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Obiective:

 Analiza platformei de colectare date pentru
monitorizarea respectării normelor de conduită de 
către funcţionarii publici, identificarea problemelor 
de utilizare și a direcțiilor de dezvoltare

 Adaptarea platformei pentru a corecta erorile 
funcționale și a o face mai ușor de utilizat și 
testarea acesteia în două campanii de raportare

 Realizarea unui manual de utilizare a variantei 
adaptate a platformei și diseminarea acestuia în 
rândul consilierilor de etică
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Activități realizate:
 Intervievarea principalilor stakeholderi în 

domeniul potențialului utilizării tehnologiilor IT în 
activitatea consilierilor de etică:
 Agenția Națională a Funcționarilor Publici, 
 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice, 
 Ministerul Justiției, 
 Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, 
 Secretariatul General al Guvernului

 Identificarea direcțiilor de dezvoltare a platformei, 
strategice și funcționale
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Activități realizate:

 Identificarea problemelor tehnice și funcționale a 
platformei (1):
 Autentificarea utilizatorilor (resetare parole) și 

modificarea profilului consilierului de etică

 Completarea câmpurilor de tip text din cadrul 
formularelor

 Perioada de valabilitate a formularelor de completat

 Fiabilitate și viteza de răspuns

 Marcarea câmpurilor completate și ghidarea 
utilizatorului în completarea formularului
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Activități realizate:

 Identificarea problemelor tehnice și funcționale a 
platformei (2):
 Posibilitatea de adăugare rapoarte pentru alte 

categorii/instituții decât cea în care este încadrat 
consilierul (uat-uri, înalți funcționari publici)

 Generarea de rapoarte grupate pe tipul de instituție 
pentru care aceasta se realizează

 Identificarea respondenților în cazul Anexei 2
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Activități realizate:

 Analiza tehnică a codului sursă și identificarea 
problemelor

 Proiectarea soluțiilor pentru disfuncționalitățile 
identificate
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Activități realizate:

Remedierea problemelor tehnice și funcționale și 
instalarea platformei adaptate în mediul de testare

 Testarea soluțiilor implementate

 Instalarea platformei adaptate în mediul de 
producție

 Realizarea Manualului de utilizare dedicat 
consilierilor de etică
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Activități realizate:
 Diseminarea Manualului de utilizare către toți 

consilierii de etică înscriși și activi în cadrul 
platformei (1.600 +)

 Testarea platformei adaptate în cadrul campaniei 
din trim III 2018 (Anexa 1)

 Suport on-line pentru utilizatorii platformei în 
accesarea acesteia și completarea formularelor 
aferente Anexei 1

 Adaptarea Manualului de utilizare ca urmare a 
feedback-ului primit și incidentelor înregistrate în 
perioada de suport on-line
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Rezultate:

 6 interviuri cu principalii stakeholderi 

 Raport de analiză privind potențialul utilizării 
tehnologiilor IT în activitatea consilierilor de etică și 
proiectare a modificărilor necesare

 Platforma raportare ETICA actualizată, instalată și 
testată

 Manual de utilizare consilier de etică diseminat 
către 1600+ consilieri de etică
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Rezultate:

 60 de cereri de suport din partea a 22 de instituții 
în perioada 11 – 26.10.2018

 Manual de utilizare actualizat în urma feedbak-
ului primit în perioada de suport on-line
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Exemple de modificări realizate:

 Mecanism mai robust de recuperare a platformei

 Modificarea profilului consilierului de etică

 Marcarea vizuală a a părților deja completate și 
validate în formularul de raportare și facilitarea 
trecerii între tabele odată complete

 Completarea facilă a dialogurilor de tip text
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Exemple de modificări realizate:

 Marcarea câmpurilor care au generat mesajele de 
eroare la salvarea și validarea tebelelor

 Generarea rapoartelor aferente formularelor 
colectate pe tirpuri de entități

Pregărirea paginii de vizualizare Formulare trimise 
pentru printare din browser
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Exemple de modificări realizate:
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Exemple de modificări realizate:
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Exemple de modificări realizate:
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Pașii următori:

 Testarea platformei într-o nouă campanie de 
raportare (ianuarie 2019) 

 Actualizarea manualului de utilizare si includerea 
acestuia în platformă
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Direcții de dezvoltare:
 Procedurale:

 actualizarea generală a explicațiilor câmpurilor de 
completat

 completarea Ordinului Președintelui ANFP și cu 
informații de natură tehnică: care este forma și 
conținutul raportului care trebuie făcut public și pe ce 
canal (intern, publicul larg, alte instituții)

 Introducerea unei raportări distincte pentru secretarul 
comisiei de disciplină întrucât sunt solicitate a fi 
completate date care nu sunt disponibile consilierului de 
etică dar sunt disponibile secretariatului comisiei de 
disciplină
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Direcții de dezvoltare:

 Strategice:
 Adăugarea unei componente de comunicare / 

comunitate a consilierilor de etică

 Transformarea platformei în una de gestiune a 
activităților de etică curente ale fiecărei instituții

 Realizarea de acorduri de colaborare și schimb de date 
cu alte instituții cu activitate similară (MDRAP DIBGPP) 
pentru a crește expunerea și utilitatea acesteia în cadrul 
SNA
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Concluzii

 730 -> 950 

 1600+ conturi active vs 4500+ institutii
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