪele de percepĪie.
Trebuie stabilite de la bun început urmÝtoarele coordonate:
x perioada de desfÝĤurare a cercetÝrii – data de început Ĥi de sfârĤit.
Alegerea perioadei trebuie sÝ ĪinÝ seama de diverse constrângeri de
la nivelul fiecÝrei instituĪii (ex. cercetarea nu trebuie programatÝ în
perioade de concedii sau în perioade aglomerate în care existÝ
termene limitÝ).
x numÝrul persoanelor din interiorul instituĪiei cÝrora li se va
transmite chestionarul: câĪi funcĪionari publici din instituĪie (toĪi
sau o anumitÝ parte, criterii de selecĪie), câte persoane angajate pe
baza de contract de muncÝ din instituĪie, câte persoane din
conducere etc.;
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x

x
x

x

x

x

x

x

numÝrul de cetÝĪeni vizaĪi Ĥi modul în care aceĤtia sunt implicaĪi:
cine transmite chestionarul cetÝĪenilor, cÝtre ce tip de cetÝĪeni
(criterii de selecĪie, ex „oricine intrÝ pe uĤa instituĪiei”).
numÝrul de persoane externe vizate Ĥi modul în care acestea sunt
implicate (criterii de selecĪie, modalitate de informare etc.).
modul de transmitere a chestionarului (ex: înmânare personalÝ Ĥi
prezentare oralÝ a scopului cercetÝrii, întâlniri de grup în care se
explicÝ utilitatea chestionarului, în plic închis însoĪit de o scrisoare
explicativÝ, de cÝtre funcĪionarii de la ghiĤeu pentru cetÝĪeni etc.).
Modul de transmitere depinde de numÝrul subiecĪilor vizaĪi.
Consilierul de eticÝ trebuie sÝ se asigure cÝ fiecare subiect a înĪeles
scopul chestionarului, confidenĪialitatea datelor, caracterul
anonim, termenul limitÝ pânÝ la care trebuie sÝ transmitÝ
chestionarul, locul în care trebuie depus chestionarul etc.
modul de completare a chestionarului – autoaplicare, aplicare prin
intermediul unor operatori etc. RecomandÝm ca un astfel de
chestionar sÝ fie autoaplicat – fiecare subiect îĤi completeazÝ singur
chestionarul Ĥi îl depune în locul special amenajat. Consilierul de
eticÝ trebuie sÝ se asigure cÝ fiecare subiect a înĪeles cum trebuie sÝ
completeze chestionarul. RecomandÝm ca în scrisoarea însoĪitoare
a chestionarului sÝ existe o secĪiune privind modul de completare,
exemple concrete de completare corectÝ.
modalitatea de retransmitere a chestionarelor completate – locul
unde se depun chestionarele pentru a se asigura cerinĪa de
confidenĪialitate.
designul chestionarului. ÎntrebÝrile din chestionar trebuie
organizate Ĥi adaptate contextului fiecÝrei instituĪii. Un model de
chestionar este propus mai jos.
modul de centralizare Ĥi analizÝ a datelor. Consilierul de eticÝ
trebuie sÝ stabileascÝ de la început cum Ĥi de cÝtre cine vor fi
introduse datele, în ce baze de date, cum vor fi realizate corelaĪiile,
în ce formÝ vor fi prezentate datele, modul în care vor fi folosite
datele, cum va fi dezbÝtut raportul final.
resursele necesare pentru realizarea cercetÝrii (stabilirea
persoanelor responsabile Ĥi resurselor logistice pentru fiecare
subpunct).
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RÝspunsurile la toate aceste întrebÝri reprezintÝ metodologia
cercetÝrii. Planificarea detaliatÝ a fiecÝrei sarcini Ĥi comunicarea cu
persoanele responsabile este foarte importantÝ pentru succesul cercetÝrii.
A doua etapÝ este obĪinerea acordului pentru desfÝĤurarea
monitorizÝrii aplicÝrii Codului de conduitÝ. ConsiderÝm cÝ persoanele din
conducerea instituĪiei trebuie sÝ fie informate despre desfÝĤurarea
cercetÝrii, scopul, instrumentele folosite, metodele, modul de organizare Ĥi
prezentare a datelor. Acestor persoane li se supune spre aprobare
documentul cuprinzând metodologia cercetÝrii. Persoanele din conducere
pot sugera îmbunÝtÝĪiri chestionarului, metodologiei Ĥi, prin aprobarea
cercetÝrii, dau legitimitate procesului.
În a treia etapÝ, considerÝm cÝ se impune informarea persoanelor
din conducerea direcĪiilor, serviciilor Ĥi birourilor despre intenĪia
organizÝrii cercetÝrii, scopul, instrumentele folosite, metodologia avutÝ în
vedere Ĥi perioada desfÝĤurÝrii cercetÝrii.
A patra etapÝ constÝ în punerea în aplicare a metodologiei stabilite
în prima etapÝ: se transmit chestionarele grupului ĪintÝ, se colecteazÝ
chestionarele completate de la grupul ĪintÝ, se centralizeazÝ datele.
A cincea etapÝ este realizarea raportului de cercetare. Raportul
trebuie sÝ cuprindÝ o secĪiune despre nevoia de consiliere eticÝ, zonele
vulnerabile Ĥi o secĪiune cu recomandÝri, inclusiv propuneri de activitÝĪi
de asistenĪÝ Ĥi consiliere eticÝ pe care le poate realiza consilierul de eticÝ.
Raportul va fi prezentat conducerii instituĪiei Ĥi, apoi, discutat.
Chestionarul administrativ
A. Varianta chestionarului pentru cetÝĪeni (poate fi adaptat Ĥi
pentru firmele private care au contracte cu instituĪia respectivÝ)
B. Varianta chestionarului pentru funcĪionarii publici Ĥi personalul
contractual din instituĪie
C. Varianta chestionarului pentru funcĪionarii publici Ĥi personalul
contractual din alte instituĪii publice colaboratoare
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A. CHESTIONAR PRIVIND RESPECTAREA CODULUI
DE CONDUITÛ
Dragicet£ìeni!

V£rog s£evaluaìiurm£toareleafirmaìiidespreaplicareaîninstituìia
noastr£ a Codului de conduit£ a funcìionarilor publici. R£spunsurile vor fi
centralizate de c£tre consilierul de etic£ pentru a identifica nevoile de
consiliere etic£ çi vulnerabilit£ìile etice cu care ne confrunt£m. Chestionarul
esteanonim,iarrezultatelevorfifolositedoarînscopulîmbun£t£ìiriiconsilǦ
ierii etice çi a m£surilor pentru o mai bun£ aplicare a Codului de conduit£.
Aceast£evaluareesterealizat£periodicdec£treconsilieruldeetic£.
V£rug£ms£depuneìichestionarelecompletateînurna...........

