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PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ 

„DEZVOLTAREA STANDARDELOR ETICE ÎN SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE” 
 

 

 

Instituţia 

iniţiatoare 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

Formularea 

problemei 

Atât etica normativă, prin standardele deontologice specifice, cât şi etica aplicată, dezvoltată inclusiv în domeniul special al eticii 

serviciilor publice ca set de principii care ghidează funcţionarii publici în asigurarea serviciilor pe care le oferă către beneficiarii lor, au 

devenit parte din principiile de funcţionare a administraţiei publice, însumând 2 direcţii principale: pe de o parte integritatea în 

exercitarea funcţiei publice, iar pe de alta asigurarea egalităţii de şanse şi a tratamentului nediscriminatoriu ca interes public.
1
 

 

Problematica integrităţii în exercitarea funcţiilor publice din România este construită în jurul a 3 componente principale care sunt 

detaliate în legislaţia naţională – conflictul de interese
2
, incompatibilităţile

3
 şi regulile privind conduita în exercitarea funcţiilor 

publice
4
. Reguli distincte privind conflictul de interese şi incompatibilităţile se regăsesc, după caz, în Constituţie, în sfera de 

aplicabilitate a normelor de drept penal (unde noţiunea de funcţie publică şi funcţionar public sunt definite într-un sens mult mai larg 

decât în Legea nr. 188/1999, incluzând şi alte categorii de persoane decât cele ale căror raporturi juridice intră sub incidenţa Statutului 

funcţionarilor publici) şi a celor de drept administrativ. Conduita, în schimb, este reglementată exclusiv prin raportare la răspunderea 

administrativă/disciplinară a subiecţilor vizaţi. Indiferent de regimul juridic aplicabil, de menţionat este faptul că, aşa cum rezultă şi din 

documentele specifice de planificare strategică, respectiv din documentele de evaluare de sistem la nivel naţional
5
, problematica este 

considerată a aparţine unui domeniu mai larg, cel al politicilor anticorupţie, capitolele legate îndeosebi de componenta de prevenţie – 

stabilirea (şi respectarea) unor reguli şi limite comportamentale, respectiv cunoaşterea şi respectarea acestora se prezumă a conduce la 

reducerea numărului situaţiilor în care sunt aplicabile norme sancţionatorii.  

                                                 
1 A se vedea recomandarea iniţială din Accession Partnership with Romania (1999, revised February 2000) - political criteria/human rights; 4.2 Medium term: Political criteria: ”… implement measures aimed at 

fighting discrimination (including within the public administration…”. Un studiu elaborat de OECD în 2001 arată că 60% dintre codurile etice existente în lume includ clauze referitoare la egalitate şi nediscriminare. 
Vezi, OECD, Codes of corporate conduct: Expanded review of their contents, May 2001.  
2 Prin conflict de interese se înţelege, conform dispoziţiilor legale în vigoare, situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal care ar putea influenţa îndeplinirea 

cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin. În funcţie de obiectul reglementărilor specifice, modalitatea de definire şi/sau delimitare a interesului personal, precum şi dispoziţiile privind competenţele instituţionale de 
evaluare, monitorizare şi control, diferă de la caz la caz.  
3 Incompatibilităţile privind demnităţile publice şi funcţiile publice sunt cele reglementate de Constituţie, de legea aplicabilă autorităţii sau instituţiei publice în care persoanele ce exercită o demnitate publică sau o 

funcţie publică îşi desfăşoară activitatea, de dispoziţiile Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dar şi în conţinutul unor acte normative cu aplicare sectorială. Ca şi în cazul conflictului de 
interese, în funcţie de situaţia avută în vedere sunt stabilite diferenţiat competenţele instituţionale de evaluare, monitorizare şi control. 
4 Normele de conduită prevăzute de Codul de conduită ca fiind obligatorii pentru persoanele care ocupă o funcţie publică în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale şi locale, 

precum şi în cadrul autorităţilor administrative autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice, completate, acolo unde este cazul, cu norme speciale referitoare la conduita în desfăşurarea anumitor 
activităţi sau exercitării anumitor funcţii..  
5 Au fost avute în vedere aici în special menţiuni relevante din strategiile naţionale anticorupţie, respectiv cele din strategii sectoriale cu referire la anumite tipuri de activităţi ori funcţii distincte, respectiv menţiuni 

din evaluările naţionale solicitate intern sau de către organisme europene ori internaţionale 
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În egală măsură, din perspectiva egalităţii de şanse şi a tratamentului nediscriminatoriu, văzute ca parte integrantă din obligaţiile generale 

de conduită, dar şi ca aspect particular în cadrul obligaţiilor de conduită în exercitarea funcţiilor publice, elementul determinant este acela 

că ultimii ani au relevat, atât la nivel global cât şi pe diferite sectoare şi sub-sectoare, nevoia unei mai bune focusări a politicilor publice 

inclusiv în domeniul asigurării incluziunii şi nediscriminării. 

 

Pornind de la elementele avute în vedere cu prioritate la analizarea contextului social, normativ şi instituţional (elemente a căror sinteză 

este prezentată în Anexa la prezentul document), principala problemă identificată în ceea ce priveşte etica în administraţia/funcţia 

publică este diferenţa substanţială între efectele estimate la momentul reglementării distincte a domeniului
6
 şi rezultatele efectiv 

obţinute, reflectate cu prioritate în percepţia asupra domeniului, la nivel de stabilire şi la nivel de aplicare a regulilor, pentru 

diferitele părţi implicate – autorităţi de reglementare, autorităţi şi instituţii publice îndeplinind diferite roluri în cadrul sistemului 

rezultat din aplicarea legii, persoane direct vizate de normă şi persoane direct sau indirect afectate de aplicarea/neaplicarea acesteia. 

Astfel
7
: 

 Prin raportare la situaţia din perioadele anterioare, tendinţa generală constatată este aceea de a aprecia că lucrurile merg fie la fel, fie 

mai rău, nivelul încrederii într-o ameliorare în condiţiile păstrării aceloraşi variabile de mediu fiind una redusă. 

 Calitatea serviciilor publice şi standardele etice curente utilizate în prestarea acestora sunt în continuare considerate drept 

neconforme cu aşteptările beneficiarilor, principalii „vinovaţi” fiind consideraţi autorităţile şi instituţiile publice direct responsabile de 

prestarea acestora (ca autorităţi competente sau, după caz, prin raportare la capacitatea administrativă şi/sau profesionalismul 

personalului implicat). 

 Corupţia (în sensul larg al termenului, definit conform DEX ca „stare de abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie”, cu 

normele de conduită incluse; în sens juridic al termenului, definită ca faptă comisă cu intenţie prin care se acordă orice fel de avantaj 

în contradicţie cu atribuţiile oficiale şi cu drepturile altora, ori utilizarea de către un angajat sau funcţionar a poziţiei sau funcţiei în 

scopul de a realiza un folos pentru sine sau pentru altă persoană în detrimentul altor persoane, şi aici cu normele de conduită incluse) 

este în continuare percepută de către toţi factorii interesaţi drept una dintre problemele majore, de sistem, a căror modalitate de 

rezolvare este considerată necorespunzătoare la nivelul eficienţei implementării politicilor sectoriale în ultimii ani, nu atât din 

perspectiva modalităţilor de definire a regulilor, cât din cea a modalităţilor de interpretare/aplicare a acestora. 

 Din punct de vedere al imaginii publice, cetăţenii percep funcţionarii publici ca având un comportament neconform cu normele de 

conduită ce prevăd prioritatea interesului public, asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor publice, respectarea 

criteriilor profesionalismului, eficienţei, politeţii, integrităţii şi eficacităţii în rezolvarea problemelor. Deşi procentele reprezentanţilor 

autorităţilor şi instituţiilor publice, repectiv ai organizaţiilor nonguvernamentale, comunităţii de afaceri şi mass-media sunt substanţial 

mai mici, şi în rândul acestor categorii există opinii nefavorabile referitor la conformitatea cu normele de conduită. 

 Noţiunea de „consiliere etică”, respectiv activitatea persoanelor responsabile cu consilierea etică şi monitorizarea respectării 

                                                 
6 Conform prevederilor Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, normele de conduită sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, acestea vizând creşterea calităţii serviciului 

public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică, respectiv crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între 

cetăţeni şi funcţionarii publici, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte, precum şi menţinerea prestigiului instituţiilor, funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. În mod 
similar este reglementată şi conduita persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, prin Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile 

şi instituţiile publice. 
7 Pentru informaţii detaliate, statistici şi alte documente considerate relevante, utilizate în emiterea concluziilor, a se vedea Anexa 1 la prezentul document. 
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normelor de conduită sunt insuficient cunoscute, iar oportunităţile oferite de direcţiile de dezvoltare din ultimii ani a celor două 

concepte – consiliere etica, respectiv consilier de etică – sunt insuficient valorificate (cel puţin la nivelul sistemului de funcţie publică, 

iniţiatorul prezentului document de politică publică neavând definite prin lege pentru alte categorii de personal competenţe 

instituţionale, de reglementare sau de aplicare a legii, cu excepţia celor asociate statutului de furnizor de formare). 

Diferenţei menţionate anterior i se adaugă, cu o importanţă similară, necesitatea de actualizare a standardelor etice în concordanţă cu 

evoluţia relaţiilor socio-profesionale în mediul administrativ, în prezent interpretarea noţiunii de conduită fiind făcută într-un 

sens mai larg decât cel utilizat la momentul reglementării iniţiale şi acoperind o arie mai variată de detalii şi situaţii specifice. 

