
ANEXA I  

CHESTIONAR DE EVALUARE  

a implementării normelor de conduită profesională a funcţionarilor publici 

prevăzute de Legea nr. 7/2004  
Grup ţintă:  

Funcţionari publici de conducere şi funcţionari publici de execuţie  

 

1. La nivelul instituţiei în care vă desfăşuraţi activitatea, cunoaşteţi care funcţionar public este 

desemnat pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită?  

 

Da      Nu      Nu ştiu dacă există  

 

2. Cunoaşteţi care sunt atribuţiile funcţionarului public desemnat pentru consiliere etică şi 

monitorizarea respectării normelor de conduită?  

 

Da      Nu  

 

3. Consideraţi necesară desemnarea unui funcţionar public pentru consiliere etică şi 

monitorizarea respectării normelor de conduită?  

 

Da      Nu     Motivaţi răspunsul:  

 

 

4. În instituţia în care lucraţi, v-aţi confruntat cu situaţii în care normele de conduită 

profesională a funcţionarilor publici nu au fost respectate?  

 

Nu     Da,    precizaţi în ce situaţii:  

În relaţia cu colegi din instituţie  

În relaţia cu reprezentanţi ai unor organizaţii private  

În relaţia cu reprezentanţi ai unor instituţii de stat  

În relaţia cu alţi cetăţeni  

În relaţia cu superiorul ierarhic  

Altele:  

 

 

5. Dacă v-aţi confruntat / v-aţi confrunta cu situaţii descrise în întrebarea precedentă, precizaţi 

cui v-aţi adresat / v-aţi adresa pentru un sfat:  

 

Unui / unor colegi;  

Funcţionarului public desemnat pentru consiliere etică  

Şefului direct sau conducătorului instituţiei  

Altcuiva:  

 

6. Consideraţi că normele de conduită profesională a funcţionarilor publici prevăzute în Legea 

nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, sunt:  

 

Clare    

Insuficiente  

Ambigue   

Cuprinzătoare  



 

7. Consideraţi că activitatea de consiliere etică ar trebui îmbunătăţită?  

 

Nu  

Da,     atunci precizaţi cum:  

Prin reglementarea detaliată a activităţilor de consiliere etică şi de monitorizare a respectării normelor 

de conduită  

Prin crearea unor proceduri mai detaliate referitoare la activitatea de consiliere etică  

Prin introducerea noţiunii de „consilier etic” şi a unor atribuţii specifice  

Prin reglementarea funcţiei publice de „consilier etic” ca funcţie de sine stătătoare  

Prin angajarea răspunderii funcţionarului public desemnat pentru consiliere etică în ce priveşte 

activitatea sa  

Prin stabilirea unor atribuţii de consiliere şi monitorizare în domeniul egalităţii de şanse şi al excluderii 

oricăror forme de discriminare  

Altele:  

 

 

8. Ce măsuri credeţi că ar contribui la îmbunătăţirea activităţii funcţionarului public desemnat 

pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită?  

 

Motivarea financiară  

Asigurarea confidenţialităţii informaţiilor furnizate de funcţionarii publici în cadrul întâlnirii de 

consiliere etică  

Instruirea specializată privind acordarea consilierii etice  

Asigurarea unui birou separat  

Subordonarea directă faţă de conducătorul instituţiei  

Consilierea etică să reprezinte activitatea sa principală  

Înlăturarea oricăror ingerinţe în activitatea de consiliere etică  

Altele:  

 

 

9. Ce criterii ar trebui să stea la baza selectării funcţionarului public pentru consiliere etică?  

 

Experienţa profesională (de ex: studii superioare, vechime de minimum 1 an acumulată în 

administraţie)  

Conduita profesională exemplară  

Cursuri de perfecţionare sau specializări relevante  

Disponibilitatea de a face consiliere etică şi monitorizare  

Abilităţi, aptitudini şi competenţe specifice  

Altele:  

 

 

10. Din punct de vedere procedural, cum consideraţi că ar trebui desemnat funcţionarul public 

pentru consiliere etică?  

 

Cu respectarea unor criterii de natura celor prevăzute la întrebarea nr. 9  

Prin desemnare directă de către conducătorul instituţiei publice  

Prin alegere, cu votul majorităţii funcţionarilor publici din cadrul instituţiei publice   

Prin alegere, cu votul majorităţii funcţionarilor publici din cadrul instituţiei publice, pe baza unui 

număr de minim 2 propuneri formulate de conducătorul instituţiei publice 

Altele: 

 

 



11. Ce măsuri consideraţi că ar contribui la îmbunătăţirea conduitei profesionale a 

funcţionarilor publici?  

 

Prevederi exprese privind obligaţiile funcţionarilor publici de conducere faţă de funcţionarii publici de 

execuţie  

Prevederi exprese privind protecţia funcţionarilor publici în exercitarea atribuţiilor de serviciu  

Relaţionarea cu funcţionarul public desemnat pentru consiliere etică  

Sancţionarea disciplinară în cazurile de nerespectare a normelor de conduită  

Instruire privind normele de conduită  

Altele:  

 

 

12. Categoria din care faceţi parte:  

 

Înalt funcţionar public  

Funcţionar public de conducere  

Funcţionar public de execuţie  

 

13. Nivelul autorităţii sau instituţiei publice în care lucraţi:  

 

Administraţia publică centrală (autorităţi şi instituţii publice din administraţia publică centrală, 

autorităţi administrative autonome, instituţii ale prefectului)  

Administraţia publică teritorială (servicii publice deconcentrate)  

Administraţia publică locală (autorităţi ale administraţiei publice locale şi instituţii publice 

subordonate)  