V£mulìumimpentrucontribuìiadvs.

Nuçtiu


Nuorespect£

Esterespectat£rar

Respect£întotalitate
aceast£obligativitate/
interdicìie



Esterespectat£dincând
încând

1. În ce mÝsurÝ credeĪi cÝ funcĪionarii publici din [instituĪia vizatÝ]
respectÝ obligaĪiile de mai jos?

Funcìionariipublicisunt 
obligaìis£aib£o
atitudineconciliant£çis£
evitegenerarea
conflictelor









Funcìionariipublicisunt 
obligaìis£aib£un
comportamentbazatpe
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respect,bun£Ǧcredinì£,
corectitudineçi
amabilitate.
Funcìionariipublicisunt 
obligaìis£aib£o
atitudineimparìial£çi
justificat£pentru
rezolvareaclar£çi
eficient£aproblemelor
cet£ìenilor









2. În opinia dvs., câĪi dintre funcĪionarii publici din [denumirea instituĪiei]
sunt corupĪi?
Aproape toĪi
O mare parte
O micÝ parte
Aproape niciunul
3. În opinia dvs., câĪi dintre consilierii locali/judeĪeni din [denumirea
instituĪiei] sunt corupĪi?
Aproape toĪi
O mare parte
O micÝ parte
Aproape niciunul
4. În general, credeĪi cÝ funcĪionarii publici din [denumirea instituĪiei] au
un comportament profesionist la locul de muncÝ?
1

2

3

4

5

Profesionist………….…………………………………………………………Neprofesionist
5. Cum apreciaĪi calitatea serviciilor publice de care aĪi beneficiat la
[denumirea instituĪiei]?
1

2

3

4

5

Calitate………….……………………………………………………………LipsÝ de calitate
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6. În general, credeĪi cÝ funcĪionarii publici din [denumirea instituĪiei]
respectÝ legile în exercitarea atribuĪiilor de serviciu?
1

2

3

4

5

RespectÝ legile...….…………………………………………………Nu respectÝ nicio lege
care se aplicÝ în cauzÝ
7. În general, credeĪi cÝ funcĪionarii publici din [denumirea instituĪiei] fac
propagandÝ pentru partidele politice
1

2

3

4

5

Nu fac ………………………………………………………………………Fac propagandÝ
propagandÝ
8. În general, credeĪi cÝ funcĪionarii publici din [denumirea instituĪiei] sunt
imparĪiali în exercitarea atribuĪiilor de serviciu?
1

2

3

4

5

Sunt imparĪiali.………………………………………………………Nu sunt imparĪiali
9. În general, credeĪi cÝ funcĪionarii publici din [denumirea instituĪiei], în
exercitarea atribuĪiilor de serviciu, solicitÝ ori acceptÝ cadouri, servicii,
favoruri, invitaĪii sau orice alt avantaj?
1

2

3

4

5

Nu solicitÝ Ĥi ………….………………………………………………… SolicitÝ Ĥi acceptÝ
nu acceptÝ cadouri
cadouri
10. Pe care dintre practicile de mai jos le consideraĪi etice Ĥi pe care nu le
consideraĪi etice?
Nr.
crt.

1

Practica

Este
Nueste Depinde Nu
etic
etic
desituaìie çtiu
(moral, (moral,
corect) corect)

Unfuncìionapublicmanipuleaz£ 
rapoarteleçicifrelepentruaieçi
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binelaevaluare.
2

Unfuncìionarpublicrezolv£cu
prioritateocereredepus£deun
prietendeçisuntmultecereri
careaçteapt£larând.









3

Unfuncìionarpublicrezolv£mai 
întâicerereapersoaneidelacare
aprimitunpachetcafeaçiapoio
seocup£çidecelelaltecereri,
chiardac£celelalteaufost
depuseînainteaacesteia.







4

Unfuncìionarpublicîl

promoveaz£întrǦofuncìie
superioar£pefiulprietenuluis£u
pentruc£areatribuìiide
promovareapersonalului.







5

Unfuncìionarpublicaredeales 
întreaangajadou£persoanecu
aceeaçipreg£tireprofesional£çi
experienì£înmunc£çidecides£
îlangajezepeunb£rbatînpostul
dereferentînloculcandidateide
etnieromapentruc£nupoìi
aveaîncredereînromi.







6

Unfuncìionarpublicle
povesteçteprietenilor
ilegalit£ìilecaresefacîn
instituìiaîncarelucreaz£.









7

Unfuncìionarpublic,cândpleac£ 
întrǦodelegaìie,lecerecelorde
lahotels£îitreac£çicheltuielile
demas£înfacturapentru
cameradars£numenìionezeîn
factur£acestlucrupentruaǦçi
însuçibaniidediurn£.
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8

Unfuncìionarpublic

contrasemneaz£undocumentla
insistenìelesuperioruluis£u
ierarhicdeçiçtiec£documentul
nuestecorectîntocmit.







9

Unfuncìionarpublicçtiec£o

persoanadinconducere(ceîi
estesuperiorierarhic)esteîn
conflictdeinteresedarnuspune
nimicpentruc£nuetreabalui.








10. Unfuncìionarpublicçtiec£un
colegdeǦals£uesteînconflictde
interesedarnuspunenimic
pentruc£nuetreabalui.







11

Unfuncìionarpublicçtiec£un
subordonatesteînconflictde
interesedarnuspunenimic
pentruc£nuetreabalui.









12

Unfuncìionarpublicçtiec£o
persoan£dinconducere(ceîi
estesuperiorierarhic)esteîn
conflictdeintereseçitransmite
toateinformaìiileunuiamic
jurnalist.









13

Unfuncìionarpublicçtiec£o

persoanadinconducere(ceîi
estesuperiorierarhic)esteîn
conflictdeintereseçidifuzeaz£
acesteinformaìiipeunblog/site,
subanonimat.







14

Unfuncìionarpublicçtiec£un

colegdeǦals£uesteînconflictde
intereseçiîitransmitvoalatc£
areinformaìiidespreaceste
lucruripentruaîicereunfavor.
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B. CHESTIONAR PRIVIND RESPECTAREA CODULUI
DE CONDUITÛ
Dragicolegi!

V£rogs£evaluaìiurm£toareleafirmaìiidespreaplicareaîninstituìianoastr£
acoduluideconduit£afuncìionarilorpublici.R£spunsurilevorficentralizatedec£tre
consilierul de etic£ pentru a identifica nevoile de consiliere etic£, dilemele çi
vulnerabilit£ìileeticecucarev£confruntaìi.Chestionarulesteanonimiarrezultatele
vorfifolositedoarînscopulîmbun£t£ìiriiconsilieriieticeçiam£surilorpentruomai
bun£aplicareaCoduluideconduit£.Aceast£evaluareesterealizat£periodicdec£tre
consilieruldeetic£.
V£rug£ms£depuneìichestionarelecompletateînurna...........