În subsidiar, sistemul actual de stabilire şi implementare a unor standarde etice în administraţia/funcţia publică prezintă unele 

deficienţe generate în unele cazuri de modalitatea de formulare a normelor, în alte cazuri de gradul de actualitate a situaţiilor 

reglementate iar în altele, de capacitatea administrativă şi/sau instituţională de implementare. 

 

În situaţia nonacţiunii guvernamentale în vederea adresării aspectelor menţionate, problemele de legislaţie şi practică instituţională în 

materia asigurării şi respectării normelor de conduită conforme cu aşteptările beneficiarilor de servicii publice, respectiv cu regulile, 

standardele şi bunele practici la nivel european şi/sau internaţional, precum şi consecinţele lor actuale, se vor acumula şi riscă să fie 

integrate cu titlu permanent în cultura organizaţională/administrativă, o ameliorare sau soluţionare ulterioară devenind cu mult mai 

dificilă. 

De menţionat este însă şi faptul că orice acţiune guvernamentală, pentru a se putea adresa cu succes aspectelor menţionate ar trebui să 

aibe ca premise: 

- obţinerea de rezultate într-un termen rezonabil, cu asumarea obligaţiei de depunere a unor eforturi corelate cu actuala capacitate 

administrativă şi financiară de susţinere; 

- orientarea către beneficiar, cu încadrarea inclusiv în limitările impuse de actualul context economico-social şi politico-

administrativ.  

Denumirea 

politicii publice 
Dezvoltarea standardelor etice în sistemul administraţiei publice 

Scop Creşterea capacităţii administrative în domeniul implementării şi promovării standardelor etice în activitatea autorităţilor şi 

instituţiilor publice 

Obiective 

generale/ 

obiective 

specifice 

Direcţiile majore de acţiune propuse în vederea atingerii scopului declarat sunt:  

1. Actualizarea cadrului general de stabilire şi monitorizare a respectării normelor de conduită, precum şi a mecanismelor instituţionale 

actuale de implementare a prevederilor legale privind conduita în exercitarea funcţiilor publice 

Acest obiectiv general se estimează că poate fi atins prin parcurgerea a 5 etape intermediare distincte, respectiv: 

1.1. Analiza detaliată a nevoilor de reglementare din perspectiva modificării şi/sau completării cadrului normativ în domeniul eticii şi 

integrităţii în funcţia publică din România – reguli din sfera de aplicabilitate a dreptului administrativ, conform competenţelor stabilite 

prin lege pentru Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (cu posibilitate de extindere a domeniului de analiză/intervenţie în cazul 

disponibilităţii de colaborare şi emitere a unui raport comun cu alte autorităţi şi instituţii publice cu competenţe în domeniul prevenirii 
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corupţiei)  

1.2. Identificarea şi includerea în normele de conduită a unor aspecte particulare corespunzătoare liniilor definitorii ale standardelor 

etice inclusive - asigurarea egalităţii de şanse, asigurarea egalităţii de tratament şi interdicţia discriminării 

1.3. Identificarea şi includerea în normele de conduită a unor aspecte particulare corespunzătoare asigurării protecţiei  funcţionarilor 

publici împotriva comportamentelor abuzive altele decât ameninţările cu violenţa sau faptele de ultraj, prevăzute de legea penală ca 

infracţiuni, precum şi protecţiei avertizorilor de integritate (potenţiali sau efectivi)    

1.4. Consolidarea statutului şi rolului consilierului de etică, cu actualizarea/redefinirea modalităţilor de desemnare,  exercitare a 

atribuţiilor şi evaluare a activităţii 

1.5. Consolidarea şi îmbunătăţirea cadrului de monitorizare, evaluare şi raportare a respectării normelor de conduită  

2. Dezvoltarea şi operaţionalizarea de noi mecanisme instituţionale de implementare eficientă a prevederilor legale privind conduita în 

exercitarea funcţiilor publice 

Acest obiectiv general se estimează că poate fi atins prin parcurgerea a 7 etape intermediare distincte, respectiv: 

2.1. Crearea şi operaţionalizarea unor mecanisme-suport funcţionale de asigurare a legăturii între activitatea consilierului de etică şi 

cea a persoanelor desemnate pentru exercitarea, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, a altor tipuri de activităţi asociate 

domeniului prevenirii corupţiei (ex.: persoanele responsabile cu asigurarea implementării  prevederilor legale privind declaraţiile de 

avere şi declaraţiile de interese, consilierii de integritate, persoanele responsabile cu monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea 

metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial, cele desemnate pentru monitorizarea 

implementării strategiilor naţionale anticorupţie şi a planurilor sectoriale de acţiune specifice, membrii şi secretarii comisiilor de 

disciplină, etc.) 

2.2. Crearea unui standard de pregătire a consilierului de etică, cu instituirea obligativităţii unei pregătiri iniţiale a persoanelor 

responsabile cu consilierea etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită 

2.3. Crearea unui sistem de evaluare a performanţelor şi îmbunătăţire a pregătirii profesionale pentru consilierii de etică, pornind de la 

particularităţile activităţilor desfăşurate conform legii  

2.4. Crearea şi operaţionalizarea unui cadru general, comun, de organizare şi desfăşurare a activităţii de consiliere etică în cadrul 

autorităţilor şi instituţiilor publice 

2.5. Realizarea, în sistem pilot, la nivelul A.N.F.P., a unui audit al diversităţii, urmat de o analiză a necesarului de intervenţie la nivel 

instituţional pentru asigurarea implementării cerinţelor referitoare la accesul egal la servicii şi funcţii publice; în funcţie de rezultatele 

obţinute, modalitatea de evaluare va fi recomandată spre implementare şi altor autorităţi şi instituţii publice, în coordonarea 

consilierilor de etică 

2.6. Dezvoltarea reţelei consilierilor de etică, inclusiv prin utilizarea de mijloace informatice care să permită comunicarea/colaborarea 

între persoanele responsabile cu consilierea etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită (cu posibilitate de extindere a 

domeniului de intervenţie în cazul disponibilităţii de colaborare şi iniţiere a unor activităţi comune cu alte autorităţi şi instituţii publice 
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cu competenţe în domeniul prevenirii corupţiei) 

2.7. Elaborarea şi diseminarea de către A.N.F.P., prin reţeaua consilierilor de etică, a cel puţin 2 ghiduri tematice în materie de 

aplicare a normelor de conduită, dintre care unul destinat consilierilor de etică şi unul, beneficiarilor serviciilor de consiliere etică 

3. Formarea şi informarea consilierilor de etică din autorităţi şi instituţii publice 

Acest obiectiv general se estimează că poate fi atins prin parcurgerea a 2 etape intermediare distincte, respectiv: 

3.1. Dezvoltarea unui program de formare iniţială pentru consilierii de etică din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice şi 

implementarea acestuia pentru un număr de 750 de persoane în primul an  

3.2. Crearea şi operaţionalizarea unui sistem de analiză a nevoilor de instruire pentru formarea continuă a persoanelor responsabile cu 

consilierea etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită (cu posibilitate de extindere a domeniului de analiză/intervenţie în 

cazul disponibilităţii de colaborare şi emitere a unui raport comun cu alte autorităţi şi instituţii publice cu competenţe în domeniul 

prevenirii corupţiei) 

4. Promovarea şi diseminarea către beneficiari a regulilor privind conduita, a mecanismelor instituţionale şi a mecanismelor-suport, a 

activităţilor şi a rezultatelor obţinute în implementarea iniţiativei de dezvoltare a standardelor etice în sistemul administraţiei publice 

Acest obiectiv general se estimează că poate fi atins prin parcurgerea a 2 etape intermediare distincte, respectiv: 

4.1. Crearea şi operaţionalizarea unor mecanisme-suport funcţionale de asigurare a legăturii între activitatea consilierului de etică şi 

cea a persoanelor desemnate pentru asigurarea reprezentării/prezentării instituţiei în relaţia cu beneficiarii, societatea civilă şi mass-

media 

4.2. Abordarea, în cadrul programelor de formare continuă destinate diferitelor categorii de personal din administraţia publică, 

inclusiv a tematicii referitoare la etică şi integritate, respectiv la nediscriminare, egalitate de şanse şi de tratament şi managementul 

diversităţii (ca tematică distinctă sau tematică asociată obiectului specific al instruirilor, după caz), cu asigurarea instruirii în domeniul 

eticii şi integrităţii pentru un număr de cel puţin 400 de persoane în primul an 

 

Beneficiari 

 

Beneficiari direcţi: personalul direct responsabil de respectarea normelor de conduită în exercitarea funcţiilor deţinute, conducătorii 

autorităţilor sau instituţiilor publice, consilierii de etică, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în calitate de instituţie direct 

responsabilă cu reglementarea, monitorizarea şi facilitarea implementării normelor de conduită  

Beneficiari indirecţi: Cetăţenii, ca beneficiari ai serviciilor publice, autorităţile şi instituţiile publice cu responsabilităţi stabilite prin 

lege pentru gestionarea altor aspecte în legătură cu prevenirea şi combaterea corupţiei şi/sau discriminării 
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Variante de 

soluţionare 

Varianta 1 

Modificarea abordării, la nivel de sistem, în domeniul 

prevenirii corupţiei, a comportamentelor non-etice şi 

lipsite de integritate în rândul personalului din 

administraţia publică, indiferent de categoria de 

apartenenţă 

Practic, prin raportare la obiectivele generale şi obiectivele 

specifice propuse, implementarea acestei variate de 

soluţionare ar presupune: 

