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I. Introducere 

 

 

 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevede obligaţia funcţionarilor publici de a respecta normele de conduită 

profesională şi civică. Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare 

funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie 

abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.  

Intrată în vigoare la data de 18.02.2004, Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a 

funcţionarilor publici reglementează normele de conduită profesională a funcţionarilor publici. 

Prin H.G. nr. 583/2016 s-a aprobat Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2016-2020, a 

seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a 

surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a 

indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public. 

Potrivit SNA, ANFP este responsabilă alături de alte instituții publice pentru realizarea unor acțiuni 

principale în cadrul unor obiective. 

Măsura 1.2.8 din cadrul Obiectivului general 1 – Prevenirea corupției și a comportamentelor 

neconforme cu standardele privind etica și integritatea la nivelul ANFP, privind Planul de integritate pentru 

implementarea Strategiei pentru integritate a MDRAP 2015 – 2020, prevede consolidarea rolului 

consilierului de etică prin evaluarea nivelului de cunoştinţe cu privire la activitatea de consiliere etică prin 

aplicarea de chestionare.  

Prin intermediul inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare 

asociaţi, enumeraţi în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/2016, se urmăreşte realizarea la nivelul fiecărei 

instituţii/autorităţi publice a unei autoevaluări periodice privind nivelul de utilizare şi eficienţă a măsurilor 

anticorupţie. 

  Inventarul măsurilor preventive anticorupţie stipulează la punctul 5 – Consilier etică, ca indicator 

relevant, elaborarea unui chestionar de evaluare în ceea ce priveşte gradul de cunoaştere de către angajaţi a 

normelor privind consilierul de etică.  În acest sens, ANFP a elaborat şi diseminat în luna decembrie 2018 

prin poşta electronică un chestionar de evaluare care se adresează funcţionarilor publici de conducere, de 

execuţie şi înalţilor funcţionari publici din ANFP. 

 Din totalul de 117 funcţionari publici din cadrul ANFP cu raport de serviciu activ la 31.12.2018,             

70 au transmis chestionarele completate, ceea ce reprezintă o respondență de 59,82%. Dintre aceştia 61 

sunt funcţionari publici de execuţie şi 9 sunt funcţionari publici de conducere. 

Scopul colectării datelor din acest chestionar a fost acela de a furniza informații privind gradul de 

cunoaștere a personalului din ANFP a activităţilor de consiliere etică și de respectare a normelor de 

conduită reglementate prin Legea nr. 7/2004, republicată. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
II. Chestionarul de evaluare 

 

Chestionarul de evaluare cuprinde 12 întrebări, iar în urma colectării datelor, au rezultat 

următoarele concluzii: 

 

Întrebarea nr. 1 

 

În cadrul ANFP a fost desemnat un funcționar public pentru consiliere etică și monitorizarea 

respectării normelor de conduită?  

 

La această întrebare au răspuns afirmativ 94,3% dintre funcționarii publici, iar 5,7% nu știu dacă există un 

funcționar public desemnat pentru consiliere etică. 

 

Întrebarea nr. 2 

 

Cunoașteți numele funcționarului public desemnat pentru consiliere etică și monitorizarea 

respectării normelor de conduită? 

 

La această întrebare 88,6% dintre funcționarii publici au declarat că au cunoștință despre funcționarul 

public desemnat consilier de etică, iar 11,4%  nu cunosc numele acestuia. 

 

Întrebarea nr. 3 

 

Cunoașteți care sunt atribuțiile consilierului de etică? 

 

 91,4% dintre respondenți au răspuns afirmativ la această întrebare, restul de 8,6% au precizat că nu cunosc 

atribuţiile consilierului de etică. 

 

Întrebarea nr. 4 

 

În cazul în care aveți o dilemă etică v-ați adresa consilierului de etică? 

 

La această întrebare 77,1% dintre funcționarii publici care au completat chestionarul de evaluare au răspuns 

pozitiv, 7,1% nu s-ar adresa funcționarului public desemnat pentru consiliere etică, în timp ce 15,7% dintre 

cei chestionați nu ştiu dacă s-ar adresa consilierului de etică.  

 

Întrebarea nr. 5 

 

Considerați că apelând la consilierul de etică ați putea rezolva dilema etică pe care o aveți? 

 

La această întrebare 55,7% dintre funcționarii publici participanți la sondaj au răspuns afirmativ, 7,1% au 

răspuns negativ, în timp ce 37,2% nu ştiu dacă ar putea rezolva dilema etică apelând la consilierul de etică. 