V£mulìumimpentrucontribuìiadvs.

1. CredeĪi cÝ regulile de comportament pentru funcĪionarii publici sunt
clare?
Da, sunt clare
ExistÝ Ĥi dileme de comportament
Nu sunt clare
Nu Ĥtiu
2. În general, credeĪi cÝ funcĪionarii publici (personal contractual, dupÝ
caz) din instituĪia dvs. cunosc bine prevederile Codului de conduitÝ?:
1

2

3

4

5

Cunosc foarte bine ……………………………………………………………… Nu cunosc
Codul de conduitÝ
aceste prevederi
3. În general, credeĪi cÝ funcĪionarii publici (personal contractual, dupÝ
caz) din instituĪia dvs. respectÝ în totalitate Codul de conduitÝ?
1

2

3

4

5

RespectÝ în totalitate……….………………………………………Nimeni nu respectÝ
codul de conduitÝ
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4. În exercitarea atribuĪiilor de serviciu, vi s-a întâmplat sÝ aveĪi dileme
etice?
Da
Nu
Nu Ĥtiu
5. Doar pentru cei care au rÝspuns “Da” la întrebarea 5: Cum aĪi rezolvat
dilemele etice?
M-am consultat cu superiorul ierarhic
M-am consultat cu consilierul de eticÝ
M-am consultat cu colegii
M-am consultat cu familia, prietenii, apropiaĪii
Nu m-am consultat cu nimeni, am fÝcut ceea ce am apreciat cÝ e corect
Alte situaĪii (detaliaĪi) ..............................
6. Cine credeĪi cÝ ar trebui sÝ îi sfÝtuiascÝ pe angajaĪii din sectorul public
atunci când au dileme etice:
Superiorii ierarhici
Colegii
Consilierul de eticÝ
Familia, prietenii, apropiaĪii
Nimeni
AngajaĪii din sectorul public nu au dileme etice
Alte situaĪii
7. DaĪi un exemplu de dilemÝ eticÝ:
.......................................................................................... ...........................
......................................................................................................................
.......................................................................................... ...........................
8. În general, credeĪi cÝ funcĪionarii publici din instituĪia dvs. au un
comportament profesionist la locul de muncÝ?
1

2

3

4

5

Profesionist ……………………………………………………………………Neprofesionist
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9. Cum apreciaĪi calitatea serviciilor publice pe care instituĪia dvs. le oferÝ
cetÝĪenilor Ĥi firmelor?
1

2

3

4

5

Calitate………………………………………………………………………LipsÝ de calitate
10. În general, credeĪi cÝ funcĪionarii publici din instituĪia dvs. respectÝ
legile în exercitarea atribuĪiilor de serviciu?
1

2

3

4

5

RespectÝ legile………………………………………………………Nu respectÝ nicio lege
care se aplicÝ
în cauzÝ
11. În general, credeĪi cÝ funcĪionarii publici din instituĪia dvs., în
exercitarea atribuĪiilor de serviciu, acordÝ sprijin partidelor politice
(participÝ la colectarea de fonduri, furnizeazÝ sprijin logistic, afiĤeazÝ
însemne ale partidelor politice etc.)?
1

2

3

4

5

Nu acordÝ sprijin ………………………………………………………… AcordÝ sprijin
partidelor politice
12. În general, credeĪi cÝ funcĪionarii publici din instituĪia dvs. utilizeazÝ
în interes personal informaĪiile dobândite în exercitarea atribuĪiilor de
serviciu?
1

2

3

4

5

Nu utilizeazÝ informaĪiile………………………………………………UtilizeazÝ toate
în interes personal
informaĪiile în interes personal
13. În general, credeĪi cÝ funcĪionarii publici din instituĪia dvs. sunt
imparĪiali în exercitarea atribuĪiilor de serviciu?
1

2

3

4

5

Sunt imparĪiali…………………………………………………………Nu sunt imparĪiali
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14. În general, credeĪi cÝ funcĪionarii publici din instituĪia dvs., în
exercitarea atribuĪiilor de serviciu, solicitÝ ori acceptÝ cadouri, servicii,
favoruri, invitaĪii sau orice alt avantaj?
1

2

3

4

5

Nu solicitÝ Ĥi ………….………………………………………………… SolicitÝ Ĥi acceptÝ
nu acceptÝ cadouri
cadouri
15. În general, credeĪi cÝ funcĪionarii publici de conducere din instituĪia
dvs. favorizeazÝ sau defavorizeazÝ accesul ori promovarea în funcĪia
publicÝ pe criterii discriminatorii?
1

2

3

4

5

Nu favorizeazÝ sau…………………………………………………………… FavorizeazÝ
discrimineazÝ
sau discrimineazÝ
16. În general, credeĪi cÝ funcĪionarii publici din instituĪia dvs. folosesc
timpul de lucru, precum si bunurile aparĪinând autoritÝĪii sau instituĪiei
publice numai pentru desfÝĤurarea activitÝĪilor aferente funcĪiei publice
deĪinute?
1

2

3

4

5

Da ………………………………………………………………………………………………Nu
17. DacÝ vÝ gândiĪi la activitatea dvs. Ĥi a colegilor dvs. în ultimul an, cu
care dintre urmÝtoarele afirmaĪii sunteĪi de acord Ĥi cu care nu sunteĪi de
acord?


Sunt Suntde Nehot£rât Nusunt Dezacord
acord

de
puternic
total
întrǦo
de

acord

acord anumit£

m£sur£

Eunuamf£cutnimic
incorectînultimulan.
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Colegiimeise
comport£incorectmai
desdecâtmine.












Eusuntunexemplude 
etic£pentrutoìiceilalìi
colegi










Funcìionariipublicide
conduceresuntmai
puìincorecìidecâtcei
deexecuìie.












Ȟ - BifaĪi varianta cu care sunteĪi de acord
18. Pe care dintre practicile de mai jos le consideraĪi etice Ĥi pe care nu le
consideraĪi etice?
Nr. Practica
crt.

Este
etic

Nueste Depinde Nu
etic
desituaìie çtiu

1

Manipulezrapoarteleçicifrele
pentruaieçibinelaevaluare.









2

Înexercitareafuncìieipublicesunt 
chemats£rezolvcerereadepus£la
instituìialacarelucrezdeun
prieten.Îidauprioritateacelei
cereri.







3

Îirezolvmaiîntâicerereapersoanei 
delacareamprimitunpachet
cafeaçiapoios£m£ocupçide
celelaltecereri,chiardac£celelalte
aufostdepuseînainteaacesteia.







4

ÎlpromovezîntrǦofuncìie
superioar£pefiulprietenuluimeu
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pentruc£amatribuìiide
promovareapersonalului.
5

Amavutdealesîntredou£

persoanecuaceeaçipreg£tire
profesional£çiexperienì£înmunc£
çiamdeciss£îlangajezpeun
b£rbatînpostuldereferentînlocul
candidateideetnieromapentruc£
nupoìiaveaîncredereînromi.