- o codificare/unificare a legislaţiei în domeniul 

prevenirii corupţiei, a comportamentelor non-etice şi 

lipsite de integritate în rândul personalului din 

administraţia publică, indiferent de categoria de 

apartenenţă, cu actualizarea corespunzătoare impusă de 

modificările de context intervenite de la momentul 

definirii dispoziţiilor iniţiale;  

- o reanalizare a tuturor dispoziţiilor legale  considerate 

relevante în domeniul prevenirii corupţiei, în scopul 

identificării acelor elemente ce ţin de latura de 

prevenţie şi care ar putea fi incluse în aria de 

competenţă: a) a unei persoane/structuri specializate 

direct responsabile, la nivelul autorităţilor şi 

instituţiilor publice; b) a unei instituţii specializate 

direct responsabile, la nivelul administraţiei publice; 

- o analizare detaliată a documentelor  considerate 

relevante în domeniul asigurării egalităţii de şanse, 

egalităţii de tratament şi nediscriminării, în scopul 

identificării acelor elemente ce necesită preluare 

distinctă în legislaţia privind normele de conduită;  

- crearea unei funcţii specifice destinate  exercitării de 

atribuţii în domeniul facilitării aplicării dispoziţiilor 

legale (consiliere, asistenţă, intervenţie în etapele 

premergătoare adoptării de măsuri administrative, etc.), 

precum şi monitorizării şi controlului modalităţilor de 

acţiune în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, în 

Impact 1 

 

Economic 

Din punct de vedere al resurselor bugetare, 

implementarea prezentei variante presupune: 

- pe termen scurt, creşterea alocării de 

resurse publice pentru activităţi de 

analiză, reglementare, planificare şi/sau 

organizare de instruiri specializate, 

informare şi consultare, conform 

estimărilor bugetare; 

- pe termen mediu şi lung, diminuarea 

alocării de resurse publice pentru 

activităţi de consiliere, informare, 

coordonare metodologică şi acordare de 

asistenţă şi suport în desfăşurarea de 

activităţi specifice, monitorizare, control, 

evaluare, raportare.  

 

Pentru finanţarea activităţilor pe termen scurt 

se intenţionează utilizarea cu prioritate a 

resurselor aprobate prin proiectul 

„Dezvoltarea unui sistem integrat şi unitar 

de integritate în funcţia publică”, cod SMIS 

27519, iniţiat de Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici în parteneriat cu 

Agenţia Naţională de Integritate, cu un buget 

total de 9.430.755,00 RON  (din care 

1.414.613,25 RON valoarea cofinanţării).  

 

Pentru finanţarea activităţilor pe termen 

mediu şi lung, cheltuielile vor fi suportate 

din bugetul autorităţilor şi instituţiilor 

publice direct implicate (şi care finanţează în 

prezent desfăşurarea activităţilor specifice). 

Buget estimat 1 

 

9.860.000 RON
12

 

 

 

                                                 
12 Buget aprobat pentru proiectul „Dezvoltarea unui sistem integrat şi unitar de integritate în funcţia publică”, cod SMIS 27519, la care se adaugă, fără a presupune alocarea de resurse suplimentare, cheltuieli 

estimate cu desfăşurarea activităţilor specifice de către personalul propriu al autorităţilor şi instituţiilor publice direct implicate în realizarea activităţilor de analiză,  reglementare, planificare şi/sau organizare de 

instruiri specializate, informare şi consultare  
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domeniul  prevenirii corupţiei, a comportamentelor 

non-etice şi lipsite de integritate; 

- dezvoltarea unui cadru normativ şi procedural 

secundar, destinat operaţionalizării funcţiei/structurii 

nou-create, respectiv detalierii modalităţilor de 

desfăşurare a activităţilor specifice; 

- organizarea şi desfăşurarea de programe de formare 

specializată adaptate nevoilor grupului-ţintă format din 

persoanele ocupând funcţiile nou-înfiinţate (pe modelul 

actualelor  programe de formare specializată organizate 

de A.N.F.P. pentru ocuparea a diferite categorii de 

funcţii); 

- adaptarea tuturor activităţilor destinate  atingerii 

celorlalte obiective specifice la particularităţile noului 

sistem (inclusiv din perspectiva creşterii nivelului de 

responsabilitate şi răspundere instituţională şi 

individuală în îndeplinirea obligaţiilor proprii).  

Din punct de vedere al eficienţei (văzută ca raport între 

rezultatele obţinute şi eforturile depuse în vederea obţinerii 

respectivelor rezultate) şi al eficacităţii (văzută ca raport 

între rezultatele estimate şi cele efectiv obţinute), varianta 

descrisă: 

- este în măsură a conduce la atingerea scopului 

propunerii de politică publică, o legislaţie unificată şi 

un management unitar în domeniul prevenirii corupţiei, 

a comportamentelor non-etice şi lipsite de integritate în 

rândul personalului din administraţia publică, 

diminuând considerabil riscurile asociate unei abordări 

secvenţiale, în care atribuţii şi activităţi specifice 

aceluiaşi domeniu şi circumscrise aceloraşi obiective 

sectoriale sunt exercitate/desfăşurate în mod diferit şi 

fără (sau cu o minimă) legătură între ele; 

- corespunde obiectivelor şi direcţiilor de acţiune 

asumate prin documente de planificare strategică 

relevante, precum Programul de Guvernare pentru 

perioada 2013-2016 (aprobat prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 45/2012), Strategia naţională 

anticorupţie (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

215/2012) şi Strategia naţională de implementare a 

 

Social 

 

Din punct de vedere al impactului social, se 

estimează că varianta prezentată, în situaţia 

implementării, va conduce la o creştere a 

calităţii serviciului public, o mai bună 

administrare în realizarea interesului public, 

precum şi diminuarea într-o măsură relevantă 

a birocraţiei şi a faptelor de corupţie din 

administraţia publică. De asemenea, 

implementarea propunerilor prezentate va 

contribui într-o mai mare măsură la crearea 

unui climat de încredere şi respect reciproc 

între cetăţeni şi funcţionarii publici, pe de o 

parte, şi între cetăţeni şi autorităţile 

administraţiei publice, pe de altă parte, 

precum şi la menţinerea prestigiului 

instituţiilor, funcţiei publice şi al 

funcţionarilor publici. 
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măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării 

(aprobată prin Ordinul Preşedintelui Consiliului 

Naţional pentru Combaterea Discriminării nr. 

286/2007),  facilitează implementarea recomandărilor 

externe în domeniul respectării drepturilor omului şi 

prevenirii corupţiei, şi integrează în cea mai mare 

măsură opiniile exprimate de partenerii de dialog 

social, respectiv de beneficiarii direcţi ai normelor
8
; 

- permite o mai bună gestionare a activităţii de consiliere 

etică şi monitorizare a respectării normelor de conduită, 

în primul rând prin redefinirea ordinii de prioritate la 

exercitarea atribuţiilor specifice (fiind funcţie specifică, 

scopul postului va fi definit în mod corespunzător, spre 

deosebire de situaţia curentă, unde consilierul de etică 

deţine o funcţie cu scop determinat, la atribuţiile 

asociate acestuia adăugându-se ulterior şi cele în 

legătură cu domeniul supus discuţiei) şi crearea 

premiselor pentru uniformizarea practicilor 

instituţionale; 

- implică o serie de costuri asociate creării noului sistem, 

costurile de funcţionare nediferind substanţial de cele 

actuale
9
.  

Din punct de vedere al fezabilităţii administrative, 

principalele riscuri implicate de implementarea variantei 

descrise şi care pot conduce la neobţinerea rezultatelor 

estimate sunt generate de: 

- necesitatea coiniţierii măsurilor preconizate, pornind de 

la competenţele diferenţiate stabilite prin lege pentru 

autorităţile şi instituţiile publice implicate în domeniul 

prevenirii corupţiei, a comportamentelor non-etice şi 

                                                 
8 La evaluarea eficienţei/eficacităţii şi emiterea concluziilor au fost avute în vedere inclusiv modificările contextului politico-administrativ, aşa cum sunt acestea reflectate de prevederile OUG nr. 96/2012 privind 
stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative. De asemenea, măsurile propuse nu presupun modificarea competenţelor instituţionale în 

sensul transferului  de atribuţii şi/sau competenţe de la o instituţie publică la alta, ci doar o completare corespunzătoare a ariei de competenţă în materie de consiliere etică şi monitorizare a respectării normelor de 

conduită (spre exemplu, completarea explicită a domeniului “norme de conduită” cu aspecte ce ţin de conflictul de interese nu se prezumă a avea ca efect transferul de competenţe dinspre A.N.I. înspre 
A.N.F..P./autorităţile şi instituţiile publice, rolul fiecăruia dintre actorii indicaţi fiind unul diferit în cadrul sistemului administrativ văzut în ansamblul său, însă este de aşteptat ca o atare completare să aibă ca punct 

de referinţă şi intervenţie diferenţele dintre modalitatea de definire a conflictului de interese conform cadrului general şi, respectiv, conform normelor aplicabile exclusiv în situaţii determinate ce ţin de sistemul 

funcţiei publice).    
9 Excedentul generat de salarizarea unei funcţii specifice a fost considerat drept acoperit prin însumarea finanţării desfăşurării activităţilor specifice domeniului prevenirii corupţiei, a comportamentelor non-etice şi 

lipsite de integritate de către mai multe persoane, fiecare cu atribuţiile şi competenţele proprii, cu deducerea cheltuielilor administrative rezultate din diminuarea prezumată a cercetărilor jurisdicţionale având ca 

obiect sesizări privind nerespectarea legii in domeniul supus discuţiei. 
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lipsite de integritate în rândul personalului din 

administraţia publică, într-un context instituţional şi 

legislativ instabil şi nedefinitiv
10

; 

- numărul mare de acte normative conţinând prevederi în 

domeniul prevenirii corupţiei, a comportamentelor non-

etice şi lipsite de integritate în rândul personalului din 

administraţia publică, şi care, pentru respectarea 

normelor de tehnică legislativă şi evitarea 

suprapunerilor, ar trebui modificate corespunzător; 

- constrângerile de natură financiară şi la nivel de resurse 

umane ale autorităţilor şi instituţiilor publice
11

. 

