
ETICA SI INTEGRITATE 

 

1. VALORI ŞI PRINCIPII  

1.1. Valori 

Strategia Nationala Anticoruptie  2016 - 2020 păstrează premisa asumării de către 

toate instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv întreprinderile publice și alte instituții aflate 

în coordonarea, subordinea și sub autoritatea instituțiilor publice, a următoarelor valori 

fundamentale:  

voinţa politică – toate cele trei puteri în stat, respectiv puterea executivă, 

judecătorească şi cea legislativă înţeleg importanţa unei societăţi lipsite de corupţie şi 

vor conlucra pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute de prezenta strategie; 

integritatea – reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice au obligaţia de a declara 

orice interese personale care pot veni în contradicţie cu exercitarea obiectivă a 

atribuţiilor de serviciu. Totodată, aceştia sunt obligaţi să ia toate măsurile necesare 

pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi; 

prioritatea interesului public– reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice au datoria 

de a considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuţiilor 

de serviciu. Aceştia nu trebuie să se folosească de funcția publică pentru obţinerea de 

beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau 

persoane apropiate; 

transparenţa – reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice vor asigura accesul 

neîngrădit la informaţiile de interes public, transparenţa procesului decizional şi 

consultarea societăţii civile în cadrul acestui proces. 

1.2. Principii 

Fiecare măsură se subsumează următoarelor principii, a căror respectare este esenţială 

pentru realizarea unei administraţii publice moderne şi eficiente: 

principiul statului de drept în baza căruia este consacrată supremaţia legii, toţi cetăţenii 

fiind egali înfaţa acesteia. Acesta are la bază respectarea drepturilor omului şi 

presupune separaţia puterilor în stat; 

principiul răspunderii potrivit căruia autorităţile statului răspund pentru îndeplinirea 

atribuţiilor ce le revin, respectiv pentru modul de implementare şi eficienţa strategiilor; 



principiul gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de 

integritate, ca parte integrantă din procesul managerial desfăşurat de către fiecare 

organizaţie; 

principiul proporţionalităţii în elaborarea şi punerea în aplicare a procedurilor 

anticorupţie: Instituţiile publice trebuie să elaboreze, să implementeze şi să menţină 

proceduri puternice, care să fie proporţionale cu riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale 

şi dimensionate în funcţie de resursele şi complexitatea organizaţiei; 

principiul răspunderii la cel mai înalt nivel de angajament: Politicile „anti-mită” nu vor fi 

eficiente dacă nu există un mesaj clar dat de administraţie de la nivelul cel mai înalt, că 

mita nu este tolerată. Nivelul superior al conducerii pe fiecare palier al administraţiei 

trebuie să iniţieze, să supravegheze şi să conducă, prin puterea exemplului, punerea în 

aplicare a unei politici de respingere a corupţiei, recunoscând faptul că mita este 

contrară valorilor fundamentale ale  integrității, transparenţei şi responsabilității şi că 

aceasta subminează eficacitatea organizaţională; 

principiul prevenirii săvârşirii faptelor de corupţie şi a incidentelor de integritate potrivit 

căruia identificarea timpurie şi înlăturarea în timp util a premiselor apariţiei faptelor de 

corupţie sunt prioritare şi imperative. Atât instituţiile publice, cât şi cele private trebuie să 

dea dovadă de diligenţă în evaluarea partenerilor, agenţilor şi contractorilor. Fiecare 

entitate ar trebui să evalueze riscurile de luare de mită asociate cu intrarea într-un 

parteneriat sau de contractare a unor acorduri cu alte entităţi şi sunt datoare apoi să 

efectueze evaluări periodice ale riscurilor. La încheierea de parteneriate sau 

aranjamente contractuale, trebuie să verifice dacă respectivele organizaţii au politici şi 

proceduri care sunt în concordanţă cu aceste principii şi orientări; 

principiul eficacităţii în combaterea corupţiei, care se bazează pe evaluarea continuă a 

activităţii instituţiilor cu atribuţii în domeniu, atât din punctul de vedere al îndeplinirii cât 

mai complete a obiectivelor asumate pentru a produce efectele pozitive pe care 

societatea le aşteaptă, cât şi al managementului organizaţional; 

principiul cooperării şi coerenţei,în baza căruia instituţiile implicate în prevenirea şi 

combaterea corupţiei trebuie să coopereze îndeaproape, asigurând o concepţie unitară 

asupra obiectivelor ce trebuie îndeplinite şi a măsurilor ce urmează a fi luate; 