6

Lepovestescprietenilorilegalit£ìile 
caresefacîninstituìiaîncare
lucrez.







7

CândplecîntrǦodelegaìielecer
celordelahotels£îmitreac£çi
cheltuieliledemas£înfactura
pentrucameradars£nu
menìionezeînfactur£acestlucru
pentruaǦmiînsuçibaniidediurn£.









8

Contrasemnezdocumentulla

insistenìeleçefuluimeudeçiçtiuc£
documentulnuestecorect
întocmit.







9

ftiuc£opersoan£dinconducere
(ceîmiesteierarhicsuperioar£)
esteînconflictdeinteresedarnu
spunnimicpentruc£nuetreaba
mea.









10. ftiuc£uncolegesteînconflictde
interesedarnuspunnimicpentru
c£nuetreabamea.









11

ftiuc£unsubordonatierarhiceste 
înconflictdeinteresedarnuspun
nimicpentruc£nuetreabamea.







12

ftiuc£opersoanadinconducere
(ceîmiesteierarhicsuperioar£)
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esteînconflictdeintereseçidau
toateinformaìiileunuiamic
jurnalist.
13

ftiuc£opersoanadinconducere
(ceîmiesteierarhicsuperioar£)
esteînconflictdeintereseçi
difuzezacesteinformaìiipeun
blog/site,subanonimat.









14

ftiuc£uncolegesteînconflictde
intereseçiîitransmitvoalatc£am
informaìiidespreacestelucruri
pentruaîicereunfavor.









19. DacÝ vÝ gândiĪi la normele de eticÝ, în ce domenii consideraĪi cÝ aveĪi
nevoie de informare suplimentarÝ:
care sunt normele de conduitÝ care mi se aplicÝ;
care sunt sancĪiunile pentru nerespectarea normelor de conduitÝ
ce fac atunci când am dileme etice, ce alternative am?
cine mÝ poate ajuta atunci când am dileme etice
de ce este important sÝ respect normele de conduitÝ
Altele ...........................................................
20. Care consideraĪi cÝ trebuie sÝ fie rolul conducerii instituĪiei dvs. în
asigurarea aplicÝrii normelor de conduitÝ?
Nu au niciun rol
Un rol minor, detaliaĪi ce ar trebui în mod concret sÝ
facÝ:..............................................................................
Un rol mediu, detaliaĪi ce ar trebui în mod concret sÝ
facÝ:..............................................................................
Un rol major, detaliaĪi ce ar trebui în mod concret sÝ
facÝ:..............................................................................
21. Cum credeĪi cÝ îĤi îndeplineĤte conducerea instituĪiei dvs., rolul pe
care l-aĪi identificat prin întrebarea nr. 20:
foarte bine
aĤa Ĥi aĤa
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insuficient
nu îĤi îndeplineĤte rolul
22. Cum credeĪi cÝ ar trebui sÝ se desfÝĤoare o ĤedinĪÝ de consiliere eticÝ?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
23. În ce categorie vÝ încadraĪi:
funcĪionar public de execuĪie
funcĪionar public de conducere
personal contractual
24. În ce categorie de vârstÝ vÝ încadraĪi
18-25 ani
25-40 ani
40-65 ani
peste 65 ani
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C. CHESTIONAR PRIVIND RESPECTAREA CODULUI DE
CONDUITÛ (APLICAT ALTOR INSTITUTII PUBLICE
COLABORATOARE)
Dragicolegi!

V£rogs£evaluaìi urm£toareleafirmaìiidespreaplicarea în instituìia
noastr£ a Codului de conduit£ a funcìionarilor publici. R£spunsurile vor fi
centralizate de c£tre consilierul de etic£ pentru a identifica nevoile de
consiliere etic£, dilemele çi vulnerabilit£ìile etice cu care v£ confruntaìi în
relaìia de colaborare cu personalul din instituìia noastr£. Chestionarul este
anonim iar rezultatele vor fi folosite doar în scopul îmbun£t£ìirii consilierii
eticeçiam£surilorpentruomaibun£aplicareacoduluideconduit£.Aceast£
evaluareesterealizat£periodicdec£treconsilieruldeetic£.
V£rug£ms£depuneìichestionarelecompletateînurna...........

V£mulìumimpentrucontribuìiadvs.

1. În general credeĪi cÝ regulile de comportament pentru funcĪionarii
publici sunt clare?
Da, sunt clare
ExistÝ Ĥi dileme de comportament
Nu sunt clare
Nu Ĥtiu
2. DacÝ vÝ gândiĪi la interacĪiunile/colaborÝrile pe care le-aĪi avut de-a
lungul timpului cu [denumirea instituĪiei], credeĪi cÝ funcĪionarii publici
(personal contractual, dupÝ caz) din [denumirea instituĪiei] cunosc bine
prevederile codului de conduitÝ?:
1

2

3

4

5

Cunosc foarte bine ……………………………………………………………… Nu cunosc
codul de conduitÝ
aceste prevederi
3. DacÝ vÝ gândiĪi la interacĪiunile/colaborÝrile pe care le-aĪi avut de-a
lungul timpului cu [denumirea instituĪiei], credeĪi cÝ funcĪionarii publici
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(personal contractual, dupÝ caz) din [denumirea instituĪiei] respectÝ în
totalitate codul de conduitÝ?
1

2

3

4

5

RespectÝ în totalitate ………………………………………………………… Nimeni nu
Codul de conduitÝ
respectÝ
4. Cine credeĪi cÝ ar trebui sÝ îi sfÝtuiascÝ pe angajaĪii din sectorul public
atunci când au dileme etice:
Superiorii ierarhici
Colegii
Consilierul de eticÝ
Familia, prietenii, apropiaĪii
Nimeni
AngajaĪii din sectorul public nu au dileme etice
Alte situaĪii
5. DaĪi un exemplu de dilemÝ eticÝ:
......................................................................................... ............................
.......................................................................................... ...........................
.......................................................................................... ...........................
6. DacÝ vÝ gândiĪi la interacĪiunile/colaborÝrile pe care le-aĪi avut de-a
lungul timpului cu [denumirea instituĪiei], credeĪi cÝ funcĪionarii publici
din [denumirea instituĪiei] au un comportament profesionist la locul de
muncÝ?
1

2

3

4

5

Profesionis…………………………………………………………………… Neporfesionist
7. Din experienĪa dvs. Ĥi cunoĤtinĪele pe care le aveĪi despre[denumirea
instituĪiei], cum apreciaĪi calitatea serviciilor publice pe care [denumirea
instituĪiei] le oferÝ cetÝĪenilor Ĥi firmelor?
1