Varianta 2 

 

Menţinerea abordării diferenţiate pe categorii de 

personal şi tipuri de competenţe instituţionale, cu 

actualizarea cadrului legal privind normele de conduită 

în exercitarea funcţiilor publice şi modificarea 

substanţială a statutului, rolului şi modalităţilor de 

exercitare a atribuţiilor consilierului de etică 

 

Practic, prin raportare la obiectivele generale şi obiectivele 

specifice propuse, implementarea acestei variate de 

soluţionare ar presupune: 

- o reanalizare a tuturor documentelor considerate 

relevante în domeniile anticorupţie şi, respectiv, 

asigurarea egalităţii de şanse, egalităţii de tratament şi 

nediscriminării, în scopul identificării acelor elemente 

ce ţin de latura de prevenţie, ce necesită preluare 

distinctă în legislaţia privind normele de conduită şi 

care ar putea fi incluse în mod explicit în aria de 

competenţă a consilierului de etică; 

- o actualizare a Legii nr. 7/2004 privind Codul de 

conduită a funcţionarilor publici (cu menţiunea că, 

Impact 2 

 

Economic 

Din punct de vedere al resurselor bugetare, 

implementarea prezentei variante presupune: 

- pe termen scurt, creşterea alocării de 

resurse publice pentru activităţi de 

analiză, reglementare, planificare şi/sau 

organizare de instruiri specializate, 

informare şi consultare, conform 

estimărilor bugetare; 

- pe termen mediu şi lung, diminuarea 

alocării de resurse publice pentru 

activităţi de consiliere, informare, 

coordonare metodologică şi acordare de 

asistenţă şi suport în desfăşurarea de 

activităţi specifice, monitorizare, control, 

evaluare, raportare.  

 

Pentru finanţarea activităţilor pe termen scurt 

se intenţionează utilizarea cu prioritate a 

resurselor aprobate prin proiectul 

Buget estimat 2 

 

9.640.000 RON
17

 

                                                 
10 Spre exemplu, la data finalizării prezentului document procesul de reorganizări instituţionale asociat aplicării prevederilor OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei 

publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative nu s-a finalizat, iar iniţierea formală a măsurilor specifice şi prezumate a avea impact inclusiv asupra domeniului supus discuţiei din Programul de 

Guvernare pentru perioada 2013-2016 (cum ar fi, spre exemplu, reforma sistemului de funcţie publică, ori măsurile aferente obiectivelor descentralizării) nu a început  
11 Au fost avute în vedere aici îndeosebi limitările pentru alocarea de resurse financiare în contextul economico-social actual, pentru crearea de activităţi şi funcţii suplimentare, respectiv limitările referitoare la 

crearea şi ocuparea de posturi în administraţia publică.  
17 A se vedea menţiunea de la pct. 12 din notele de subsol ale prezentului document   
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pentru asigurarea eficienţei la aplicarea normei, se 

recomandă o iniţiativă similară a autorităţii de 

reglementare în ceea ce priveşte cel puţin prevederile 

Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a 

personalului contractual);  

- dezvoltarea unui cadru normativ şi procedural 

secundar, destinat facilitării îndeplinirii atribuţiilor 

specifice în domeniul consilierii etice, monitorizării şi 

controlului respectării normelor de conduită, respectiv 

detalierii modalităţilor de exercitare a acestora; 

- organizarea şi desfăşurarea de programe de formare 

specializată adaptate nevoilor grupului-ţintă format din 

consilierii de etică din cadrul autorităţilor şi instituţiilor 

publice (pe modelul actualelor  programe de formare 

specializată organizate de A.N.F.P. pentru ocuparea a 

diferite categorii de funcţii); 

- adaptarea tuturor activităţilor destinate atingerii 

celorlalte obiective specifice la particularităţile noului 

sistem (inclusiv din perspectiva creşterii nivelului de 

responsabilitate şi răspundere instituţională şi 

individuală în îndeplinirea obligaţiilor proprii).  

Din punct de vedere al eficienţei (văzută ca raport între 

rezultatele obţinute şi eforturile depuse în vederea obţinerii 

respectivelor rezultate) şi al eficacităţii (văzută ca raport 

între rezultatele estimate şi cele efectiv obţinute), varianta 

descrisă: 

- este în măsură a conduce la atingerea scopului 

propunerii de politică publică, o mai bună definire a 

rolului, competenţelor şi modalităţilor de exercitare a 

atribuţiilor specifice în domeniul consilierii etice, 

monitorizării şi controlului respectării normelor de 

conduită fiind susceptibilă a genera la persoanele direct 

vizate un nivel mai dezvoltat de asumare şi 

responsabilizare, reflectate inclusiv într-un caracter mai 

proactiv al abordării acestora în exercitarea atribuţiilor 

proprii;   

- corespunde obiectivelor şi direcţiilor de acţiune 

asumate prin documente de planificare strategică 

relevante, precum Programul de Guvernare pentru 

„Dezvoltarea unui sistem integrat şi unitar 

de integritate în funcţia publică”, cod SMIS 

27519, realizat de Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici în parteneriat cu 

Agenţia Naţională de Integritate, cu un buget 

total de 9.430.755,00 RON  (din care 

1.414.613,25 RON valoarea cofinanţării).  

 

Pentru finanţarea activităţilor pe termen 

mediu şi lung, cheltuielile vor fi suportate 

din bugetul autorităţilor şi instituţiilor 

publice direct implicate (şi care finanţează în 

prezent desfăşurarea activităţilor specifice). 

 

Social 

 

Din punct de vedere al impactului social, se 

estimează că varianta prezentată, în situaţia 

implementării, va conduce la o creştere a 

calităţii serviciului public, o mai bună 

administrare în realizarea interesului public, 

precum şi diminuarea într-o măsură relevantă 

a birocraţiei şi a faptelor de corupţie din 

administraţia publică. De asemenea, 

implementarea propunerilor prezentate va 

contribui într-o mai mare măsură la crearea 

unui climat de încredere şi respect reciproc 

între cetăţeni şi funcţionarii publici, pe de o 

parte, şi între cetăţeni şi autorităţile 

administraţiei publice, pe de altă parte, 

precum şi la menţinerea prestigiului 

instituţiilor, funcţiei publice şi al 

funcţionarilor publici. 
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perioada 2013-2016 (aprobat prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 45/2012), Strategia naţională 

anticorupţie (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

215/2012) şi Strategia naţională de implementare a 

măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării 

(aprobată prin Ordinul Preşedintelui Consiliului 

Naţional pentru Combaterea Discriminării nr. 

286/2007),  facilitează implementarea  recomandărilor 

externe în domeniul respectării drepturilor omului şi 

prevenirii corupţiei, integrează într-o măsură relevantă 

opiniile exprimate de partenerii de dialog social, 

respectiv de beneficiarii direcţi ai normelor
13

 şi are în 

vedere inclusiv rezervele exprimate de alte autorităţi şi 

instituţii publice cu privire la amploarea schimbărilor 

implicate de atingerea scopului şi obiectivelor prezentei 

propuneri de politică publică; 

- permite o mai bună gestionare a activităţii de consiliere 

etică şi monitorizare a respectării normelor de conduită, 

în primul rând prin înlăturarea unor bariere identificate 

în urma analizării sistemului actual, respectiv indicate 

atât de consilierii de etică, cât şi de beneficiarii 

activităţilor acestora (modalitatea de desemnare a 

consilierilor de etică, cea de desfăşurare a activităţii 

acestora, cea de facilitare a accesului la serviciile 

oferite de aceasta categorie socio-profesională, etc.) şi 

crearea premiselor pentru uniformizarea practicilor 

instituţionale; 

- implică o serie de costuri asociate creării noului sistem, 

costurile de funcţionare nediferind substanţial de cele 

actuale
14

; de asemenea, nu implică alocarea de resurse 

financiare şi umane suplimentare faţă de cele necesar a 

fi prevăzute în prezent în bugetele, respectiv statele de 

funcţii ale autorităţilor şi instituţiilor publice.   

Din punct de vedere al fezabilităţii administrative, 

principalele riscuri implicate de implementarea variantei 

                                                 
13 A se vedea menţiunea de la pct. 8 din notele de subsol, precum şi unele date statistice prezentate în Anexa la prezentului document 
14 Excedentul generat de modificarea rolului, statutului şi modalităţilor de exercitare a atribuţiilor consilierului de etică a fost considerat drept acoperit prin deducerea cheltuielilor administrative rezultate din 

diminuarea prezumată a cercetărilor administrative având ca obiect sesizări privind nerespectarea normelor de conduită. 



Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

Propunere de politică publică „Dezvoltarea standardelor etice în sistemul administraţiei publice”  

 

 12 

descrise şi care pot conduce la neobţinerea sau, după caz, 

obţinerea parţială a rezultatelor estimate sunt generate de: 

- necesitatea acordării unei perioade tranzitorii pentru 

acomodarea, atât a consilierilor de etică, cât şi a 

conducerii autorităţilor şi instituţiilor publice, respectiv 

funcţionarilor publici, ca beneficiari direcţi, şi 

cetăţenilor, ca beneficiari indirecţi ai normelor stabilite 

prin Codul de conduită; 

- existenţa unui tratament diferenţiat generat de norme 

distincte  în materie de conduită pentru categorii de 

personal ce îşi desfăşoară activitatea în comun 

(funcţionarii publici şi personalul contractual)
15

; 

- constrângerile de natură financiară şi la nivel de resurse 

umane ale autorităţilor şi instituţiilor publice
16

.  

Varianta 3 

 

Actualizarea cadrului legal privind normele de conduită 

în exercitarea funcţiilor publice prin eliminarea 

prioritară a deficienţelor privind forma reglementării, 

cu menţinerea abordării diferenţiate pe categorii de 

personal şi tipuri de competenţe instituţionale, respectiv 

cu păstrarea  modalităţilor actuale de definire a 

statutului şi rolului consilierului de etică, însoţită de o 

clarificare/detaliere corespunzătoare a normelor 

referitoare la activitatea acestuia 

 

Practic, prin raportare la obiectivele generale şi obiectivele 

specifice propuse, implementarea acestei variate de 

soluţionare ar presupune: 

- o reanalizare a modalităţilor de definire a atribuţiilor 

instituţiilor implicate, conform dispoziţiilor Capitolului 

III - Coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării 

normelor de conduită profesională  - din Legea nr. 

7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor 

publici, republicată (cu menţiunea că, pentru asigurarea 

Impact 3 

 

Economic 

Din punct de vedere al resurselor bugetare, 

implementarea prezentei variante presupune: 

- pe termen scurt, creşterea alocării de 

resurse publice pentru activităţi de 

analiză, reglementare, planificare şi/sau 

organizare de instruiri specializate, 

informare şi consultare, conform 

estimărilor bugetare; 

- pe termen mediu şi lung, diminuarea 

alocării de resurse publice pentru 

activităţi de consiliere, informare, 

coordonare metodologică şi acordare de 

asistenţă şi suport în desfăşurarea de 

activităţi specifice, monitorizare, control, 

evaluare, raportare.  

 

Pentru finanţarea activităţilor pe termen scurt 

se intenţionează utilizarea cu prioritate a 

Buget estimat 3 

 

9.580.000 RON
20

 

                                                 
15 Cu titlu de exemplu, principalul aspect avut în vedere din această perspectivă este lipsa unor mecanisme de facilitare a aplicării normelor (consiliere, monitorizare, control)   
16 Au fost avute în vedere aici îndeosebi limitările pentru alocarea de resurse financiare în contextul economico-social actual, pentru susţinerea de activităţi-suport destinate prestării de servicii publice conform 

misiunii organizaţionale, la standarde calitative corespunzătoare aşteptărilor beneficiarilor.  
20 A se vedea menţiunea de la pct. 8 din notele de subsol, precum şi unele date statistice prezentate în Anexa la prezentului document   
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eficienţei la aplicarea normei, se recomandă o iniţiativă 

similară a autorităţii de reglementare în ceea ce priveşte 

capitolul corespondent din Legea nr. 477/2004 privind 

Codul de conduită a personalului contractual);  

- redefinirea şi/sau completarea cadrului normativ şi 

procedural secundar, destinat facilitării îndeplinirii 

atribuţiilor specifice în domeniul consilierii etice, 

monitorizării şi controlului respectării normelor de 

conduită, respectiv detalierii modalităţilor de exercitare 

a acestora; 

- organizarea şi desfăşurarea de programe de formare 

continuă adaptate nevoilor grupului-ţintă format din 

consilierii de etică din cadrul autorităţilor şi instituţiilor 

publice; 

- adaptarea tuturor activităţilor destinate atingerii 

celorlalte obiective specifice la particularităţile 

actualului sistem, în forma sa revizuită (inclusiv din 

perspectiva creşterii nivelului de responsabilitate şi 

răspundere instituţională şi individuală în îndeplinirea 

obligaţiilor proprii).  

Din punct de vedere al eficienţei (văzută ca raport între 

rezultatele obţinute şi eforturile depuse în vederea obţinerii 

respectivelor rezultate) şi al eficacităţii (văzută ca raport 

între rezultatele estimate şi cele efectiv obţinute), varianta 

descrisă: 

- este în măsură a conduce la atingerea scopului 

propunerii de politică publică, o definire mai clară şi 

mai detaliată a modalităţilor de exercitare a atribuţiilor 

specifice în domeniul consilierii etice, monitorizării şi 

controlului respectării normelor de conduită fiind 

susceptibilă a genera la persoanele direct vizate o 

capacitate mai ridicată de aplicare a legii în spiritul şi 

litera acesteia;   

- corespunde obiectivelor şi direcţiilor de acţiune 

asumate prin documente de planificare strategică 

relevante, precum Programul de Guvernare pentru 

perioada 2013-2016 (aprobat prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 45/2012) şi Strategia naţională 

anticorupţie (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

resurselor aprobate prin proiectul 

„Dezvoltarea unui sistem integrat şi unitar 

de integritate în funcţia publică”, cod SMIS 

27519, realizat de Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici în parteneriat cu 

Agenţia Naţională de Integritate, cu un buget 

total de 9.430.755,00 RON  (din care 

1.414.613,25 RON valoarea cofinanţării).  

 

Pentru finanţarea activităţilor pe termen 

mediu şi lung, cheltuielile vor fi suportate 

din bugetul autorităţilor şi instituţiilor 

publice direct implicate (şi care finanţează în 

prezent desfăşurarea activităţilor specifice). 

 

Social 

 

Din punct de vedere al impactului social, se 

estimează că varianta prezentată, în situaţia 

implementării, va conduce la o creştere a 

calităţii serviciului public, o mai bună 

administrare în realizarea interesului public, 

precum şi diminuarea într-o măsură relevantă 

a birocraţiei şi a faptelor de corupţie din 

administraţia publică. De asemenea, 

implementarea propunerilor prezentate va 

contribui într-o mai mare măsură la crearea 

unui climat de încredere şi respect reciproc 

între cetăţeni şi funcţionarii publici, pe de o 

parte, şi între cetăţeni şi autorităţile 

administraţiei publice, pe de altă parte, 

precum şi la menţinerea prestigiului 

instituţiilor, funcţiei publice şi al 

funcţionarilor publici. 
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215/2012), integrează o serie de opinii exprimate de 

partenerii de dialog social, respectiv de beneficiarii 

direcţi ai normelor
18

 şi are în vedere inclusiv unele 

rezerve exprimate de alte autorităţi şi instituţii publice 

cu privire la amploarea schimbărilor implicate de 

atingerea scopului şi obiectivelor prezentei propuneri 

de politică publică; 

- permite o mai bună gestionare a activităţii de consiliere 

etică şi monitorizare a respectării normelor de conduită, 

în primul rând prin clarificarea unor aspecte ce ţin de 

organizarea şi desfăşurarea acesteia şi crearea 

premiselor pentru uniformizarea practicilor 

instituţionale; 

- implică o serie de costuri asociate revizuirii actualului 

sistem, costurile de funcţionare nediferind substanţial 

de cele actuale.  

Din punct de vedere al fezabilităţii administrative, 

principalele riscuri implicate de implementarea variantei 

descrise şi care pot conduce la neobţinerea sau, după caz, 

obţinerea parţială a rezultatelor estimate sunt generate de: 

- intervenţia minimală (clarificare, urmată de detaliere) 

asupra unora dintre aspectele sesizate de reprezentanţi 

ai tuturor părţilor interesate ca reprezentând bariere în 

atingerea scopului reglementării unor norme de 

conduită şi a unui sistem de facilitare a respectării 

acestora, şi neintervenirea asupra altor aspecte 

considerate de aceleaşi categorii de persoane drept 

importante;  

- existenţa unui tratament diferenţiat generat de norme 

distincte  în materie de conduită pentru categorii de 

personal ce îşi desfăşoară activitatea în comun 

(funcţionarii publici şi personalul contractual)
19

. 

