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ETICA ÎN FUNCȚIA PUBLICĂ: 
din experiența Republicii Azerbaidjan 



Comisia pentru funcția publică în 
subordinea Președintelui Republicii 

Azerbaidjan

• Comisia a fost fondată în 2005.

• Comisia este în subordinea directă a
Președintelui Republicii Azerbaidjan și
este răspunzătoare în fața acestuia.



Comisia 
este 

organul 
administrativ 

central

Coordonează aplicarea 
documentelor legale standard 

adoptate în Republica 
Azerbaidjan în domeniul 

funcției publice

Susține punerea în aplicare a 
strategiei stipulate de legislația 

Republicii Azerbaidjan în 
domeniul funcției publice, 

organizează procesul de recrutare 
în funcția publică bazat pe 

competitivitate

Controlează respectarea normelor 
de etică de către funcționarii 

publici, precum și alte chestiuni 
legate de funcția publică



Atribuțiile Comisiei pentru funcția publică în 
domeniul normelor de etică ale funcționarilor 

publici
Analizează situația din perspectiva respectării normelor de etică profesională de către
funcționarii publici și alcătuiește un rezumat al informațiilor relevante

Primește plângeri și informații cu privire la încălcarea Legii Republicii Azerbaidjan „privind normele de
etică ale funcționarilor publici” de către funcționarii publici și alte categorii de persoane

Face propuneri și recomandări și susține prezentări privind soluționarea disputelor ce apar
în urma trimiterii plângerilor și informațiilor relevante

Trimite informațiile pe care le-a primit organismelor relevante, care verifică dacă
materialele respective indică încălcarea vreunei legi

Analizează poziția adoptată de opinia publică în legătură cu normele de etică profesională 
a funcționarilor publici și desfășoară campanii de conștientizare în această privință



Legea Republicii Azerbaidjan „privind normele 
de etică ale funcționarilor publici” 

Nr. 352-IIQD
Baku, 31 mai 2007

LEGISLAȚIA

Law of the Republic of Azerbaijan 
On Rules of Ethics Conduct of Civil Servants 

The current Law defines rules and principles of ethics conduct for civil servants and legal mechanisms 
corresponding to observance of these rules. 
  

Chapter I. General Provisions 
  
Article 1. Scope of the Law 
1.1. These rules shall apply to all persons with a status of a civil servant. 
  
1.2. Each civil servant shall implement provisions of law governing by the law supremacy, human rights, 
democratic principles and the of high ethics conduct rules. 
  
Article 2.  Objectives of the Law 
  
2.0. Objectives of this Law shall be as follows: 
  
2.0.1. increasing the prestige of state bodies and civil service, strengthening citizens' confidence towards 
state bodies and civil servants; 
  
2.0.2. increasing efficiency and transparency in the performance of state bodies and civil servants; 
  
2.0.3. preventing corruption in state bodies and conflict of interests in the civil servants performance; 
  
2.0.4. guaranty of the ethics conducts rules execution by civil servants; 
  
2.0.5. informing citizens on expected conduct of civil servants; 
  
2.0.6. enhancement of the influence possibilities for citizens on evaluation of performance of state bodies 
and civil servants. 
  
Article 3. Legal regulation of the service conduct 
  
3.1. The service conduct of civil servant is a performance related to the implementation of the rights he/she 
is entrusted by the legislation and execution of the duties. The service conduct of civil servant shall be based 
on ethics conduct rules and principles defined by this Law. 
  
3.2. The service conduct of civil servant shall be regulated in accordance with this Law and other standard 
legal acts. 
  
3.3. Standards specifying ethics conduct rules, the guarantees related to their execution may be determined 
by other standard legal acts of the state bodies. Mentioned standard legal acts shall not be contrary to the 
provisions of this Law. 
  

Chapter II. Ethics conduct rules 
  
Article 4. Honest conduct 
  
4.1. Civil servants are bound to efficiently perform their official duties in the name of interests of person, 
society and state. 
  