2

3

4

5

Calitate………………………………………………………………………LipsÝ de calitate
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8. DacÝ vÝ gândiĪi la interacĪiunile/colaborÝrile pe care le-aĪi avut de-a
lungul timpului cu [denumirea instituĪiei], credeĪi cÝ funcĪionarii publici
din [denumirea instituĪiei] respectÝ legile în exercitarea atribuĪiilor de
serviciu?
1

2

3

4

5

RespectÝ legile ………………………………………………………Nu respectÝ nicio lege
care se aplicÝ
în cauzÝ
9. . DacÝ vÝ gândiĪi la interacĪiunile/colaborÝrile pe care le-aĪi avut de-a
lungul timpului cu [denumirea instituĪiei], credeĪi cÝ funcĪionarii publici
din [denumirea instituĪiei], în exercitarea atribuĪiilor de serviciu, acordÝ
sprijin partidelor politice (participÝ la colectarea de fonduri, furnizeazÝ
sprijin logistic, afiĤeazÝ însemne ale partidelor politice etc.)?
1

2

3

4

5

Nu acordÝ sprijin ………………………………………………………… AcordÝ sprijin
partidelor politice
10. DacÝ vÝ gândiĪi la interacĪiunile/colaborÝrile pe care le-aĪi avut de-a
lungul timpului cu [denumirea instituĪiei], credeĪi cÝ funcĪionarii publici
din [denumirea instituĪiei] utilizeazÝ în interes personal informaĪiile
dobândite în exercitarea atribuĪiilor de serviciu?
1
2
3
4
5
Nu utilizeazÝ informaĪiile………………………………………………UtilizeazÝ toate
în interes personal
informaĪiile în interes personal
11. DacÝ vÝ gândiĪi la interacĪiunile/colaborÝrile pe care le-aĪi avut de-a
lungul timpului cu [denumirea instituĪiei], credeĪi cÝ funcĪionarii publici
din [denumirea instituĪiei] sunt imparĪiali în exercitarea atribuĪiilor de
serviciu?
1

2

3

4

5

Sunt imparĪiali……………………………………………………… Nu sunt imparĪiali
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12. DacÝ vÝ gândiĪi la interacĪiunile/colaborÝrile pe care le-aĪi avut de-a
lungul timpului cu [denumirea instituĪiei], credeĪi cÝ funcĪionarii publici
din [denumirea instituĪiei], în exercitarea atribuĪiilor de serviciu, solicitÝ
ori acceptÝ cadouri, servicii, favoruri, invitaĪii sau orice alt avantaj?
1

2

3

4

5

Nu solicitÝ Ĥi ………….………………………………………………… SolicitÝ Ĥi acceptÝ
nu acceptÝ cadouri
cadouri
13. DacÝ vÝ gândiĪi la interacĪiunile/colaborÝrile pe care le-aĪi avut de-a
lungul timpului cu [denumirea instituĪiei], credeĪi cÝ funcĪionarii publici
de conducere din [denumirea instituĪiei] favorizeazÝ sau defavorizeazÝ
accesul ori promovarea în funcĪia publicÝ pe criterii discriminatorii?
1

2

3

4

5

Nu favorizeazÝ sau …………………………………………………………… FavorizeazÝ
discrimineazÝ
sau discrimineazÝ
14. DacÝ vÝ gândiĪi la interacĪiunile/colaborÝrile pe care le-aĪi avut de-a
lungul timpului cu [denumirea instituĪiei], credeĪi cÝ funcĪionarii publici
din [denumirea instituĪiei] folosesc timpul de lucru, precum si bunurile
aparĪinând autoritÝĪii sau instituĪiei publice numai pentru desfÝĤurarea
activitÝĪilor aferente funcĪiei publice deĪinute?
1

2

3

4

5

Da ………………………………………………………………………………………………Nu
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Ghid de interviu pentru analiza percepĪiilor în
privinĪa respectÝrii principiilor Ĥi normelor de
conduitÝ

Metodologie
Etapele realizÝrii cercetÝrii prin interviuri sunt similare cu etapele
cercetÝrii prin anchetÝ, discutate în Anexa 1. ConsiderÝm cÝ, pentru o
imagine cât mai cuprinzÝtoare a problematicii conduitei într-o instituĪie
publicÝ, trebuie analizate percepĪiile mai multor persoane din instituĪia
publicÝ vizatÝ:
x Compartimentul / persoana pentru Legea nr 544/1001;
x Secretariatul autoritÝĪii / Persoana responsabilÝ pentru relaĪia
cu societatea civilÝ în aplicarea Legii nr 52/2003;
x Persoanele desemnate cu implementarea prevederilor legale
privind declaraĪiile de avere Ĥi de interese, conform art 9 din
Legea ANI nr 144/2007;
x Comisia de disciplinÝ Ĥi conducÝtorul autoritÝĪii publice;
x Compartimentul/ persoana (persoanele) specializate în domeniul achiziĪiilor publice;
x FuncĪionarii publici;
x PreĤedintele comisiei de disciplinÝ.
Interviuri pot fi realizate Ĥi cu cetÝĪeni sau cu reprezentanĪii
instituĪiilor publice Ĥi private cu care instituĪia dvs. lucreazÝ.
Trebuie stabilite de la bun început urmÝtoarele coordonate:
x perioada de desfÝĤurare a cercetÝrii – data de început Ĥi de
sfârĤit. Alegerea perioadei trebuie sÝ ĪinÝ seama de diverse
constrângeri de la nivelul fiecÝrei instituĪii (ex. cercetarea nu
trebuie programatÝ în perioade de concedii sau în perioade
aglomerate în care existÝ termene limitÝ).
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x

x
x
x

x

x

numÝrul persoanelor din interiorul sau exteriorul instituĪiei cu
care vor fi realizate interviurile (criterii de selecĪie a
subiecĪilor);
modul de solicitare a acceptului pentru interviu de la
persoanele vizate; condiĪiile de confidenĪialitate.
modul de desfÝĤurare a interviului (locaĪie, timp etc.).
designul ghidului de interviu. ÎntrebÝrile din ghidul de interviu
trebuie organizate Ĥi adaptate contextului fiecÝrei instituĪii. Un
model de ghid de interviu este propus mai jos.
modul de centralizare Ĥi analizÝ a datelor. Consilierul de eticÝ
trebuie sÝ stabileascÝ de la început cum vor fi organizate datele,
cum vor fi realizate corelaĪiile dintre datele din interviu Ĥi
datele din ancheta cu chestionare, în ce formÝ vor fi prezentate
datele, modul în care vor fi folosite datele, cum va fi dezbÝtut
raportul final al interviurilor.
resursele necesare pentru realizarea interviurilor (stabilirea
persoanelor responsabile Ĥi resurselor logistice pentru fiecare
subpunct).