Procesul de 

consultare 

Organizaţii/instituţii consultate: Rezultatul consultării: 

 

                                                 
18 A se vedea menţiunea de la pct. 8 din notele de subsol ale prezentului document   
19 Cu titlu de exemplu, principalul aspect avut în vedere din această perspectivă este lipsa unor mecanisme de facilitare a aplicării normelor (consiliere, monitorizare, control)   
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a) autorităţi şi instituţii publice 

 Ministerul Afacerilor Interne
 21

  

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice
22

 

 Ministerul Justiţiei – Secretariatul tehnic pentru 

monitorizarea implementării Strategiei Naţionale 

Anticorupţie pentru perioada 2012-2015 

 Agenţia Naţională de Integritate 

 Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

 7 consilii judeţene şi 15 primării de municipii 

b) reprezentanţi ai societăţii civile: 

 Asociaţia Română pentru Transparenţă 

 Societatea Academică Română 

 Centrul de Resurse Juridice 

 Uniunea Consiliilor Judeţene din România 

 Asociaţia Municipiilor din România 

 Asociaţia Oraşelor din România 

 Asociaţia Comunelor din România 

 Coaliţia Anti-discriminare (Asociaţia ACCEPT, Centrul 

Euroregional pentru Iniţiative Publice, Roma Education 

Fund, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul de 

Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen: FILIA, Centrul 

Parteneriat pentru Egalitate, Institutul pentru Politici 

Publice, Liga Pro Europa, Agenţia de Dezvoltare 

Comunitară “Împreună”, Asociaţia Sens Pozitiv) 

În urma consultărilor succesive, baza de fundamentare a propunerii a fost 

îmbunătăţită
23

. Urmare a îmbunătăţirii bazei de fundamentare, precum şi a 

rezultatului consultărilor directe, obiectivele si variantele de soluţionare 

propuse au fost redefinite astfel încât să se asigure un răspuns cât mai 

relevant problemelor care au condus la necesitatea iniţierii politicii 

publice. De asemenea, rezultatul consultărilor directe a permis şi 

realizarea unei evaluări mai realiste a fezabilităţii propunerilor înaintate cu 

titlu de variante de soluţionare, respectiv de variantă recomandată.   

Varianta de 

soluţionare 

recomandată 

Varianta 2 

 

Prezentarea variantei 

Menţinerea abordării diferenţiate pe categorii de personal şi 

tipuri de competenţe instituţionale, cu actualizarea cadrului 

legal privind normele de conduită în exercitarea funcţiilor 

publice şi modificarea substanţială a statutului, rolului şi 

modalităţilor de exercitare a atribuţiilor consilierului de 

etică 

Termene preconizate de realizare 

 

Conform planului de acţiuni 

Buget estimat 

 

9.640.000 RON 

 

(dintre care 8.016.141,75 RON 

finanţare europeană pentru 

proiectul cu cod SMIS  27519 şi 

1.623.858,25 finanţare de la 

bugetul naţional – 1.414.613,25 

                                                 
21 Cu menţiunea că la data procesului de consultare instituţia menţionată era organizată şi funcţiona sub denumirea de Ministerul Administraţiei şi Internelor, iar structurile direct interesate au fost identificate prin 
raportare la atribuţiile existente anterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative 
22 În varianta instituţională ulterioară intrării în vigoare a O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative 
23 A se vedea informaţiile preluate cu titlu de exemplu din evaluări ale altor entităţi cu privire la modalităţile de percepţie, definire şi/sau aplicare a legii, din Anexa la prezentul document 
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Beneficii/riscuri 

Fiecare dintre cele 3 variante de soluţionare prezentate a 

fost evaluată prin prisma 6 criterii distincte, varianta 

recomandată fiind selectată în urma corelării rezultatelor 

obţinute, după cum urmează: 

 

Criteriu de evaluare 

Apreciere calitativă  

pe o scală de la  

1 (=minim) la 3 (=maxim) 

Costuri (financiare, de 

resurse umane, 

informaţionale şi de timp) – 

varianta ideală este cea 

marcată distinct şi care  

corespunde valorii 1 

3 2 1 

Eficienţă – varianta ideala 

este cea marcată distinct şi 

care  corespunde valorii 3 
2 3 1 

Eficacitate – varianta ideală 

este cea marcată distinct şi 

care corespunde valorii 3 
3 2 1 

Fezabilitate administrativă 

– varianta ideală este cea 

marcată distinct şi care  

corespunde valorii 3 

1 2 3 

Sustenabilitate – varianta 

ideală este cea marcată 

distinct şi care  corespunde 

valorii 3 

3 2 1 

Riscuri generate de 

capacitatea de 

implementare a 

iniţiatorului – varianta 

ideală este cea marcată 

distinct şi care corespunde 

valorii 1 

3 2 1 

 

Varianta 1, deşi prezintă cel mai înalt nivel de eficienţă şi 

eficacitate, este discutabilă din perspectiva costurilor 

implicate, fezabilităţii administrative şi riscurilor generate 

RON cofinanţarea pentru proiectul 

cu cod SMIS  27519 şi 209.245 

RON cheltuieli interne ale 

autorităţii de implementare) 
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de capacitatea de implementare a iniţiatorului.   Varianta 3, 

deşi prezintă nivelul cel mai redus de costuri de 

implementare şi de riscuri generate de capacitatea de 

implementare a iniţiatorului, respectiv nivelul cel mai 

ridicat de fezabilitate administrativă, este discutabilă din 

perspectiva eficienţei, eficacităţii, şi sustenabilităţii. Astfel, 

întrucât variantele 1 şi 3 de soluţionare sunt situate în egală 

măsură la extreme, ca variantă recomandată a fost selectată 

varianta 2, unde beneficiile (avantajele) considerate au 

fost: 

- Din punct de vedere al costurilor, acestea sunt în mare 

măsură exclusiv administrative, şi preponderent (cel 

puţin pentru faza iniţială, de creare a sistemului şi a 

mecanismelor-suport) generate la iniţiator
24

. Mai mult, 

în ipoteza iniţierii implementării proiectului 

„Dezvoltarea unui sistem integrat şi unitar de 

integritate în funcţia publică”, cod SMIS 27519, 

acoperirea a circa 98% din necesar este asigurată prin 

acesta. 

- Raportat la costuri, deşi nu se situează la nivelul maxim 

în ceea ce priveşte eficacitatea, fezabilitatea 

administrativă şi sustenabilitatea, măsurile preconizate 

sunt considerate de natură a conduce la atingerea 

scopului propunerii odată cu trecerea perioadei de 

acomodare la noul sistem, la îndeplinirea obiectivelor 

odată cu finalizarea fiecăreia dintre etapele 

intermediare şi la rezolvarea, într-o măsură relevantă, a 

problemelor identificate. De menţionat este şi faptul că 

în situaţia preluării recomandărilor privind iniţierea 

unei actualizări corespunzătoare a  cadrului normativ şi 

insituţional aferent conduitei personalului contractual, 

calitatea rezultatelor preconizate va fi substanţial şi 

direct proporţional îmbunătăţită. 

- Prin prisma experienţei de reglementare, monitorizare, 

evaluare şi control al aplicării legislaţiei în domeniul 

funcţiei publice (normele de conduită incluse), 

A.N.F.P. deţine expertiza şi competenţele necesare atât 

                                                 
24 A se vedea menţiunea de la pct. 14 din notele de subsol ale prezentului document, precum şi informaţiile prezentate în secţiunea Variante de soluţionare/Impact 2 
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modificării cadrului general privind normele de 

conduită a funcţionarilor publici şi completării cadrului 

normativ şi procedural subsecvent, cât şi acordării de 

coordonare şi suport în implementare corectă a noilor 

reguli 

Pentru aceeaşi variantă 2, principalele riscuri (dezavantaje) 

considerate au fost: 

- Răspuns parţial la nevoile exprimate şi inventariate, 

însoţit de o creştere a gradului de neîncredere şi/sau 

dezacord din partea persoanelor/instituţiilor în a căror 

opinie varianta recomandată s-ar fi impus să fie una 

dintre cele două aflate la extreme – varianta 1 sau 

varianta 3. 

- Diminuarea potenţialului/capacităţii de conformare a 

subiecţilor vizaţi, urmare a generării de instabilitate 

suplimentară în ceea ce priveşte sistemele instituţionale 

de management al eticii şi integrităţii. 

 

Impact detaliat 

Din punct de vedere al resurselor bugetare, implementarea 

prezentei variante implică finanţarea de activităţi atât pe 

termen scurt (12 luni, pentru parcurgerea tuturor etapelor 

corespunzătoare creării şi implementării unui nou sistem), 

cât şi pe termen mediu şi lung (în perioada post-

implementare, când se aşteaptă ca autorităţile şi instituţiile 

publice să susţină, fiecare în parte şi în mod similar 

sistemului actual, din resurse proprii, atât activităţile de 

consiliere etică şi monitorizare a respectării normelor de 

conduită, cât şi activităţile-suport destinate formării şi 

informării pe de o parte a consilierilor de etică, iar pe de 

altă parte, a beneficiarilor activităţilor de consiliere). 

Într-o fază iniţială, circa 98% din costurile aferente 

fundamentării procesului decizional, respectiv organizării şi 

derulării formărilor şi informărilor pe categorii de grupuri-

ţintă vor fi acoperite din fonduri special prevăzute în acest 

scop (proiectul cu cod SMIS  27519, cu un buget total de 

9.430.755,00 RON fără TVA, din care 1.414.613,25 RON 

valoarea cofinanţării, fiind deja aprobat şi în faza de 
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aşteptare a finanţării prin Programul Operaţional Sectorial 

pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative). Ulterior, 

sumele aferente cheltuielilor bugetare vor fi calculate şi 

incluse în bugetele autorităţilor responsabile cu 

implementarea noilor dispoziţii, o estimare la nivel general 

apreciind că eventualele diferenţe de costuri faţă de 

cheltuielile actuale pot fi acoperite, pornind de la premisa 

eficientizării laturii de prevenţie în domeniul supus 

discuţiei, de diferenţele generate de cheltuielile 

administrative mai mici cu finanţarea cercetărilor 

administrative având ca obiect sesizări privind 

nerespectarea normelor de conduită. 

Pe cale de consecinţă, concluzia care se impune este aceea 

că implementarea variantei nu va genera costuri 

suplimentare relevante pentru administraţia publică în 

ansamblul său. 

