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Metodologia cercetării

Dimensiunile de cercetare au fost următoarele:

1. Evaluarea privind conduita etică în administrație

a. evaluarea nivelului de încredere a populației în administrația publică

b. identificarea comportamentelor acceptate și inacceptabile în relația dintre cetățeni și

funcționarii publici,

c. identificarea modalităților instituționale de gestionare a situațiilor etice

d. identificarea reprezentării cetățenilor privind consilierul de etică, informarea și percepția

asupra rolului acestuia din perspectiva unor campanii de comunicare ulterioare;

2. Identificarea așteptărilor cetățenilor privitoare la relaționarea dintre acești și funcționarii publici;

3. Identificarea nevoilor de dezvoltare în sfera eticii, aplicate din administrația publică, din

perspectiva cetățenilor
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Metodologia cercetării

• Volumul total al eșantionului :1203 persoane chestionate, la nivel național, 80 de puncte de

eșantionare;

• Marja de eroare statistică aferentă sondajului este de +/-2,88%, pentru un interval de

încredere de 95%;

• Eșantionare de tip aleatoriu  stadială, stratificată proporțional cu ponderea populației adulte la 
nivelul fiecărui județ;

• Eșantionul utilizat a fost construit ca fiind reprezentativ la nivel național, fiind selectați 
respondenți din toate regiunile țării, din toate județele, atât din mediul rural cât și din mediul 
urban.
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În ce măsură sunteți de acord cu afirmația: ”administrația publică din România este eficientă”?

în foarte mare 
măsură:8%

în mare 
măsură:40%

în mică 
măsură:34%

în foarte mică 
măsură:15%

NR:3%
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Care credeți că sunt principalele trei probleme cu care se confruntă administrația publică în 
România?

(răspunsuri multiple: trei alegeri)

54%

51%

50%

44%

37%

32%

27%

1%

Corupția din instituțiile publice

Birocrația din instituțiile publice

Competența funcționarilor publici

Politizarea instituțiilor publice

Eficiența instituțiilor publice

Imaginea funcționarilor publici

Salarizarea funcționarilor publici

Altă problemă.
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Cum apreciați Dvs.  eficiența administrației publice la nivel central?
(ex: ministere,  servicii publice deconcentrate – direcții generale de finanțe publice, direcții sanitar-veterinare, agenții 
județene pentru ocuparea forței de muncă, case județene de pensii, oficii județene pentru protecția consumatorului, 

instituții ale prefectului etc)

foarte 
proastă:9%

proastă:43%

bună:44%

foarte 
bună:5%
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Cum apreciați Dvs.  eficiența administrației publice locale?
(ex: consilii județene, primării, servicii publice locale – de pază, de protecție civilă, stare civilă, de întreținere a spațiilor verzi și 

salubrizare etc)

foarte 
proastă:8%

proastă:38%

bună:48%

foarte 
bună:7%



www.poca.ro 

Pe baza interacțiunilor Dvs. cu diverși funcționari publici 
(chestionarul face referire la funcționarul public din primării, consilii județene, instituții ale prefectului, ministere, agenții) 

vă rugăm să evaluați comportamentul funcționarului public din România în exercitarea atribuțiilor de serviciu, 
dând o notă de la 1 la 10 pentru fiecare din următoarele atribute

4% 3%

8%

16%

20%

11% 11%

14%

10%

3%

incorect 2 3 4 5 6 7 8 9 corect

Media: 5,7
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Pe baza interacțiunilor Dvs. cu diverși funcționari publici 
(chestionarul face referire la funcționarul public din primării, consilii județene, instituții ale prefectului, ministere, agenții) 

vă rugăm să evaluați comportamentul funcționarului public din România în exercitarea atribuțiilor de serviciu, 
dând o notă de la 1 la 10 pentru fiecare din următoarele atribute

3%

5%

9%

12%

18%

13%
12%

16%

9%

3%

subiectiv 2 3 4 5 6 7 8 9 obiectiv

Media: 5,8
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Pe baza interacțiunilor Dvs. cu diverși funcționari publici 
vă rugăm să evaluați comportamentul funcționarului public din România în exercitarea atribuțiilor de serviciu