RÝspunsurile la toate aceste întrebÝri reprezintÝ metodologia
cercetÝrii. Planificarea detaliatÝ a fiecÝrei sarcini Ĥi comunicarea cu
persoanele responsabile este foarte importantÝ pentru succesul cercetÝrii.
A doua etapÝ este obĪinerea acordului pentru desfÝĤurarea
monitorizÝrii aplicÝrii codului de conduitÝ prin interviuri. ConsiderÝm cÝ
persoanele din conducerea instituĪiei trebuie sÝ fie informate despre
desfÝĤurarea cercetÝrii, scopul, instrumentele folosite, metodele, modul de
organizare Ĥi prezentare a datelor. Acestor persoane li se supune spre
aprobare documentul cuprinzând metodologia cercetÝrii. Persoanele din
conducere pot sugera îmbunÝtÝĪiri metodologiei Ĥi, prin aprobarea
cercetÝrii, dau legitimitate procesului.
În a treia etapÝ vor fi informate persoanele ce vor fi intervievate Ĥi
li se va cere acordul; vor fi fixate datele Ĥi locaĪia interviurilor.
A patra etapÝ constÝ în realizarea propriu-zisÝ a interviurilor.
A cincea etapÝ este realizarea raportului de cercetare. Raportul
trebuie sÝ cuprindÝ o secĪiune despre nevoia de consiliere eticÝ, zonele
vulnerabile Ĥi o secĪiune cu recomandÝri, inclusiv propuneri de activitÝĪi
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de asistenĪÝ Ĥi consiliere eticÝ pe care le poate realiza consilierul de eticÝ.
Raportul va fi prezentat conducerii instituĪiei Ĥi, apoi, discutat.
Ghidul de interviu
Ghidul de interviu trebuie adaptat în funcĪie de persoana
intervievatÝ Ĥi de specificul instituĪiei publice. Pentru ghidul de mai jos am
luat ca grup ĪintÝ funcĪionarii publici din instituĪie.
Ghid de interviu – [denumirea instituĪiei]
Data interviului [……………..]
Nume persona intervievatÝ
[……………………………………………………………]
FuncĪia persoanei intervievate [.....................................
……………………………]
Nume intervievator [……………………………………………………………]
Introducere
1. Prezentarea persoanei responsabile cu monitorizarea, prezentarea
obiectivelor monitorizÝrii Ĥi a principiilor de confidenĪialitate Ĥi
nondiscriminare.
2. DacÝ utilizaĪi un reportofon cereĪi permisiunea de înregistrare.
DacÝ notaĪi rÝspunsurile interlocutorului, cereĪi permisiunea de a
nota ideile sale. AccentuaĪi cÝ acest interviu nu are drept scop
evaluarea activitÝĪii sale Ĥi cÝ nu existÝ rÝspunsuri corecte sau
greĤite.
ÎntrebÝri orientative
3. Care sunt motivele pentru care v-aĪi ales aceastÝ meserie? Ce vÝ
atrage/ place sau vÝ nemulĪumeĤte/ displace? dacÝ vÝ gândiĪi în
perspectivÝ, unde vÝ vedeĪi peste 2-3 ani? /ocupaĪi aceeaĤi funcĪie
etc.
4. Ce pÝrere aveĪi despre normele din codul de conduitÝ a funcĪionarilor publici (Legea 7/2004)? Sunt suficiente, sunt clare, sunt
coerente între ele? CredeĪi cÝ aceste norme ajutÝ sau împiedicÝ
funcĪionarii publici în îndeplinirea sarcinilor?
5. CredeĪi cÝ aceste norme sunt cunoscute în instituĪia noastrÝ? De
ce?
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6. CredeĪi cÝ aceste norme sunt respectate în instituĪia noastrÝ? De
ce?
7. CredeĪi cÝ se întâmplÝ ca funcĪionarii publici din instituĪia noastrÝ
sÝ aibÝ dileme etice în anumite situaĪii? SÝ aibÝ îndoieli despre cum
ar trebuie sÝ acĪioneze într-o situaĪie concretÝ? Îmi puteĪi da
exemple.
8. Cum apreciaĪi calitatea muncii în instituĪie? CredeĪi cÝ existÝ
persoane din instituĪia noastrÝ care nu au integrat în activitatea
proprie o eticÝ a muncii Ĥi a responsabilitÝĪii faĪÝ de cetÝĪeni?
9. CredeĪi cÝ existÝ funcĪionari publici (eventual personal contractual
sau demnitari) în instituĪia noastrÝ care utilizeazÝ funcĪia publicÝ în
beneficiu personal? Îmi puteĪi da exemple generice în care un
funcĪionar public se foloseĤte de poziĪia sa în interes personal?
CredeĪi cÝ astfel de situaĪii se pot regÝsi Ĥi la noi în instituĪie?
10. CredeĪi cÝ unii funcĪionari publici din instituĪia noastrÝ desfÝĤoarÝ
activitÝĪi politice sau sprijinÝ partidele politice, folosindu-se de
funcĪia publicÝ pe care o ocupÝ. De ce credeĪi cÝ fac acest lucru?
11. Cum credeĪi cÝ se organizeazÝ promovarea în instituĪia noastrÝ?
CredeĪi cÝ procesul se desfÝĤoarÝ corect?
12. Ce pÝrere aveĪi despre micile atenĪii? CredeĪi cÝ funcĪionarii
publici din instituĪia noastrÝ primesc atenĪii?
13. Din experienĪa dvs., din tot ce aĪi auzit, consideraĪi cÝ anumite
departamente sunt mai vulnerabile la încÝlcarea normelor de
conduitÝ? Care sunt acestea? Cum vÝ explicaĪi acest lucru?
14. CredeĪi cÝ existÝ cazuri în care s-a intervenit / s-au fÝcut presiuni
pe linie politicÝ sau de partid asupra instituĪiei noastre? Ce credeĪi
cÝ trebuie fÝcut pentru ca astfel de presiuni sÝ se diminueze?
15. CredeĪi cÝ, în cazul achiziĪiilor publice, de exemplu, existÝ anumite
relaĪii sau afinitÝĪi între firmele câĤtigÝtoare Ĥi persoane aflate în
funcĪii de decizie? AĪi auzit cÝ ar exista anumite firme care câĤtiga
de obicei? În ce manierÝ se întreĪin aceste afinitÝĪi? / cum se
întreĪin aceste relaĪii? / credeĪi cÝ existÝ anumite „proceduri” prin
care se întreĪin aceste relaĪii?
16. CredeĪi cÝ funcĪionarul public poate fi imparĪial în decizii? De ce?
17. Cum interpretaĪi datele privind aplicarea normelor de conduitÝ la
nivelul instituĪiei noastre? [PrezentaĪi rezultatele chestionarului
aplicat].
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18. PuteĪi enumera 5 probleme de conduitÝ care se regÝsesc la nivelul
instituĪiei noastre? Îmi puteĪi da exemple generice cu situaĪii de
acest tip?
19. Alte întrebÝri pe care le consideraĪi relevante pentru instituĪia dvs.?
Final
Îi mulĪumiĪi interlocutorului pentru timpul acordat.
Nu uitaĪi sÝ urmÝriĪi:
20. Deschiderea faĪÝ de subiect.
21. Preocuparea faĪÝ de subiect (interesat-dezinteresat).
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Exemplu de pliant
Pliantul prezentat a fost realizat de AsociaĪia Pro DemocraĪia, în
parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice, Centrul de Resurse pentru
Participare PublicÝ Ĥi AgenĪia pentru Strategii Guvernamentale, în cadrul
unui proiect finanĪat de Uniunea EuropeanÝ prin programul PHARE.
Problema avertizÝrii în interes public Ĥi cea a avertizorilor de
integritate reprezintÝ o dilemÝ eticÝ pentru majoritatea funcĪionarilor
publici. Colegialitatea, pe de o parte, sau teama de a nu-Ĥi pierde locul de
muncÝ, pe de altÝ parte, pot reprezenta piedici importante pentru ca un
funcĪionar public care are cunoĤtinĪe despre încÝlcÝri ale legii sÝ se
transforme într-un avertizor de integritate.
TotuĤi, este deosebit de important ca funcĪionarii publici sÝ fie
informaĪi pe de o parte despre importanĪa avertizÝrii realizate în interes
public, pentru fiecare cetÝĪean Ĥi pentru instituĪia în care lucreazÝ. În
absenĪa avertizÝrii în interes public, o faptÝ de corupĪie din instituĪie se
reflectÝ negativ asupra reputaĪiei tuturor funcĪionarilor care lucreazÝ în
instituĪie.
Pe de altÝ parte, este esenĪial ca funcĪionarii publici ce doresc sÝ
realizeze o avertizare în interes public sÝ fie îndrumaĪi Ĥi asiguraĪi cÝ vor fi
protejaĪi de lege.
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Anexa 4