 

Întrebarea nr. 6 

 

Cunoașteți măsurile legale prin care puteți fi sancționat pentru încălcarea normelor de 

conduită? 

 

La această întrebare 100% au răspuns afirmativ, toţi funcţionarii publici din ANFP cunosc măsurile legale 

prin care pot fi sancţionaţi pentru încălcarea normelor de conduită. 



 
Întrebarea nr. 7 

 

Cunoașteți dacă în cadrul ANFP se realizează monitorizarea respectării normelor de conduită? 

 

La această întrebare 93% au răspuns afirmativ, în timp ce 7% nu ştiu dacă în cadrul ANFP se realizează 

monitorizarea respectării normelor de conduită. 

 

 

Întrebarea nr. 8 

 

Acordați o notă de la 1 (deloc) la 10 (în totalitate) pentru cum apreciați că sunt respectate 

normele de conduită în cadrul ANFP 

 

                            
 

La această întrebare 39% dintre funcţionarii publici respondenţi au acordat nota 10, 29% au acordat nota 9, 

în timp ce 24% au acordat nota 8.  

 

Întrebarea nr. 9 

 

Pe o scală de la 1 (în foarte mică măsură) la 10 (în foarte mare măsură) precizați cum apreciați 

respectarea următoarelor norme de conduită în cadrul ANFP 

 

                    
 

La această întrebare respondenţii au acordat note după cum urmează:  

 Nota 10 - 43%  

 Nota 9 – 20% 

 Nota 8 – 26% 

 Nota 7 – 8%  

 



 
 

                                       
 

La această întrebare respondenţii au acordat note după cum urmează:  

 Nota 10 – 70 %  

 Nota 9 – 16% 

 Nota 8 – 13% 

 Nota 7 – 1%  
 

                                     
 

La această întrebare respondenţii au acordat note după cum urmează:  

 Nota 10 – 54 %  

 Nota 9 – 26% 

 Nota 8 – 14% 

 Nota 7 – 3%  

 

                                       
 



 
La această întrebare respondenţii au acordat note după cum urmează:  

 Nota 10 – 40 %  

 Nota 9 – 24% 

 Nota 8 – 14% 

 Nota 7 – 13%  

 

                                   
 

La această întrebare respondenţii au acordat note după cum urmează:  

 Nota 10 – 43 %  

 Nota 9 – 20% 

 Nota 8 – 23% 

 Nota 7 – 6%  

 Nota 5 – 6%  

 

                                         
 

La această întrebare respondenţii au acordat note după cum urmează:  

 Nota 10 – 60 %  

 Nota 9 – 19% 

 Nota 8 – 17% 

 Nota 7 – 2%  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                            
 

La această întrebare respondenţii au acordat note după cum urmează:  

 Nota 10 – 36 %  

 Nota 9 – 20% 

 Nota 8 – 27% 

 Nota 7 – 12%  

 

                                          
 

La această întrebare respondenţii au acordat note după cum urmează:  

 Nota 10 – 37 %  

 Nota 9 – 24% 

 Nota 8 – 27% 

 Nota 7 – 4%  

 Nota 5 – 3%  

 Nota 4 – 3% 
 

                                         



 

 
La această întrebare respondenţii au acordat note după cum urmează:  

 Nota 10 – 60 %  

 Nota 9 – 20% 

 Nota 8 – 16% 

 Nota 7 – 3%  
 

                                       
 

La această întrebare respondenţii au acordat note după cum urmează:  

 Nota 10 – 54 %  

 Nota 9 – 23% 

 Nota 8 – 19% 

 Nota 7 – 4%  
 

Întrebarea nr. 10 

Vă rugăm să indicați categoria din care faceți parte: funcţionar public de execuţie, funcţionar 

public de conducere, înalt funcţionar public. 

 

Din totalul de 70 funcţionari publici respondenţi 9 sunt funcţionari publici de conducere şi 61 sunt 

funcţionari publici de execuţie. 

 

Întrebarea nr. 11 

Vă rugăm să precizați care este vechimea dvs. în Agenție: <1 an, între 1-5 ani, între 5-10 ani, 

între 10 -15 ani, >15 ani. 
                          

                                          



 
 

Din totalul funcţionarilor publici respondenţi 27% au o vechime în cadrul Agenţiei între 5 – 10 ani, 

26% între 1 – 5 ani, 14% au o vechime > 15 ani, iar  13% între 10 – 15 ani.  

 

 

Întrebarea nr. 12 

Vă rugăm să precizați care este vechimea dvs. în administrația publică: <1 an, între 1-5 ani, între 

5-10 ani, între 10 -15 ani, >15 ani. 