 

principiul parteneriatului public – privat, care recunoaşte importanţa cooptării societăţii 

civile şi a mediului de afaceri în activităţile concrete de implementare a măsurilor de 

prevenire a corupţiei; 

principiul accesului neîngrădit la informațiile de interes public și al transparenței 

decizionale.  



1.3. Definiţii: 

Incident  de integritate – situația în care cu privire la un angajat alunei 

instituții/autorități publice sau întreprinderi publice a fost luată sau dispusă cel puțin una 

din următoarele măsuri: 

        a) încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârşirii unei 

abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze 

integritatea funcţiei publice; 

   b) trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârşirea unei infracţiuni de 

corupţie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicţiilor, 

incompatibilităţilor, conflictului de interese sau declarării averilor; 

   c) rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenţia Naţională de 

Integritate, referitor la încălcarea obligaţiilor legale privind averile nejustificate, conflictul 

de interese sau regimul incompatibilităţilor; 

d) rămânerea definitivă a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului Naţional 

de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) privind o 

lucrare științifică. 

 

Etica se referă la comportamentul individual, în context organizațional sau nu, care 

poate fi apreciat sau evaluat fie din perspectiva valorilor, principiilor și regulilor etice 

explicite (coduri de etică, coduri de conduită sau alte tipuri de documente fără statut de 

act normativ) sau tacite (cultura organizațională),fie prin prisma consecințelor acțiunilor 

înseși; 

Comportamentul integrueste acel comportament apreciat sau evaluat din punct de 

vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această 

corectitudine etică, care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală și profesională; 

Comportamentul lipsit de integritateeste o formă de subminare a misiunii 

organizației, conducând la un climat organizațional toxic pentru angajați și terți, și 

afectând interesele legitime ale tuturor celor implicați, inclusiv interesul public; 

Planul de integritate – ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca 

remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate.Măsurile 

preconizate pot viza prevenirea corupției, educația angajaților dar și a publicului-țintă 

vizat de activitatea instituției/autorității, întreprinderii publice, precum și combaterea 

corupției. Pentru întreprinderile publice, planurile de integritate vor încorpora îndrumările 

cuprinse în ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și 



conformitatea.Planurile de integritate sunt asumate prin acte juridice, precum ordine sau 

decizii ale conducerii entității; 

Open contracting data standard- este procesul de transparentizare a procesului de 

achiziție publică și derulare a contractelor prin punerea la dispoziție a datelor deținute 

de autoritățile publice și implicarea publicului și mediului de afaceri în identificarea și 

rezolvarea problemelor în domeniu. Procesul este compus din doua etape principale: 

deschiderea datelor și implicarea cetățenilor și mediului de afaceri. Deschiderea datelor 

și publicarea lor se fac după standarde recunoscute ca buna practică la nivel  

internațional - Open Contracting Data Standard (OCDS). Deschiderea datelor nu se 

limitează doar la procesul de achiziție, ci și la faza de contractare și desfășurare a 

contractelor. Implicarea publicului și a mediului de afaceri aduce beneficii prin găsirea 

de soluții alternative, mai eficiente, în folosirea banului public, precum și la depășirea 

unor probleme în derularea procesului de achiziție sau derulare a contractelor. Printre 

beneficii ar fi important de menționat: folosirea eficientă a fondurilor publice; oferirea 

posibilității accesării fondurilor publice de către o plajă mai largă de participanți, 

reducând costurile prin creșterea competiției; oferirea posibilității creșterii calității 

bunurilor și serviciilor contractate din fonduri publice; prevenirea corupției;promovarea 

unei analize participative a datelor pentru găsirea de soluții la problemele sectorului 

public și ale comunităților; 