4% 4%

10%

13%

18%

10%

13% 14%

11%

3%

Media: 5,7
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Pe baza interacțiunilor Dvs. cu diverși funcționari publici 
(chestionarul face referire la funcționarul public din primării, consilii județene, instituții ale prefectului, ministere, agenții) 

vă rugăm să evaluați comportamentul funcționarului public din România în exercitarea atribuțiilor de serviciu, 
dând o notă de la 1 la 10 pentru fiecare din următoarele atribute

2% 3%

8%

12%

18%

12%

9%

18%

13%

5%

nu
respecta

legile

2 3 4 5 6 7 8 9 respecta
legile

Media: 6,2
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Pe baza interacțiunilor Dvs. cu diverși funcționari publici 
(chestionarul face referire la funcționarul public din primării, consilii județene, instituții ale prefectului, ministere, agenții)

vă rugăm să evaluați comportamentul funcționarului public din România în exercitarea atribuțiilor de serviciu, 
dând o notă de la 1 la 10 pentru fiecare din următoarele atribute

2% 2%

10%

15%

22%

12%

10%

12%
11%

3%

partinitor 2 3 4 5 6 7 8 9 impartial

Media: 5,8
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Pe baza interacțiunilor Dvs. cu diverși funcționari publici 
(chestionarul face referire la funcționarul public din primării, consilii județene, instituții ale prefectului, ministere, agenții) 

vă rugăm să evaluați comportamentul funcționarului public din România în exercitarea atribuțiilor de serviciu, 
dând o notă de la 1 la 10 pentru fiecare din următoarele atribute

2%

4%

8%

14%

19%

14%

11%
12% 11%

4%

nu 
actionează 

cu bună 
credință

2 3 4 5 6 7 8 9 actionează 
cu bună 
credință

Media: 5,9
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Pe baza interacțiunilor Dvs. cu diverși funcționari publici 
(chestionarul face referire la funcționarul public din primării, consilii județene, instituții ale prefectului, ministere, agenții) 

vă rugăm să evaluați comportamentul funcționarului public din România în exercitarea atribuțiilor de serviciu, 
dând o notă de la 1 la 10 pentru fiecare din următoarele atribute

6% 5%

9%

14%

17%

10% 10%
11% 12%

6%

nu este 
amabil cu 
cetățenii

2 3 4 5 6 7 8 9 este 
amabil cu 
cetățenii

Media: 5,7
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Pe baza interacțiunilor Dvs. cu diverși funcționari publici 
(chestionarul face referire la funcționarul public din primării, consilii județene, instituții ale prefectului, ministere, agenții) 

vă rugăm să evaluați comportamentul funcționarului public din România în exercitarea atribuțiilor de serviciu, 
dând o notă de la 1 la 10 pentru fiecare din următoarele atribute

3%

5%

7%

12%

18%

9% 9%

12%

16%

8%

solicită
cadouri,
servicii
sau alte
favoruri

2 3 4 5 6 7 8 9 nu solicită
cadouri,
servicii
sau alte
favoruri

Media: 6,1
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Pe baza interacțiunilor Dvs. cu diverși funcționari publici 
(chestionarul face referire la funcționarul public din primării, consilii județene, instituții ale prefectului, ministere, agenții) 

vă rugăm să evaluați comportamentul funcționarului public din România în exercitarea atribuțiilor de serviciu, 
dând o notă de la 1 la 10 pentru fiecare din următoarele atribute

4% 4%

9%

16%

21%

12%
10%

12%

9%

4%

Media: 5,6
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Pe baza interacțiunilor Dvs. cu diverși funcționari publici 
(chestionarul face referire la funcționarul public din primării, consilii județene, instituții ale prefectului, ministere, agenții) 

vă rugăm să evaluați comportamentul funcționarului public din România în exercitarea atribuțiilor de serviciu, 
dând o notă de la 1 la 10 pentru fiecare din următoarele atribute

5% 6%
7%

13%

19%

12%
11%

12%
9%

5%

Media: 5,7
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Vă rugăm să acordați o notă autorităților pentru…

0%

5%

10%

15%

20%

25%

necinste 2 3 4 5 6 7 8 9 cinste

autorități publice locale (media 5,7) autoritati publice centrale (media 5,9)

• autorităților publice locale, de ex: consilii județene, primării, servicii publice locale - de pază, de protecţie civilă, stare civilă, de întreţinere a spaţiilor verzi  și 
salubrizare etc.

