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Bucureşti



Ce înseamnă ETICA?

• Sporirea
• Încrederii
• Cinstei (şi)
• Integrităţii (în)
• Serviciul
• Public



Cadrul normativ CE – general

Reglementări pentru personal
Codul de Bună Conduită 
Administrativă – 2000/633CE

Principiile Serviciului Public pentru Funcţionarii 
Publici UE
Îndrumar reţele sociale pentru întregul personal

Comunicare din partea VP Kallas către 
Comisie privitor la îmbunătăţirea mediului 
pentru etică profesională – SEC (2008)301



Cadrul normativ CE – specific

Comunicare din partea VP Kallas către Comisie 
privitor la îmbunătăţirea mediului pentru etică 
profesională – SEC (2008)301

Comunicare din partea VP Sefcovic către Comisie 
privitor la Îndrumarul privind cadouri şi ospitalitate 
acordate membrilor personalului – SEC (2012)167

Comunicare din partea VP Sefcovic către 
Comisie privitor la avertizorii de 
integritate – SEC (2012) 679



Ianuarie 
2014

Verificarea 
conflictului de 
interese

Perioade de 
aşteptare pentru 
oficialii de rang 
înalt

Modificarea 
reglementărilor 
privind zilele 
libere pe motive 
personale (CCP)

Modificarea 
reglementărilor 
privind avertizorii de 
integritate

Cele mai recente modificări 
normative



Cadrul instituţional CE

Coresp. etică
Mediator /

Consilier 
confidenţial

IDOC
(Disciplinar)

OLAF
(Fraudă şi 
nereguli 

financiare)
- fiecare DG 
numeşte un 
corespondent 
pentru etică, ce 
funcţionează ca 
punct focal şi prim 
contact pentru 
toate aspectele 
legate de etică. 
Acesta acţionează 
pe bază de 
confidenţialitate

- legate de situaţiile 
de hărţuire există 2 
proceduri (oficială şi 
neoficială).

- Sistemul 
disciplinar 
implică 
investigaţii 
administrative 
şi proceduri 
disciplinare

- orice abatere 
trebuie transmisă / 
comunicată OLAF 
fără întârziere



Cum funcţionează reţeaua de etică a 
CE?

Autoritatea 
de numire

Corespondent 
etică

DG HR B1 
Etică 

drepturi şi 
obligaţii



Recomandări pentru sistemul de etică 
din România

Pregătire 
anuală Eveniment 

unic

Strângere 
speţe

Schimburi 
funcţionari 

publici

Forum /
CWS

Reţea 
funcţională

Baza de date a 
responsabilului cu 
etica trebuie să fie 
funcţională în timp 
real şi completă.

Responsabilul cu etica 
trebuie pregătit anual în 

domeniu

Trebuie să existe o platformă 
naţională pentru schimb de 
bune practici, idei, opinii, 
noutăţi, informaţii despre 
schimburi sau burse, etc.

Evenimentul poate fi organizat 
pentru acordarea de premii sau 
doar ca un forum unde se pot 
întâlni reprezentanţii pentru 
etică.

Trebuie să existe o 
colecţie cu diverse speţe 
şi soluţionarea lor, de 
folosit ca instrument 
practic şi ca material 
didactic.

Există schimburi externe în scopul 
de a învăţa de la colegi la nivel 
naţional / regional şi internaţional.



Cât sunteţi de etic? – Exerciţiu

Puncte slabe

Pericole
Pu

nc
te

 fo
rt

e

O
ca

zi
i

Aplicaţi aceleaşi principii 
în viaţa profesională ca 

şi în cea personală?

În cazul în care observaţi o abatere,
o raportaţi direct sau mai întâi 

încercaţi să discutaţi cu persoana 
respectivă, sau nu raportaţi 

deoarece credeţi că nu veţi fi 
protejat?

În cazul în care vedeţi că o 
situaţie a fost soluţionată într-
un anumit mod, aplicaţi aceeaşi 
soluţie în situaţii asemănătoare 
sau luaţi în consideraţie datele 
concrete ale fiecărui caz?

Deciziile şi faptele dvs. 
sunt dictate de 
sentimente sau de 
raţiune?



Vă mulţumesc!

Bucuraţi-vă de activitatea dvs.!

Faceţi-o cu pasiune!
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