Suport al unei discuĪii de grup, privind etica
Ĥi integritatea în administraĪia publicÝ

Tema discuĪiei: ScurtÝ analizÝ a politicilor privind integritatea Ĥi etica în
instituĪiile publice
Studiile realizate de organizaĪii neguvernamentale care se
concentreazÝ pe domeniul administraĪiei locale Ĥi a drepturilor cetÝĪeneĤti 1
au subliniat câteva probleme cu privire la etica Ĥi integritatea din
administraĪia publicÝ. Aceste probleme afecteazÝ conduita funcĪionarilor
Ĥi din prisma relaĪiei lor cu cetÝĪenii, imaginea Ĥi prestigiul instituĪiei
publice Ĥi a funcĪionarilor publici care lucreazÝ în instituĪie. Rezultatele
studiilor realizate pe toate tipurile de instituĪii publice din peste 15 judeĪe,
pot sÝ reflecte anumite tendinĪe ce se pot regÝsi Ĥi la nivelul altor instituĪii
publice care nu au fost implicate în cercetÝrile respective.
Dincolo de sarcina de a acorda consultanĪÝ Ĥi asistenĪÝ colegilor
funcĪionari publici, consilierul de eticÝ se poate implica în creĤterea
nivelului de integritate Ĥi de respectare a normelor de eticÝ din instituĪia în
care lucreazÝ, prin formularea unor recomandÝri adresate superiorilor,
care hotÝrÝsc politica instituĪiei. Pot fi identificate câteva domenii în care
etica, integritatea, interesul public Ĥi interesul pentru buna funcĪionare Ĥi
prestigiul instituĪiei converg. În cazul acestor domenii consilierul de eticÝ
poate colabora cu colegii sÝi de la departamentele specializate pentru a face
recomandÝri. Domeniile identificate ca fiind deosebit de sensibile, din cele
patru perspective enunĪate mai sus sunt: liberul acces al cetÝĪenilor la
informaĪiile de interes public, transparenĪa decizionalÝ, completarea Ĥi
depunerea declaraĪiilor de avere Ĥi interese, domeniul achiziĪiilor publice.
Au desfÝĤurat proiecte Ĥi au realizat studii în domeniul integritÝĪii Ĥi eticii în instituĪiile
publice: Centrul de Resurse Juridice www.crj.ro, AsociaĪia Pro DemocraĪia www.apd.ro,
Transparency Internationa România www.transparency.org.ro Centrul de Resurse
pentru Participare PublicÝ www.ce-re.ro, Active Watch AgenĪia de Monitorizare a Presei
www.activewatch.ro, Institutul Român de Training www.irt.ro.
1
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Demersurile ce pot fi realizate pentru ameliorarea situaĪiilor
problematice identificate sunt acele acĪiuni pe care numai responsabilul
desemnat pentru aplicarea legilor menite sÝ creascÝ transparenĪa Ĥi
integritatea sau acele departamente care lucreazÝ cu probleme sensibile din
aceste puncte de vedere (cum sunt investiĪiile publice), împreunÝ cu
consilierul de eticÝ le pot recomanda conducerii instituĪiei.
a) Integritatea publicÝ Ĥi accesul cetÝĪeanului la informaĪia de interes
public
Problema identificatÝ se referÝ la capacitatea administrativÝ scÝzutÝ în
aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informaĪiile de interes
public:
x inexistenĪa personalului;
x inaccesibilitatea fizicÝ a biroului;
x slaba informatizare a circuitului documentelor în cadrul
instituĪiei.
Demersurile ce pot fi recomandate conducerii instituĪiei de cÝtre
consilierul de eticÝ Ĥi persoana responsabilÝ pentru aplicarea Legii nr.
544/2001:
x amenajarea departamentului într-un spaĪiu destinat exclusiv
activitÝĪilor specifice acestuia Ĥi uĤor accesibil cetÝĪenilor;
x înfiinĪarea unui Centru de Informare pentru cetÝĪeni (CIC). În
acest sens, recomandam apelarea la resursele pe care le poate
oferi AsociaĪia NaĪionalÝ a Centrelor de Informare pentru
cetÝĪeni 2 ;
x crearea unei strategii de informare a instituĪiei;
x diversificarea canalelor de transmitere a informaĪiei cÝtre comunitate: website, buletin informativ (tipÝrit lunar Ĥi electronic
sÝptÝmânal), tipÝrituri punctuale (afiĤe, pliante), call-center;
x instituĪionalizarea transmiterii de informaĪii importante cÝtre
organizaĪiile neguvernamentale locale active, în ideea
fructificÝrii capacitÝĪii acestora de a acĪiona pe post de reĪea
multiplicatoare a informaĪiei publice în comunitate;