 

În plan social, pornind de la cele menţionate în cadrul 

secţiunii dedicate prezentării variantelor de soluţionare, pe 

lângă îmbunătăţirea calităţii reglementării, iniţiativa se 

preconizează a conduce la o creştere a gradului de 

conformare a subiecţilor de drept cu aşteptările tuturor 

părţilor interesate de aplicarea legii (autorităţi şi instituţii 

publice, funcţionari publici, consilieri de etică, parteneri de 

dialog social, cetăţeni), ceea ce va conduce inclusiv  la 

modificarea modalităţilor de relaţionare dintre aceştia din 

urmă şi, implicit, la îmbunătăţirea modului în care este 

percepută/apreciată calitatea serviciilor primite. 

Actualizarea şi completarea cadrului curent de aplicare a 

legii se va face cu respectarea cerinţelor de simplificare a 

procedurilor administrative şi orientare către 

cetăţean/beneficiar, ceea ce se presupune, de asemenea, a 

conduce pe termen mediu şi lung la o îmbunătăţire 

semnificativă a imaginii administraţiei şi serviciilor 

publice, precum şi a modalităţilor de percepţie a relaţionării 

dintre funcţionarii publici şi public (în sens larg), respectiv 

dintre autorităţile şi instituţiile publice şi contribuabili (în 

sens larg). Mai mult, domeniul supus discuţiei fiind unul 

care prin însăşi natura lui aparţine politicilor de prevenţie, 
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este de aşteptat ca atingerea scopului prezentei propuneri de 

politică publică să genereze, în timp, o scădere constantă a 

acţiunilor sancţionatorii, destinate combaterii corupţiei, a 

comportamentelor non-etice şi lipsite de integritate în 

rândul personalului din administraţia publică. 

 

Grupuri vizate 

Implementarea prezentei variante de politică publică 

vizează: 

 personalul care deţine funcţii publice/funcţionarii publici 

– fiind stabilite prin lege, funcţionarii publici vor fi obligaţi 

la respectarea noilor dispoziţii, în caz contrar fiind pasibili 

de atragerea răspunderii disciplinare, civile sau penale, 

după caz; de asemenea, în vederea facilitării conformării, 

grupul vizat va beneficia de asistenţa specializată a 

consilierilor de etică (în cazul funcţionarilor publici, cel 

puţin), respectiv de formare şi informare privind 

modificările aduse şi modalităţile de aplicare 

corespunzătoare a legii (personalul autorităţilor şi 

instituţiilor publice, indiferent de categoria de apartenenţă); 

 conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice – fiind 

stabilite prin lege, conducătorii autorităţilor sau instituţiilor 

publice vor fi obligaţi la asigurarea măsurilor financiare şi 

administrative destinate aplicării noilor dispoziţii (conform 

rolurilor stabilite de legiuitor); 

  consilierii de etică – fiind stabilite prin lege, consilierii 

de etică vor fi obligaţi la exercitarea corespunzătoare a 

atribuţiilor specifice, având, conform legii, dreptul de a 

solicita şi primi atât asistenţă specializată din partea 

A.N.F.P., cât şi posibilitatea de a-şi îmbunătăţi abilităţile şi 

competenţele necesare exercitării respectivelor atribuţii; 

 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici – în calitate de 

instituţie responsabilă cu reglementarea şi monitorizarea 

aplicării legii, respectiv de beneficiar al finanţării pentru 

proiectul „Dezvoltarea unui sistem integrat şi unitar de 

integritate în funcţia publică”, cod SMIS 27519, instituţia 

va trebui să-şi prevadă şi să aloce resursele necesare 
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coordonării sau, după caz, asigurării parcurgerii fiecăreia 

dintre etapele necesare implementării prezentei propuneri; 

 cetăţenii, ca beneficiari ai serviciilor publice, vor constitui 

prin reprezentare (formală sau prin eşantionare), pe 

parcursul implementării politicii publice, grup-ţintă pentru 

activităţi de evaluare a percepţiei şi/sau satisfacţiei, 

informare, educare, conştientizare, etc.; de asemenea, prin 

raportare la rolul administraţiei publice şi al serviciilor 

publice, aceştia vor constitui, la finalul implementării, 

beneficiarii finali ai atingerii scopului propunerii de politică 

publică. 

 

Modalităţi şi termene de monitorizare/evaluare 

Implementarea propunerii de politică publică va fi 

monitorizată/evaluată după cum urmează: 

- în primele 24 luni de la demararea activităţilor, pe baza 

procedurilor specifice corespunzătoare sistemului de 

monitorizare/evaluare a implementării proiectelor 

finanţate din fonduri europene (conform Manualului de 

implementare a proiectelor finanţate din Programul 

Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, 

Cap. 4 – Monitorizarea implementării proiectelor); 

- semestrial, pe baza sistemului A.N.F.P. de monitorizare 

a normelor de conduită, standardelor etice şi 

implementării sancţiunilor disciplinare (aplicat 

conform Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici nr. 4500/2008); 

- anual, pe baza sistemului de monitorizare a 

implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru 

perioada 2012-2015 (Anexa 2 la Hotărârea Guvernului 

nr. 215/2012). 

Rezultatele şi concluziile evaluării finale se vor obţine prin 

analiza comparativă, la momente succesive, a datelor şi 

informaţiilor specifice fiecăruia dintre cele 3 sisteme de 

monitorizare indicate. 

 

Indicatori de performanţă 
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Conform particularităţilor fiecăruia dintre sistemele de 

monitorizare indicate, indicatorii urmăriţi vor fi: 

 
Sistem de 

monitorizare utilizat 

ca termen de 

referinţă  

Indicatori 

Sistemul de 

monitorizare a 

implementării 

Strategiei Naţionale 

Anticorupţie pentru 

perioada 2012-2015 

- Număr de şedinţe de consultare  

- Număr de angajaţi care au beneficiat 

de consiliere etică 

- Număr de speţe, diferenţiate pe 

tipologii de dileme etice  

- Gradul de cunoaştere de către 

angajaţi a normelor privind consilierul 

etic (chestionar de evaluare)  

- Gradul de popularizare a rolului 

consilierului de etică  

- Număr de activităţi de formare  

- Număr de persoane care au fost 

instruite prin intermediul acţiunilor de 

formare profesională  

Sistemul A.N.F.P. de 

monitorizare a 

normelor de 

conduită, a 

standardelor etice şi a 

implementării 

sancţiunilor 

disciplinare 

- Gradul de respondenţă (numărul 

autorităţilor şi instituţiilor publice care 

au transmis rapoarte validate / 

numărul total de autorităţi şi instituţii 

publice la nivel naţional) 

- Gradul de relevanţă al raportării 

(numărul funcţionarilor publici 

încadraţi în autorităţile şi instituţiile 

publice care au transmis rapoarte 

validate / numărul total al 

funcţionarilor publici la nivel 

naţional) 

- Gradul de sesizare a comisiilor de 

disciplină privind nerespectarea 

normelor de conduită (numărul 

funcţionarilor publici ale căror fapte 

au fost sesizate comisiei de disciplină 

/ numărul funcţionarilor publici 

încadraţi în autorităţile şi instituţiile 

publice care au transmis rapoarte) 

- Indicele sesizărilor comisiilor de 
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disciplină privind nerespectarea 

normelor de conduită (numărul 

sesizărilor adresate comisiei de 

disciplină / numărul funcţionarilor 

publici încadraţi în autorităţile şi 

instituţiile publice care au transmis 

rapoarte) 

- Proporţia pe categorii de persoane 

care au formulat sesizări adresate 

comisiilor de disciplină privind 

nerespectarea normelor de conduită 

- Numărul şi tipul de sancţiuni 

disciplinare dispuse de către persoana 

care are competenţa legală de aplicare, 

pentru încălcarea normelor de 

conduită  

- Raportul dintre numărul sesizărilor 

privind încălcarea normelor de 

conduită adresate comisiilor de 

disciplină şi numărul sancţiunilor 

disciplinare aplicate conform legii 

pentru încălcarea normelor de 

conduită 

- Numărul de cazuri în care au fost 

sesizate organele de cercetare penală 

Sistemul specific de 

monitorizare/evaluare 

a implementării 

proiectelor finanţate 

din FSE/PODCA 

- Număr cereri de rambursare 

aprobate pentru proiectul cu cod 

SMIS 27519 

- Număr rapoarte tehnice (R1, R2, R3) 

aprobate pentru proiectul cu cod 

SMIS 27519 

- Număr de zile participant la  

instruire în cadrul proiectului cu cod 

SMIS 27519 

- Grad de respectare a planificările 

iniţiale în cadrul proiectului cu cod 

SMIS 27519 (număr notificări şi/sau 

acte adiţionale având ca obiect 

modificarea graficului de 

implementare a activităţilor descris în 

Cererea de finanţare/număr total 

notificări şi acte adiţionale). 
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PLAN DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA VARIANTEI RECOMANDATE 
 

 

Activitate 

necesară 

implementării 

Termen de 

realizare 

Responsabil Buget Rezultate Raport de 

monitorizare 

Raport de 

evaluare  

Implementarea 

proiectului 

„Dezvoltarea unui 

sistem integrat şi 

unitar de integritate 

în funcţia publică”, 

cod SMIS 27519 

24 de luni începând 

cu data semnării 

contractului de 

finanţare 

A.N.F.P. în 

parteneriat cu 

A.N.I.  