Colegialitatea − este un alt principiu important al eticii profesionale. Concomitent cu 

creşterea responsabilităţii individuale a fiecărui lucrător, creşte şi complexitatea 

adoptării deciziilor.Acestea nu mai pot fi opera unei singure persoane. Ele devin 

rezultatul eforturilor comune ale specialiştilor. De aceea, se consideră că ar fi cu totul 

etic chiar să sustragi colegul de la lucru sau să-l trezeşti la mijlocul nopţii, pentru a-i 

cere un sfat sau ajutor când este vorba de viaţa sau sănătatea pacientului, reţinerea 

unui criminal periculos, prevenirea unui accident etc.  

Nu este, însă, etic să respingi sau să invoci un oarecare motiv atunci când colegul te 

roagă să-l asculţi, pentru a se convinge dacă a ales corect strategia de ajutorare a unui 

beneficiar, de demonstrare a nevinovăţiei inculpatului etc. Adevăraţii profesionişti 

cunosc măsura comunicării profesionale,care le permite să deosebească colegialitatea 

de eschivarea de la responsabilitate.  

Căutările colective de soluţionare a problemelor profesionale în cadrul şedinţelor de 

departamente, „volantelor”, consultărilor permanente etc. au devenit astăzi o adevărată 

regulă pentru multe profesii. Şi este obligaţiunea profesioniştilor să participe la aceste 

întruniri. 



Capacitatea de a îmbina responsabilitatea individuală cu lucrul în colectiv, activitatea de 

conducere cu cea de subordonare nu anulează dreptul fiecărui membru al colectivului, 

al fiecărui profesionist să analizeze şi să supună criticii situaţia existentă. 

• Dreptul la critică − este un principiu important al activităţii profesionale în condiţiile 

democraţiei. 

Profesionistul trebuie să fie capabil să critice lucrul necalitativ al colegilor, fără a trece 

însă la persoană, fără  a atinge demnitatea tovarăşilor de muncă. Critica poate fi 

adresată, de asemenea, şi conducerii, organelor puterii, activiştilor politici, inclusiv 

capului statului, dar păstrând limitele moralităţii şi formele admise legal. 

Climatul moral şi atmosfera de lucru pot să se îmbunătăţească doar dacă se va ţine 

cont de multiplele opinii privind o problemă sau alta, dacă colaboratorii instituţiei se vor 

simţi nu ca nişte executori orbi ai voinţei conducerii, dar vor fi în stare să influenţeze 

situaţia creată. Totodată, este necesar ca permanent să ne îngrijim de etica discuţiilor, 

care să nu admită critica persoanei, reglări de conturi, confruntări psihologice.  

Conştiinţa morală, integrată în activitatea oricărui specialist, se manifestă în formă de 

diferite interdicţii sociale/profesionale, chemate să prevină acţiunile inadmisibile din 

punctul de vedere al intereselor societăţii/ profesiei. Astfel, în conţinutul eticii, alături de 

noţiuni de valoare, precum: dreptate, responsabilitate, sinceritate, libertate, 

înţelepciune, solidaritate, respect, onoare, demnitate, modestie, plăcere, fericire, 

omenie etc. cu opuşii lor, sunt integrate norme şi principii care reflectă ceea ce trebuie 

să fie, reprezentând în felul acesta un ghid pentru buna acţiune. Or, etica are menirea 

de a forma reprezentările despre cum trebuie să fie conduit omului. În acest context, 

T.Airaksinen menţiona că moralitatea exprimă ceea ce ar trebui să facem şi ceea ce nu 

ar trebui să facem dacă am fi raţionali, binevoitori, imparţiali, bine intenţionaţi Dintr-o 

asemenea perspectivă, etica ne apare ca ştiinţa nu despre ceea ce este, dar despre 

cuvenit, despre ceea ce trebuie să fie, ce se doreşte a fi/deveni omul şi omenirea în 

înţeles de valoare-ideal întru depăşirea stării existente, apreciate ca nesatisfăcătoare. 

