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Ce este
consilierea etică?
Consilierea etică constă în acordarea de consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul
autorităţilor sau instituţiilor publice cu privire la respectarea normelor de conduită. În fiecare
autoritate sau instituţie publică trebuie să existe un consilier de etică. Consilierul de etică lucrează
cu persoanele din conducerea instituţiei pentru a asigura managementul integrităţii.
(vezi şi broşura Managementul integrităţii în sectorul public la adresa www.crj.ro, www.anfp.gov.ro)

Cine poate beneficia de
consilierea etică?
Funcţionarii publici din cadrul tuturor autorităţilor sau instituţiilor publice.

Cine este
consilierul de etică?
Consilierul de etică este un funcţionar public desemnat pentru consiliere etică de către conducătorul
autorităţii sau instituţiei publice, în temeiul art. 21 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită
a funcţionarilor publici, republicată. Consilierul de etică este şi persoană de contact în domeniul
conduitei profesionale în relaţia cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.
Consilierul de etică are drept atribuţii, pe lîngă consilierea etică, şi monitorizarea aplicării
prevederilor codului de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţii sau instituţiei publice
din care face parte, precum şi întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de
conduită de către funcţionarii publici din cadrul respectivei autorităţi sau instituţii publice.
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Activităţi
suplimentare în legătură directă cu

consilierea etică
- Analiza riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a
măsurilor de remediere;
- Elaborarea planului de prevenire a încălcării
standardelor de conduită;
- Elaborarea codului intern de etică;
- Organizarea şi susţinerea sesiunilor de informare
a tuturor funcţionarilor publici din cadrul autorităţii
sau instituţiei publice, cu privire la principiile şi
standardele de conduită;
- Culegerea şi analizarea de date de la beneficiarii
serviciilor publice şi de la factorii interesaţi privind
integritatea şi coduita funcţionarilor publici.
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Criterii de competenţă
recomandate pentru
desemnarea

consilierului
de etică

Motivație profesională faţă de subiect şi activitate;
Abilități potrivite (comunicare, spirit analitic, logică
formală, logică juridică, mediere) și experiență
profesională;
Capacitatea de a proiecta instrumente, procese
și proceduri interne potrivite (chestionare,
diagnostice, matrice, prioritizare, studii de caz);
Cunoștințe potrivite (training inițial)
și formare continuă;
Corectitudine;
Legitimitate internă (persoană cunoscută şi
apreciată în colectivul profesional).
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Avantajele
consilierii etice
La ce vă poate ajuta o întrevedere cu consilierul de etică?
- Să interpretaţi şi aplicaţi corect normele de conduită etică şi integritate publică;
- Să preveniţi situaţiile de conflicte de interese, incompatibilităţi, nedeclarare a bunurilor şi de
încălcări ale normelor de conduită; vă ajută la indentificarea timpurie a incidentelor de integritate;
- Să fiţi informaţi cu privire la consecinţele nerespectării normelor de conduită;
- Să adoptaţi o atitudine corectă faţă de beneficiarii instituţiei şi factorii interesaţi
- Să fiţi informaţi cu privire la posibilitatea participării la luarea deciziilor;
- Să identificaţi alternativele de rezolvare a oricărei incertitudini, neclarităţi sau dileme pe care
o puteţi avea în legătură cu orice aspect al activităţii şi conduitei proprii; Nu există o limitare a
numărului de şedinţe de consiliere etică pe care le puteţi solicita;
- Sunteţi tratat cu respect, confidenţialitate şi încredere; Pentru nerespectarea confidenţialităţii
sedinţei individuale de consiliere, consilierul de etică răspunde disciplinar;
- Puteţi beneficia de medierea consilierului de etică în situaţiile conflictuale cu alţi functionari
publici, evitându-se astfel procedurile disciplinare şi afectarea tensiunilor şi a spiritului de echipă;
- Întăreşte prezumţia de bună credinţă dacă şedinţa de consiliere are loc înaintea avertizării în
interes public;
- Consilierea etică este o opţiune, un drept, şi nu o obligaţie; Nu puteţi fi sancţionaţi disciplinar sau
prejudiciaţi în vreun fel pentru că aţi apelat la consilierea etică.
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Avantajele

consilierii etice

la nivel organizaţional
- Creşterea încrederii, stimularea dialogului şi a spiritului de echipă;
- Dezvoltarea culturii organizaţionale;
- Consolidarea imaginii organizaţionale;
- Asigurarea unui climat optim de lucru;
- Utilizarea eficientă a resurselor;
- Creşterea calităţii serviciilor oferite;
- Stimularea relaţiilor de cooperare dintre manageri şi echipe;
- Interpretarea şi aplicarea unitară a normelor de conduită etică şi integritate publică;
- Creşterea capacităţii de luare a celor mai bune decizii în domeniul conduitei etice şi integrităţii
publice;
- Creşterea capacităţii de învăţare şi adaptare a membrilor echipei.
..................................................................................................................................................
Recomandăm consilierului de etică să completeze rândurile de mai jos şi să distribuie
broşura colegilor
Datele de contact ale consilierului de etică din ....................................................
Nume: ..............................................................................................................
Functie..............................................................................................................
Adresa (camera nr.): ..........................................................................................
Telefon fix/mobil: ...............................................................................................
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Str. Arcului nr. 19, Sector 2, cod 021032, București
Tel.: (+40) 21-212.06.90
(+40) 21-212.05.20
Fax: (+40) 21-212.05.19
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Web: www.crj.ro | www.crj.ro/blog
Facebook: www.facebook.com/crjro
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