2

ReĪeaua poate fi cunoscutÝ prin intermediul website-ului: www.robcc.ro.
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x
x

x

x

x
x

diferenĪierea canalelor de transmitere a informaĪiei pe grupuri
ĪintÝ specifice.
distribuire de materiale informative pentru cetÝĪeni despre domeniul specific de activitate al instituĪiei – cele mai importante
modificÝri legislative în domeniu, schimbÝri de proceduri etc.;
oferirea unor rÝspunsuri la întrebÝri adresate verbal de cÝtre
cetÝĪeni Ĥi acordarea de asistenĪÝ în redactarea de petiĪii Ĥi
solicitÝri de informaĪii în baza legii liberului acces la
informaĪiile de interes public;
spaĪiu pentru cÝsuĪele poĤtale ale aleĤilor sau demnitarilor în
care sÝ primeascÝ scrisori cu propunerile Ĥi doleanĪele
cetÝĪenilor;
spaĪiu de audienĪe – care sÝ asigure, prin rotaĪie, existenĪa unui
program regulat permanent;
actualizarea permanentÝ a paginii de Internet a instituĪiei

b) Integritatea publicÝ Ĥi transparenĪa decizionalÝ
AutoritÝĪile administraĪiei publice obligate sÝ respecte dispoziĪiile
Legii nr. 52/2003 sunt:
x autoritÝĪile administraĪiei publice centrale: ministerele, alte
organe centrale ale administraĪiei publice din subordinea
Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate
ale acestora, precum Ĥi autoritÝĪile administrative autonome;
x autoritÝĪile administraĪiei publice locale: consiliile judeĪene,
consiliile locale, primarii, instituĪiile Ĥi serviciile publice de
interes local sau judeĪean.
Probleme:
x anunĪurile cu privire la desfÝĤurarea ĤedinĪelor nu conĪin toate
informaĪiile referitoare la proiectele de hotÝrâri, aĤa cum
prevede legea 52/2003. AceastÝ stare de fapt priveazÝ cetÝĪenii
Ĥi organizaĪiile interesate de informaĪiile necesare formulÝrii
unor propuneri de îmbunÝtÝĪire - cu valoare de recomandare - a
actelor cu aplicabilitate generalÝ.
x introducerea, pe ordinea de zi a unor proiecte de hotÝrâri, cu
puĪin timp înainte de desfÝĤurarea ĤedinĪelor, sub pretextul
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urgenĪei Ĥi abuzarea de ĤedinĪele extraordinare Ĥi a ĤedinĪelor
„de îndatÝ”.
Demersurile ce pot fi recomandate conducerii instituĪiei de cÝtre
consilierul de eticÝ Ĥi persoana responsabilÝ pentru aplicarea Legii nr.
52/2003:
x adoptarea unei mÝsuri prin care anunĪurile emise cu privire la
organizarea ĤedinĪelor sÝ conĪinÝ:
o textele proiectelor de hotÝrâre de pe ordinea de zi;
o note de fundamentare, expunere de motive sau referat
de aprobare privind necesitatea adoptÝrii fiecÝrui
proiect de act normativ;
o termenul limitÝ, locul Ĥi modalitatea prin care cei
interesaĪi pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii
cu valoare de recomandare privind proiectul de act
normativ.
x proiectele de hotÝrâre introduse în regim de urgenĪÝ, prin
modificarea ordinii de zi anunĪate iniĪial, sÝ fie însoĪite de
argumentarea urgenĪei. AceastÝ obligativitate sÝ fie introdusÝ în
regulamentul intern de funcĪionare al Consiliului Local, similar
cu obligaĪia Guvernului de a motiva urgenĪa OrdonanĪelor de
UrgenĪÝ pe care le emite, conform ConstituĪiei României
(articolul 115, alineatul 4).
x este indicatÝ publicarea motivaĪiei în procesul verbal / minuta
ĤedinĪei respective. Astfel, se va oferi posibilitatea oricÝrei
persoane interesate de a verifica dacÝ motivaĪiile sunt întradevÝr susĪinute de prevederile Regulamentului de Organizare
Ĥi FuncĪionare instituĪiei.
x stenografierea ĤedinĪelor sau altÝ variantÝ de reflectare nominalÝ a votului când este cazul. Prin acest plus de transparenĪÝ,
cerutÝ deja de legile în vigoare, se poate contracara suspiciunea
cÝ acele proiecte de acte normative introduse pe ordinea de zi
în regim de urgenĪÝ pot ascunde scopuri lipsite de integritate.
c) DeclaraĪiile de avere Ĥi de interese
Probleme:
x nedepunerea,
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completarea defectuoasÝ,
nepublicarea declaraĪiilor de avere ale aleĤilor, demnitarilor Ĥi
ale funcĪionarilor publici.
Demersurile ce pot fi recomandate conducerii instituĪiei de cÝtre
consilierul de eticÝ Ĥi persoana responsabilÝ pentru aplicarea legislaĪiei
privind declaraĪiile de avere Ĥi interese, pentru a permite publicului sÝ se
implice în identificarea unor situaĪii de conflict de interese sau
incompatibilitÝĪi, Ĥi pentru a reduce suspiciunile, propunând maximÝ
transparenĪÝ în acest domeniu:
x publicarea declaraĪiilor de avere a tuturor celor obligaĪi
conform legii;
x publicarea declaraĪiilor de interese ale aleĤilor Ĥi ale
funcĪionarilor publici de rang înalt din cadrul instituĪiei.
x
x

d) Integritatea în utilizarea banului public
Probleme:
x Lipsa de transparenĪÝ în probleme de administrare a banului
public poate ascunde practici neintegre Ĥi poate împiedica
participarea comunitÝĪii la luarea deciziei publice în acest
domeniu,
x IniĪierea de proiecte de investiĪii care nu sunt în concordanĪÝ
cu prioritÝĪile comunitÝĪii.
Demersurile ce pot fi recomandate conducerii instituĪiei de cÝtre consilierul de eticÝ Ĥi de departamentul de achiziĪii publice, pentru facilitarea
accesului publicului:
x instituĪia în cauzÝ, în baza prevederilor Legii 544/2001 privind
liberul acces la informaĪiile de interes public, poate sÝ publice
în fiecare an Ĥi sÝ pÝstreze în arhiva sa electronicÝ Ĥi pe pagina
proprie de Internet urmÝtoare documente:
o proiectul de buget pe anul viitor;
o bugetul pe anul în curs;
o execuĪia bugetarÝ a anilor precedenĪi;
o planurile anuale de achiziĪii publice;
o rapoartele trimestriale privind achiziĪiile publice.
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x

pentru o cât mai bunÝ corelare între agenda publicÝ Ĥi agenda
publicÝ a comunitÝĪii locale, se poate apela la urmÝtoarele
demersuri:
o organizarea de dezbateri publice anuale pe proiectul de
buget al anului viitor;
o instituĪionalizarea practicii de organizare a dezbaterilor
publice pentru planurile de investiĪii majore.
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