4.2. Civil servant shall be an example of honesty for each person in all cases. 



Domeniul de aplicare al Legii

Aceste norme se aplică la
toate persoanele care au
statut de funcționar public



Obiectivele Legii

- creșterea prestigiului organismelor statului și al domeniului funcției 
publice, creșterea nivelului de încredere a cetățenilor în instituțiile statului 
și în funcționarii publici;

- sporirea eficacității și a transparenței în activitatea organismelor statului 
și a funcționarilor publici;

- prevenirea corupției în organismele statului și a conflictului de interese în 
activitatea funcționarilor publici;

- garantarea respectării normelor de etică profesională de către 
funcționarii publici;

- informarea cetățenilor cu privire la conduita pe care trebuie să o aibă  
funcționarii publici;

- sporirea posibilității cetățenilor de a influența evaluarea activității 
organismelor statului și a funcționarilor publici.



Normele de etică profesională 

CONDUITĂ 
ONESTĂ

LOIALITATE

ÎNCREDEREA 
OPINIEI 
PUBLICE

COMPORTAMENT 
CIVILIZAT

IMPARȚIALITATEPREVENIREA 
CORUPȚIEI

PREVENIREA 
CONFLICTELOR 

DE INTERESE

FOLOSIREA 
BUNURILOR

etc



Care sunt cerințele Legii?

Funcționarul public trebuie 
să respecte aceste norme în relația cu

superiorii

oficialii cu care 
sunt egali ierarhic subordonații

cetățenii



Sistemul de garantare

Analiză periodică

Funcționarul 
public însuși

Superiorul 
direct

Superiorul de la 
vârful ierarhiei



Scopul controlului

• Obiectivul nostru principal nu este de a-i 
trage la răspundere pe cei ce au încălcat 
normele de etică profesională

• Obiectivul nostru principal este prevenirea 
la timp a încălcării acestor norme



Controlarea respectării normelor de 
etică profesională

 „Organismul de 
control” 

 

Directorul unui 
organism statal

Organism statal 
superior

„Organism de 
control”



Controlul realizat printr-un organism ce 
aparține de șeful statului 

controlează dacă salariaţii monitorizați respectă normele de etică profesională stabilite
prin această lege și analizează situația din această perspectivă

prin conduita sa oficială, constituie un exemplu de respectare a normelor de etică
profesională

ia măsuri pentru a-i supune unor sancțiuni disciplinare pe funcționarii publici care
încalcă aceste norme de etică profesională

 respectă cerințele legislației în procesul de recrutare de personal pentru 
conducerea organismelor statale și ale structurilor acestora  

prin autoritățile sale, elaborează și aprobă documente juridice standard (sau documente standard) privind
normele de etică profesională stipulate în această Lege și dispozițiile privind respectarea acestora

atribuie responsabilitățile specifice funcționarilor publici monitorizați conform funcției pe
care aceștia o ocupă



Comisia pentru funcția publică în subordinea Președintelui 
Republicii Azerbaidjan ca organism de control

analizează situația pentru a descoperi dacă sunt respectate normele de etică profesională
stipulate de Lege și face un rezumat al informațiilor relevante

primește informații și reclamații din partea funcționarilor publici și altor categorii de
persoane privind încălcarea dispozițiilor acestei Legi

face propuneri și recomandări și susține păreri privind soluționarea disputelor ce apar ca
urmare a primirii reclamațiilor și informațiilor

analizează perspectiva opiniei publice asupra respectării normelor de etică de către
funcționarii publici și desfășoară campanii de conștientizare în această privință

colaborează cu experți independenți, mass-media și ONG-uri în chestiunile privitoare la
respectarea normelor de etică profesională de către funcționarii publici

efectuează cercetări asupra chestiunilor legate de respectarea normelor de etică de către funcționarii publici, redactează
rapoarte și face recomandări în această privință, face propuneri pentru îmbunătățirea legislației privind respectarea
normelor de etică de către funcționarii publici

trimite materialele primite către organismele relevante pentru a verifica dacă există probe privind
săvârșirea unor infracțiuni



Răspunderea pentru încălcarea 
normelor de etică profesională

- Încălcarea normelor de etică profesională reprezintă un 
motiv pentru sancționarea disciplinară a funcționarilor 
publici.