• autorităților publice centrale, de ex: ministere, agenții, servicii publice deconcentrate - direcţii generale de finanţe publice, direcţii sanitar-veterinare, agenţii
judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, case judeţene de pensii, oficii judeţene pentru protecţia consumatorului, instituții ale prefectului  etc
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Vă rugăm să acordați o notă autorităților pentru…

0%

5%

10%

15%

20%

25%

autorități publice locale (media 5,9) autoritati publice centrale (media 6,1)

• autorităților publice locale, de ex: consilii județene, primării, servicii publice locale - de pază, de protecţie civilă, stare civilă, de întreţinere a spaţiilor verzi  și 
salubrizare etc.

• autorităților publice centrale, de ex: ministere, agenții, servicii publice deconcentrate - direcţii generale de finanţe publice, direcţii sanitar-veterinare, agenţii
judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, case judeţene de pensii, oficii judeţene pentru protecţia consumatorului, instituții ale prefectului  etc
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Vă rugăm să acordați o notă autorităților pentru…

0%

5%

10%

15%

20%

25%

autorități publice locale (media 6,1) autoritati publice centrale (media 6,2)

• autorităților publice locale, de ex: consilii județene, primării, servicii publice locale - de pază, de protecţie civilă, stare civilă, de întreţinere a spaţiilor verzi  și 
salubrizare etc.

• autorităților publice centrale, de ex: ministere, agenții, servicii publice deconcentrate - direcţii generale de finanţe publice, direcţii sanitar-veterinare, agenţii
judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, case judeţene de pensii, oficii judeţene pentru protecţia consumatorului, instituții ale prefectului  etc
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Vă rugăm să acordați o notă autorităților pentru…

0%

5%

10%

15%

20%

25%

autorități publice locale (media 5,8) autoritati publice centrale (media 5,8)

• autorităților publice locale, de ex: consilii județene, primării, servicii publice locale - de pază, de protecţie civilă, stare civilă, de întreţinere a spaţiilor verzi  și 
salubrizare etc.

• autorităților publice centrale, de ex: ministere, agenții, servicii publice deconcentrate - direcţii generale de finanţe publice, direcţii sanitar-veterinare, agenţii
judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, case judeţene de pensii, oficii judeţene pentru protecţia consumatorului, instituții ale prefectului  etc
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Vă rugăm să acordați o notă autorităților pentru…

0%

5%

10%

15%

20%

autorități publice locale (media 5,9) autoritati publice centrale (media 6,0)

• autorităților publice locale, de ex: consilii județene, primării, servicii publice locale - de pază, de protecţie civilă, stare civilă, de întreţinere a spaţiilor verzi  și 
salubrizare etc.

• autorităților publice centrale, de ex: ministere, agenții, servicii publice deconcentrate - direcţii generale de finanţe publice, direcţii sanitar-veterinare, agenţii
judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, case judeţene de pensii, oficii judeţene pentru protecţia consumatorului, instituții ale prefectului  etc
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Cât de frecventă credeți că este în România situația în care unui funcționar public 
să i se ofere de către un cetățean ”atenții”(cadouri, favoruri sau bani)?

foarte 
rară/deloc:14

%

rară:12%

puțin 
frecventă:18%

frecventă:32%

foarte 
frecventă:14%

NS/NR:9%
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(Pentru cei care au oferit răspunsuri de la 4 la 1 anterior) 
De ce credeți că sunt oferite astfel de ”atenții” funcționarilor publici?

