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Noi noțiuni definite și adoptate prin Legea Republicii Armenia 
privind funcția publică (2011)

• Raportarea (pentru integritate) de către funcționarul public

• Limitările altor activități ale funcționarilor publici

• Norme de etică pentru funcționarii publici

• Interzicerea primirii de cadouri

• Conflict de interese

• Declarația de avere și declarația de venit ale funcționarilor publici de 
rang înalt

Reglementări privind instituțiile care se ocupă de 
etică și integritate
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Raportarea (pentru integritate) de către 
funcționarul public

• Când își predă responsabilitățile de serviciu, funcționarul public 
trebuie să raporteze oficialilor relevanți din funcția publică  orice 
încălcare a legii și orice alt act nelegal, inclusiv actele de 
corupție în legătură cu funcția publică săvârșite de alte 
persoane.  

• Organismele competente trebuie să garanteze siguranța 
funcționarului public care a  raportat în mod conștiincios 
încălcările mai sus menționate.

Articolul 22 din Legea Republicii Armenia „privind Funcția publică”
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Limitări ale altor activități ale funcționarilor publici

Funcționarul public nu poate să se implice personal în activități 
antreprenoriale, nu pot desfășura activități remunerate în afara 
serviciului, cu excepția activităților științifice, universitare, artistice sau a 
activităților ce decurg din statutul de membru al comisiei electorale.

Articolul 24, din Legea Republicii Armenia „privind Funcția publică”

Legea privind Funcția publică include următoarele definiții:
• Definiția antreprenoriatului
• Definiția cercetării științifice
• Definiția muncii universitare
• Definiția activităților artistice
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Normele de etică pentru funcționarii publici
Normele de etică pentru funcționarii publici sunt următoarele: 
 respectarea legii;  
 respectarea normelor de moralitate ale comunității; 
 prin acțiunile sale, funcționarul public contribuie la crearea încrederii 
și respectului pentru funcția sa și instituția pe care o reprezintă; 
 oricând și oriunde se implică într-o acțiune, funcționarul public 
adoptă un comportament demn de funcția sa; 
 funcționarul public manifestă respect față de toate persoanele cu 
care intră în contact în exercițiul funcției sale; 
 funcționarul public folosește resursele logistice, financiare și tehnice 
și alte bunuri publice puse la dispoziție și informații confidențiale la 
care are acces datorită funcției sale și exclusiv în scop profesional; 
 funcționarul public încearcă să își gestioneze investițiile în așa fel 
încât să reducă la minimum posibilitatea de a genera un conflict de 
interese. 

Articolul 28, din Legea Republicii Armenia „privind Funcția publică”
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Interzicerea primirii de cadouri

 Funcționarul public nu poate primi cadouri și nu își poate da 
consimțământul pentru primirea unui cadou în viitor în legătură 
cu executarea responsabilităților sale.

 În cazul în care valoarea cadoului primit în timpul activităților 
oficiale depășește 100.000 drame armenești, acesta se va preda 
autorității publice care îi va folosi în scopuri caritabile.  

Articolul 29, din Legea Republicii Armenia „privind Funcția publică”

Conflictele de interese
De asemenea, Legea Republicii Armenia „privind Funcția publică” 
reglementează relația juridică ce caracterizează conflictul de interese  
al funcționarilor publici de rang înalt.    

Articolele 30-31, din Legea Republicii Armenia „privind Funcția publică”
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Declarațiile de avere și de venit ale 
funcționarilor publici de rang înalt 

În conformitate cu Legea privind Funcția publică:

• Funcționarii publici de rang înalt trimit declarații de proprietate și de 
venit la Comisia de etică pentru funcționarii publici de rang înalt.

• Funcționarii publici de rang înalt trimit declarații la Comisia de etică 
pentru funcționarii publici de rang înalt privind rudele (soțul/soția, 
părintele cu care locuiește, copilul adult celibatar cu care locuiește).

• Declarațiile sunt prezentate o dată pe an, și de asemenea la data 
intrării în funcție și la data ieșirii din funcție.

Articolele 32-37, din Legea Republicii Armenia „privind Funcția 
publică”
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Reforme pentru combaterea 
corupției în

ARMENIA 
Integritatea în Funcția publică
 Organismul central de coordonare pentru problemele de etică pentru întreg corpul 
funcționarilor publici
 Comisia de etică pentru funcționarii de rang înalt
 Comisii de etică în organismele statale
 Coduri de etică pentru sectoare de risc
 Numiri în funcție bazate pe merit
 Remunerația funcționarilor publici
 Aplicarea legii în situațiile de conflict de interese în organismele statale
 Aplicarea legii în privința declarațiilor de avere completate de funcționarii publici de 
rang înalt
 Obligația funcționarilor publici de rang înalt de a raporta actele de corupție
 Formarea funcționarilor publici privind lupta împotriva corupției
http://www.oecd.org/corruption/acn/Armenia-Round-3-Monitoring-Report-ENG.pdf

REȚEAUA ANTI-CORUPȚIE PENTRU EUROPA DE EST ȘI ASIA CENTRALĂ
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Integritatea funcționarilor publici 
VERSUS

integritatea politicienilor

Funcțiile politice se bazează pe încrederea 
cetățenilor, reflectată prin rezultatul alegerilor

Funcția publică se bazează pe merit și 
profesionalism
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CARE SUNT OBIECTIVELE?

 Creșterea nivelului de conștientizare
Am creat un cadru de sesiuni de formare pentru a crește 

nivelul funcționarilor publici de conștientizare: este compus din 2 etape 
Etapa 1: obținerea informațiilor despre reglementările, metodele 

și competențele existente
Etapa 2:  analiza și evaluarea situațiilor reale 

Sistem de formare bazat pe credite
 Stabilind credite mai mari pentru sesiunile de formare, vom 
crește motivația funcționarilor publici de a se înscrie la cursurile din 
aceste sesiuni de formare
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Precondițiile pentru punerea în aplicare a 
unei reforme eficace

 Voință politică durabilă și clară

 Sprijinul cetățenilor

 Activități armonizate, cu anumite obiective, desfășurare de 
către instituții

 Cooperare bilaterală și multilaterală cu comunitatea 
internațională
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Cum se pot apăra statul de drept și 
integritatea?

Armonie între textul legii şi punerea sa în practică

 Construirea unei punți de legătură între legislație și 
practică
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Gegham SARGSYAN

Conducătorul departamentului pentru știință și educație
Consiliul pentru Funcția publică al Republicii Armenia

Adresă: Str. Teryan nr. 89, 0009 Yerevan
Tel./Fax +374 11 54 11 37
Е-mail: council@csc.am

www.csc.am

Mulțumesc!
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