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Definirea  problemei: 

• Încredere şi responsabilitate publică, condiţii 
preliminare pentru: 

 - o guvernare eficace, eficientă şi imparţială 

 - participare democratică şi control 

 - progres economic sustenabil şi dezvoltare 

 - politici de reformă şi dezvoltare a bunăstării statului 

 - tranzacţii financiare şi globalizare 

 - excelenţă şi servicii publice orientate spre cetăţean 

 - valori şi standarde comune în sectorul public 

 - atragerea talentelor inovative în cadrul sectorului public 
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Norvegia – ”o ţară mică – probleme minore”? 

• Majoritatea se axează în mod constant pe etică, 

cultură organizaţională şi responsabilitate 

• Afluenţele şi noile tehnologii creează noi provocări – 

valorile şi normele trebuie ”să fie actualizate”  

• ”Privim în curtea vecinului” – cum să îngrădim averea 

privată extrem de vizibilă (nouă) 

• Angajarea în sectorul public nu este o carieră ce 

ajută la crearea de personal, ci la acumularea de 

averi personale, DAR 

–    Influenţă, interesantă, provocări considerabile şi 

respect  
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Punctele de ancorare ale sectorului public 

• Angajator atrăgător– salarii moderate 

• Sisteme de management cu cele mai bune 

cunoştinţe 

• Influenţă la locul de muncă 

• Şansa unei vieţi echilibrate 

• Activitate interesantă şi provocatoare 

• Apărarea democraţiei şi legislaţiei 

• Încredere din partea cetăţeanului-  

• Loc de muncă sigur – scheme de pensii excelente 

• Dezvoltare personală şi abilităţi de conducere 
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Aspecte importante referitoare la integritate şi responsabilitate 

Legi şi reglementări: 

• Actul referitor la libertatea 

informaţiei 

• Registrul public electronic 

• Actul administraţiei publice 

• Actul referitor la mediul de lucru şi 

protecţie 

• Actul referitor la concurenţă 

• Actul referitor la achiziţiile publice 

• Instrucţiuni referitoare la studii 

oficiale şi rapoarte 

• Contractul colectiv de bază pentru 

serviciul public 

• Auditor General 

 

Aspecte culturale şi 

organizaţionale:  

• Îndrumări etice 

• Îndrumări referitoare la conducere 

• Carte ale cetăţenilor 

• Declaraţii servicii 

• Anchete referitoare la satisfacţia 

clienţilor la nivel naţional 

• Consilii ale cetăţenilor, conferinţe 

şi focus grupuri 
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