(alegeri multiple)

57%

47%

41%

36%

19%

14%

6%

2%

5%

pentru ca problema să se rezolve mai…

pentru ca cetățeanul să fie servit cu …

pentru că altfel cetățeanul nu rezolvă …

pentru că cetățeanul așa s-a obișnuit

pentru ca funcționarul public să aibă …

pentru ca cetățeanul să obțină o …

pentru că funcționarul public i-a cerut …

Nu știu

Nu răspund
Procente din cei care au oferit 
răspunsuri de la 4 la 1 anterior
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Dvs., personal, ați fost pus în situația de a oferi vreodată vreo ”atenție” unui funcționar public?

da:28%

nu:65%

NR:7%
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Dacă ”da” (la întrebarea anterioară), 
când ați oferit ultima dată această ”atenție”? 

22%

24%

9%

25%

13%

8%

Acum câteva luni

Acum un an

Acum 2 ani

Cu mai mult de doi ani în urmă

Nu îmi amintesc

NR

Procente din cei care au răspuns ”da” 
anterior
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Tratamentul abuziv în relația cu funcționarul public se referă la ... ?
(răspuns multiplu)

51%

35%

18%

16%

14%

11%

7%

6%

4%

13%

Agresiune verbală (ex: ton agresiv, injurii, înjurături, 
irascibilitate etc.) din partea funcționarului public la …

Refuzul funcționarului public de a rezolva mai rapid 
problema cetățeanului

Rezolvarea problemei cetățeanului nu se face conform 
prevederilor legale

Violență fizică din partea funcționarului public la adresa 
cetățenilor

Comportament discriminator al funcționarului public 
(din cauza genului, etniei, orientărilor sexuale, …

Funcționarul public nu adoptă o atitudine imparțială și 
justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a …

Hărțuire sexuală din partea funcționarului public la 
adresa cetățenilor

Folosirea excesivă a puterii în defavoarea cetățeanului

Folosirea ilegală a puterii în defavoarea cetățeanului

NS/ NR
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Dvs. personal, în relația cu funcționarii publici 
(de la Primărie/ Consiliul Județean/ instituția prefectului/  servicii publice locale/ ministere/ agenții)

v-ați întâlnit în ultimii doi ani cu vreuna din următoarele situații: 

30%

21%

16%

16%

8%

Să fiți tratat fără obiectivitate de către un funcționar 
public

Să fiți apostrofat, calomniat de către un funcționar 
public

Să fiți tratat abuziv

Să vi se condiționeze, din partea unui funcționar 
public, rezolvarea problemei dvs de acordarea de 

”atenții” sau favoruri

Să fiți discriminat (din cauza genului, etniei, 
orientărilor sexuale, religiei, vârstei, problemelor de 
sănătate, religiei etc) de către un funcționar public

Răspunsuri afirmative

56% dintre respondenți nu s-au confruntat cu niciuna 
dintre situațiile descrise, în ultimii doi ani
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Dacă v-ați confruntat cu vreuna din problemele descrise anterior,
în relația cu cine a apărut această problemă? 

Procente din cei care s-au confruntat cu vreuna din 
problemele descrise anterior (44% din populație)

În relația cu 
funcționarul 

public cu care ați 
luat contact:79%

În relația cu șeful 
funcționarului 

public cu care ați 
luat contact:7%

În relația cu șeful 
instituției:2%

NS/NR:12%



www.poca.ro 

Ce ați făcut în cazul în care v-ați confruntat cu vreuna din aceste probleme?

17%

13%

13%

5%

1%

42%

10%

Am depus o sesizare la superiorul ierarhic al 
funcționarului public în cauză

Am povestit prietenilor, cunoscuților, am postat 
pe site-urile de socializare întâmplarea

Am făcut scandal și am cerut insistent să fiu tratat 
cum se cuvine in instituția publică respectivă

Am depus o sesizare la comisia de disciplină a 
instituției

Am anunțat poliția

Nu am făcut nimic

NR

Procente din cei care s-au confruntat în ultimii doi cu 
abateri de la normele de etică ale funcționarilor publici 

(44% din populație)
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Ce a făcut instituția ca urmare a acțiunii Dvs.? 
(răspuns multiplu)