- Directorul organismului statal informează organismul de 
urmărire penală dacă în decursul procedurilor disciplinare 
se descoperă elementele constitutive ale unei infracțiuni 
săvârșite de funcționarul public.



reclamațiile sau alte 
informații trimise de 
persoane fizice sau 

juridice privitoare la 
încălcarea 

dispozițiilor acestei 
legi de către un 

funcționar public

publicarea de 
informații în mass-

media despre 
încălcarea 

dispozițiilor acestei 
legi și conflictul de 
interese cauzat de 

funcționarul 
public.

În astfel de cazuri pot fi 
puse în practică sancțiuni 

disciplinare



Sancțiuni disciplinare
1. mustrare

2. reducerea salariului cu un procent între 5% și 30% timp de un an

3. transferul într-o funcție cu aceeași fișă a postului, dar cu un salariu 
oficial mai mic

4. transferul într-o funcție inferioară

5. retrogradare cu un nivel pe scara ierarhică

6. destituirea din domeniul funcției publice



Până pe 15 decembrie în fiecare an, organismele 
administrative centrale și locale trimit Comisiei pentru 

funcția publică următoarele informații:

Sesiunile de formare 
privind normele de 
etică profesională 
ale funcționarilor 

publici Norme de etică 
profesională încălcate de 

funcționarii publici

Sancțiuni 
disciplinare pentru 

aceste încălcări



informațiile despre 
normele de etică 

profesională trimise de 
organismele 

administrative centrale 
și locale este analizată 

și generalizate

se prezintă 
Președintelui Republicii 
Azerbaidjan un raport 

anual despre 
problemele de etică 

profesională

raportul este publicat 
în 

ziarul oficial
al statului

se discută despre 
raport la o masă 

rotundă



- Se organizează anual o masă rotundă privind „Activitatea Comisiei în 2014 și    
Raportul anual privind respectarea normelor de etică profesională în organismele 
statale”.
- La masa rotundă au participat reprezentanți ai organismelor statale, ai ONG-urilor  
Azerbaidjan și experți independenți.
-La acest eveniment se dau următoarele informații:                                                                             
a) gradul de respectare a normelor                                                                                                                     
de etică profesională stabilit prin                                                                                                   
Legea Republicii Azerbaidjan                                                                                                 
privind „Normele de etică profesională 
ale funcționarilor publici”;                                                                                                                    
b) organismele statale în care s-au observat 
mai multe încălcări ale normelor de etică 
profesională;                                                                                                                
c) normele de etică încălcate;                                                                                                                   
d) reclamații privind încălcările normelor 
de etică;                                                                                                                       
tipul de sancțiune disciplinară și intensitatea acestora;                                                                                                                    
f) sesiunile de formare organizate pentru 
funcționarii publici din organismele statale



- În organismele statale s-au format institute ale comisarilor 
pentru etică și s-au publicat datele de contact ale acestora 
(numele, prenumele, funcția și numărul de telefon de 
serviciu) pe site-ul oficial al Comisiei cu scopul de a da 
cetățenilor acces la comisarii pentru etică.

- Comisarul pentru etică controlează și analizează 
respectarea normelor de etică de către funcționarii publici. 

Institutul comisarilor de etică



Punctele slabe ale legislației:                                     
- mecanism de căutare a reclamațiilor
- mecanism de control al normelor de etică profesională

Reforme prevăzute în proiectul Codului: 
- create de comisarii de la institutul de etică
- supravegherea atentă a normelor de etică profesională de 
către directorul organismului statal și al Comisiei pentru 
funcția publică (CSC)
- investigațiile privind normele de etică sunt efectuate de 
comisiile speciale fondate de CSC sau de organismul statal 
relevant
- audierile pentru încălcarea normelor de etică sunt efectuate 
de comisii speciale într-o manieră colegială

Puncte slabe și reforme



Vă mulțumim pentru atenție!


	ETICA ÎN FUNCȚIA PUBLICĂ: �din experiența Republicii Azerbaidjan 
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Obiectivele Legii�
	Normele de etică profesională 
	Care sunt cerințele Legii?
	Sistemul de garantare
	Scopul controlului
	Slide Number 12
	�Controlul realizat printr-un organism ce aparține de șeful statului ��
	Comisia pentru funcția publică în subordinea Președintelui Republicii Azerbaidjan ca organism de control
	Răspunderea pentru încălcarea normelor de etică profesională�
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23