(conform cererii de 

finanţare aprobată) 

9.430.755,00 

RON 

- 1 analiză diagnostic privind 

considerarea aspectelor de etică în 

administraţia publică din România 

precum şi la nivelul Uniunii 

Europene (incluzând şi rezultatele 

administrării de chestionare 

tematice către minim 1.500 de 

cetăţeni şi 750 de funcţionari 

publici din cel puţin 15 instituţii 

publice preponderent locale) 

-  2 sisteme de integritate definite 

atât pentru funcţionarii publici cât 

şi pentru autorităţile şi instituţiile 

publice şi publicate sub formă de 

broşuri tipărite în 10.000 de 

exemplare 

- 1 sistem informatizat specializat 

de gestiune a datelor privind etica şi 

integritatea în administraţia publică 

- 1 campanie de conştientizare „Fii 

etic, fii integru” în vederea 

diseminării rezultatelor către 

administraţia publică, 5 articole 

despre etică şi integritate în funcţia 

publică publicate, 1 spot TV 

elaborat şi difuzat de 60 de ori 

- 8 conferinţe regionale organizate 

- 1 broşură de diseminare a lecţiilor 

învăţate şi experienţei acumulate 

tipărită şi distribuită în 1000 de 

Raport tehnic 

de progres R1 - 

trimestrial  

 

Raport tehnic 

de progres R2 - 

la fiecare 

cerere de 

rambursare  

 

 

 

Raport final R3 

- la finalul 

proiectului 
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exemplare 

- bază de date comună privind 

funcţionarii publici participanţi la 

programul de formare, ce va 

monitoriza inclusiv evoluţia 

acestora în cadrul formării 

- 1.180 de funcţionari publici 

instruiţi în domeniul eticii şi 

integrităţii in funcţia publică (400 

funcţionari publici de conducere 

şi/sau execuţie, 750 funcţionari 

publici cu atribuţii de consiliere 

etică şi monitorizarea respectării 

normelor de conduită, 30 de 

funcţionari publici – inspectori de 

integritate şi persoane cu atribuţii 

de monitorizare şi control în 

domeniul eticii şi integrităţii - din 

cadrul A.N.F.P. şi A.N.I.) 

- 1 program de formare dezvoltat în 

domeniul eticii şi integrităţii în 

funcţia publică (curriculă, suport de 

curs, prezentări, studii de caz), 

1.180 de exemplare din materialele 

şi pachetele de formare distribuite  

participanţilor la instruiri 

- 1 program de formare de 

formatori în domeniul în domeniul 

eticii şi integrităţii în funcţia 

publică, destinat unui număr de 20 

de funcţionari publici, 20 de 

exemplare ale materialelor de 

formare distribuite participanţilor 

- 1 vizită de studiu organizată şi 

desfăşurată pentru un număr de 25 

de funcţionari publici din cadrul 

A.N.F.P. şi A.N.I. care vor 

beneficia de exemplele pozitive ale 

altor instituţii similare 
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- 1 anunţ informativ publicat într-

un ziar dedicat atât administraţiei 

publice cât şi cetăţenilor, 2 

comunicate de presă, 4.500 de 

broşuri de promovare a proiectului, 

4.500 de afişe tematice şi alte 

echipamente şi materiale de 

publicitate şi informare tipărite şi 

diseminate la nivelul administraţiei 

publice 

- echipamente IT specifice, 

necesare implementării proiectului, 

achiziţionate 

Modificarea şi 

completarea 

cadrului normativ 

general aplicabil în 

domeniul conduitei 

funcţionarilor 

publici 

 

 

12 luni începând cu 

data adoptării 

propunerii de 

politică publică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.N.F.P. 209.245 

RON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 analiză a nevoilor de 

reglementare 

- 1 proiect de act normativ de 

modificare şi completare a Legii nr. 

7/2004 privind Codul de conduită a 

funcţionarilor publici elaborat şi 

transmis spre avizare, respectiv 

prezentat spre adoptare 

-  3 proiecte de acte normative 

constituind legislaţie secundară 

adoptate - 1 având ca obiect de 

reglementare modalitatea de 

organizare şi desfăşurare a 

activităţilor de consiliere etică, 1 

având ca obiect  de reglementare 

sistemul de monitorizare a 

respectării normelor de conduită şi 

a implementării procedurilor 

disciplinare şi 1 având ca obiect de 

reglementare instruirea consilierilor 

de etică  

 

Notă: în funcţie de rezultatele 

analizei nevoilor de reglementare, 

rezultatele indicate în ceea ce 

priveşte legislaţia secundară pot 

Raport 

semestrial  

Raport  

anual 
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Conform 

sumelor 

prevăzute 

anual în 

bugetele 

autorităţilor 

publice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform 

sumelor 

prevăzute 

anual în 

bugetele 

suferi modificari cantitative
25

  sau 

pot include aspecte particulare ale 

obiectului de reglementare
26

 ce 

implică inclusiv recomandări de 

modificare a altor acte normative  

Crearea sau, după 

caz, modificarea   

mecanismelor-

suport de aplicare a 

noului cadru 

normativ  

12 luni începând cu 

data intrării în 

vigoare a cadrului 

normativ general 

aplicabil în 

domeniul conduitei 

funcţionarilor 

publici, modificat şi 

completat 

 

A.N.F.P. 

 

Autorităţile şi 

instituţiile publice 

 

Consilierii de etică 

din cadrul 

autorităţilor şi 

instituţiilor publice 

- 1 sistem pilot de audit al 

diversităţii  

- 1 analiză a necesarului de 

intervenţie la nivel instituţional 

pentru asigurarea implementării 

cerinţelor referitoare la accesul egal 

la servicii şi funcţii publice 

- 2 ghiduri tematice destinate 

îmbunătăţirii şi uniformizării 

practicilor instituţionale în 

domeniul prevenirii corupţiei, a 

comportamentelor non-etice şi 

lipsite de integritate (1 pentru 

facilitarea activităţii consilierilor de 

etică şi 1 pentru 

formarea/informarea potenţialilor 

beneficiari ai serviciilor de 

consiliere etică) 

- infrastructura de comunicare în 

cadrul reţelei de consilieri de etică 

- crearea unei platforme 

colaborative (sau alt instrument IT 

generator de facilităţi similare) 

destinată comunicării/colaborării 

între diferitele categorii de persoane 

direct interesate de domeniul  etică 

şi integitate în funcţia publică (sub 

Raport 

semestrial  

Raport  

anual 

                                                 
25 Spre exemplu, se poate decide elaborarea legislaţiei secundare în formă unitară, cu titlu de norme de aplicare a legii, rezultatul fiind un singur proiect de act normativ, ori se poate decide separarea sistemului de 

monitorizare a implementării normelor de conduită de cea a monitorizării implementării procedurilor disciplinare. 
26 Spre exemplu, în cadrul analizei va fi avută în vedere inclusiv legătura dintre definirea, monitorizarea şi controlul respectării normelor de conduită, modalitatea/potenţialul de valorificare a aplicării art. 41 din 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi implementarea Standardului 4 Funcţii sensibile definit de O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea 

Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare. De 
asemenea, tot cu titlu de exemplu, în cadrul analizei va fi avută în vedere şi legătura dintre definirea, monitorizarea şi controlul respectării normelor de conduită, modalitatea/potenţialul de valorificare a aplicării art. 

41 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi necesităţile de intervenţie rezultate din evoluţiile în domeniul aplicat al psihologiei 

organizaţionale (cum ar fi cele rezultate din introducerea conceptului de mobbing, cu activităţile asociate prevenirii şi/sau combaterii acestui tip special de hărţuire psihologică exercitată la locul de muncă). 
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autorităţilor 

publice 

rezerva identificării şi atragerii de 

resurse suplimentare, din surse 

externe)  

Monitorizarea 

aplicării cadrului 

normativ modificat 

şi completat, şi a 

mecanismelor-

suport  asociate 

Permanent, până la 

finalul anului 2015 

A.N.F.P. 

 

Autorităţile şi 

instituţiile publice 

 

Consilierii de etică 

din cadrul 

autorităţilor şi 

instituţiilor publice 

- 6 rapoarte semestriale de 

monitorizare a normelor de 

conduită, standardelor etice şi 

implementării sancţiunilor 

disciplinare 

- 2 rapoarte anuale privind 

managementul funcţiei publice şi al 

funcţionarilor publici, cu un capitol 

distinct alocat prezentării de 

informaţii relevante asociate  

dezvoltării de standarde etice în 

sistemul administraţiei publice 

Raport 

semestrial  

Raport  

anual 

Evaluarea 

implementării 

politicii publice 

Semestrul II 2016 A.N.F.P. - 1 raport de evaluare, conţinând 

analiza principalelor modificări 

efectiv realizate, rezultatele 

obţinute până la data evaluării prin 

raportare la scopul şi obiectivele 

politicii publice, precum şi 

eventuale propuneri de 

îmbunătăţire ulterioară a sistemului 

- Septembrie 

2016 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,  

Viceprim – ministru, 

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice 

 

Nicolae - Liviu DRAGNEA 

 

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

 

Eugen COIFAN  
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Avizăm favorabil, 

 

 

Ministerul Finanţelor Publice 

Viceprim – ministru, 

Ministrul finanţelor publice, 

 

Daniel CHIŢOIU 

 

 

Ministrul delegat pentru buget, 

 

Liviu VOINEA 

 

 

 

Prim – ministru al Guvernului României, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministrul interimar al justiţiei, 

 

Victor – Viorel PONTA 

 

 

 

Aviz conform, 

 

Secretariatul General al Guvernului, 

Secretarul General al Guvernului, 

 

Ion MORARU 
 

 