22%

22%

17%

17%

2%

6%

10%

5%

A desemnat un alt funcționar public pentru a-mi 
rezolva problema

A sancționat funcționarul public  (ex: i-a făcut o 
mustrare scrisă, i-a diminuat drepturile …

A atras atenția funcționarului public să-și 
desfășoare activitatea conform prevederilor …

A cerut funcționarului public să-și ceară scuze 
pentru comportamentul manifestat

A sesizat organele competente (ex: poliția, 
instanța de judecată etc)

Nu a făcut nimic

Nu știu ce a făcut

NR

Procente din cei care s-au confruntat în ultimii doi cu abateri de la normele de etică ale 
funcționarilor publici și care au sesizat instituția în care lucrează funcționarul public prin 

depunerea unei sesizări (10% din populație)



www.poca.ro 

Cunoașteți care sunt modalitățile de reclamare a comportamentului funcționarului public 
prevăzute în lege?

da:34%

nu:61%

NS/NR:5%
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Dacă da, 
de unde ați aflat care sunt modalitățile de reclamare a funcționarului public?

42%

41%

41%

38%

36%

30%

1%

4%

Anunțurile afișate la avizierul de la primărie

Site-ul instituției publice unde lucrează …

Persoane apropiate (prieteni, rude, cunoștințe)

Mass media (presă scrisă, TV, radio etc)

Site-ul ANFP (Agenția Națională a Funcționarilor …

Pagini de socializare (facebook)

Expriență juridică/ cunoașterea legislatiei

NS/ NR

Procente din cei care cunosc modalitățile de reclamare a 
funcționarului public 34% din populație
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Ați fost discriminat de către un funcționar public din România?

da:13%

nu:84%

NS/NR:3%
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Dacă da,
care au fost criteriile de discriminare?

(alegeri multiple)

35%

32%

13%

9%

9%

8%

8%

4%

1%

6%

Discriminare din cazua situației financiare

Discriminare din cauza vârstei

Discriminare din cauza genului

Discriminare din cauza orientărilor sexuale

Discriminare din cauza etniei

Discriminare din cauza orientărilor politice (stânga,
dreapta, centru)

Discriminare din cauza problemelor de sănătate
(probleme cu auzul, văzul, probleme locomotorii,…

Discriminare din cauza orientării religioase

Alt tip de discriminare

NS/ NR

Procente din cei care declară că s-au simțit discriminați: 
13% din populație
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Care este pentru Dvs. cel mai important lucru în relația cu un funcționar public? 

41%

21%

23%

10%

5%

24%

25%

19%

16%

10%

7%

Să mi se rezolve problemele

Să ofere informații corecte și suficiente

Să fiu respectat

Să fie amabil

Să fie promt

NR

în primul rând în al doilea rând
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Dumneavoastră știți că în cadrul oricărei instituții publice din România, conform 
legii, trebuie să existe un consilier de etică, respectiv o persoană care să acorde 

consultanță și asistență funcționarilor publici cu privire la respectarea normelor de 
conduită?

da:22%nu:78%
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Credeți că este un lucru bun, faptul că a fost numit, dintre 
funcționarii publici, un astfel de consilier?

da:53%

nu:22%

nu pot 
aprecia:23%

NR:2%
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Ce criterii ar trebui să stea la baza selectării consilierului de etică?
(alegeri multiple)

62%

58%

55%

42%

1%

13%

Experiența profesională (de ex: studii superioare, 
vechime acumulată în administrația publică).

Conduită morală și profesională exemplară

Abilități, aptitudini și competențe specifice

Disponibilitatea de a face consiliere etică

Alte criterii

Nu pot aprecia
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Cât de mult credeți că ar putea  următoarele măsuri să crească eficiența și calitatea 
serviciilor oferite cetățenilor de către instituțiile publice din România? 

35%

34%

17%

7%

37%

30%

17%

8%

38%

30%

16% 9…

foarte mult destul de mult destul de puțin deloc

standarde de calitate clare si transparente pentru prestarea serviciilor publice

reguli și proceduri simple

coduri de comportament în relația cu cetățenii