 

                           
                                                   

Din totalul funcţionarilor publici respondenţi 33% au o vechime în administraţia publică > 15 ani, 

23% între 5 – 10 ani, 20% între 10 – 15 ani, 13% între 1 – 5 ani, iar  11% au o vechime < 1 an.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
III. Concluzii  

 

Din analiza informaţiilor extrase din centralizarea răspunsurilor la cele 12 întrebări ale 

chestionarului au rezultat următoarele concluzii: 

 94,3% din nr. total al funcţionarilor publici respondenţi ştiu că în cadrul  Agenţiei este 

desemnat un consilier de etică; 

 88,6%  din nr. total al funcţionarilor publici respondenţi cunosc numele funcţionarului 

public desemnat consilier de etică; 

 91,4% din nr. total al funcţionarilor publici respondenţi cunosc care sunt atribuţiile 

consilierului de etică; 

 77,1% din nr. total al funcţionarilor publici respondenţi s-ar adresa consilierului de etică 

pentru a rezolva o dilemă etică; 

 55,7% din nr. total al funcţionarilor publici respondenţi consideră că ar putea rezolva dilema 

etică apelând la consilierul de etică; 

 toţi funcţionarii publici respondenţi din cadrul Agenției cunosc măsurile legale prin care pot 

fi sancţionaţi pentru încălcarea normelor de conduită; 

 93%  din nr. total al funcţionarilor publici respondenţi cunosc faptul că în cadrul Agenţiei se 

realizează monitorizarea respectării normelor de conduită. 

 

În ce priveşte respectarea normelor de conduită reglementate de Legea nr. 7/2004, republicată, în 

cadrul ANFP, funcţionarii publici care au completat chestionarul au apreciat respectarea normelor de 

conduită în cadrul Agenţiei, acordând note între 1 - 10, 39% dintre aceştia acordând nota maximă şi un 

procent de doar 1% sub nota 4.  

 

Situaţia detaliată se prezintă după cum urmează: 

 

Nota 10 a fost acordată în procent de 70%  pentru Loialitatea faţă de Constituţie şi lege, 60% pentru 

Folosirea prerogativelor de putere publică şi Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi 

avantajelor, 54% pentru Utilizarea resurselor publice şi Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice,  

43% pentru Cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice şi Asigurarea unui serviciu public de calitate, 

40% pentru Libertatea opiniilor, 37% pentru Obiectivitate în evaluare, 36% pentru Participarea la procesul 

de luare a deciziilor. 

 

Nota 9 a fost acordată în procent de 26% pentru Loialitatea faţă autorităţile şi instituţiile publice,  

24% pentru Obiectivitate în evaluare şi Libertatea opiniilor , 23% pentru Utilizarea resurselor publice, 20% 

pentru Asigurarea unui serviciu public de calitate, Folosirea prerogativelor de putere publică, Cadrul 

relaţiilor în exercitarea funcţiei publice şi Participarea la procesul de luare a deciziilor, 19% pentru 

Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor, 16% pentru Loialitatea faţă de 

Constituţie şi lege. 

Nota 8 a fost acordată în procent de 27% pentru Obiectivitate în evaluare, 26% pentru Asigurarea 

unui serviciu public de calitate, 23% pentru Cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice, 18% pentru 

Utilizarea resurselor publice, 17% pentru Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi 

avantajelor, 16% pentru Folosirea prerogativelor de putere publică, 14% pentru Loialitatea faţă de 

autorităţile şi instituţiile publice şi Libertatea opiniilor, 13% pentru Loialitatea faţă de Constituție şi lege. 

 

Nota 7 a fost acordată în procent de 13% pentru Libertatea opiniilor, pentru celelalte norme a fost 

acordată în procent de sub 10%. 

 

 Celelalte note au fost acordate în procent nesemnificativ între 1% -  6%. 

 



  În ce priveşte vechimea în Agenție a celor care au completat chestionarul cel mai mare procent îl au 

cei cu vechime între  5-10 ani – 27%, iar raportat la vechimea în administraţia publică cel mai mare procent 

a fost de 33% înregistrat de funcţionarii publici cu o vechime > 15 ani. 

 În concluzie, rezultatele chestionarului de evaluare a nivelului de cunoştinţe al personalului ANFP 

cu privire la activitatea de consiliere etică relevă că la nivelul ANFP sunt cunoscute normele de conduită 

reglementate de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, iar gradul 

de încredere al funcţionarilor publici în ce priveşte implementarea acestora în cadrul Agenţiei se situează la 

un nivel ridicat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