Cele menţionate supra constituie o dovadă a faptului că moralitatea este exprimată într-

o măsură substanţială de categoria datoriei. Problemele privind „datoria”, ceea ce este 

bine, obligatoriu, sau privind modul în care trebuie trăită viaţa au devenit obiect al 

disputelor interminabile ale gânditorilor din timpurile străvechi (Democrit, Socrate, 

Platon, Aristotel, Cicerone, Seneca etc.), dar abia în sec. XIX au început să fie reunite 

într-un tot, într-o învăţătură numită deontologie, paternitatea termenului în cauză 

aparţinând cunoscutului fondator al utilitarismului Jeremy Bentham (1748-1832) [17, 

p.3-15]. Pe măsura evoluţiei sale istorice, „deontologia” s-a constituit într-un 

compartiment aparte al eticii, în care se studiază problemele datoriei şi a ceea ce este 

cuvenit. Asemenea compartimente s-au format nu doar în etica teoretică, dar şi în orice 



etică profesională. Or, deontologia a evoluat de la o deontologie generală, în care 

problemele erau abordate dintr-o perspectivă predominant teoretică (în afara contextului 

concret al profesiei) ca „teorie despre datorie, despre originea, caracterul şi normele 

obligaţiei morale în general” spre deontologia de ramură sau profesională, în care 

abordarea problemelor este concretă şi axată pe practica propriu-zisă a profesiei. Odată 

cu apariţia unei largi palete de ocupaţii profesionale, deontologia s-a dezvoltat în mod 

deosebit în calitate de studiu al datoriilor şi obligaţiunilor morale particulare, în special al 

celor profesionale, al comportamentului cuvenit al specialistului în procesul exercitării 

profesiei sale. 

Aşadar, categoria de bază a eticii/deontologiei profesionale este „datoria” – o valoare 

morală imperativă, care exprimă ceea ce ar trebui să facem şi ceea ce nu ar trebui să 

facem, adică cerinţa de a face ceea ce este cuvenit. Aristotel interpreta datoria ca 

necesitatea de a urma în conduită obiceiurile aprobate pozitiv şi încuviinţate de 

societate (Etica Nicomahică). În opinia sa, conduita cuvenită îl va face pe om să fie 

înţeles şi acceptat de societate, îi va ajuta să evite consecinţele negative ale faptelor 

„neobişnuite” pentru cei din jur, garantându-i astfel succesul şi servind, de asemenea, 

bunăstării, prosperării societăţii. Menirea datoriei poate fi dezvăluită din plin numai 

subordonând-o „binelui moral”, numai corelând-o cu alte categorii etice: „dreptate”, 

„respect”, „onoare”, „cinste”, „modestie”, „devotament”, „curaj”, „solidaritate” etc., care 

conferă demnitate omului în lume. Ea se prezintă ca o trăire interioară a constrângerii 

de a proceda în corespundere cu cerinţele reieşite din valorile morale şi de a-ţi construi 

existenţa proprie în corespundere cu aceste cerinţe. 

Conduita cuvenită cere de la persoană/specialist/profesionist să-şi învingă intenţiile 

emoţionale, subiective prin eforturi volitive şi presupune că motivul de bază al 

acţiunii/faptei sale trebuie să fie necesitatea obiectivă înţeleasă ca înfăptuire a datoriei. 

Caracterul imperativ al datoriei nu înseamnă însă reprimarea totală a individului. 

Aceasta înseamnă doar constrângerea dorinţei sale situaţionale actuale care nu 

coincide cu interesele obşteşti. În îndeplinirea datoriei este reflectată prioritatea 

intereselor obşteşti faţă de cele personale, maturitatea socială a specialistului, nivelul 

înalt de dezvoltare a personalităţii lui. În plan general, datoria poate fi înţeleasă ca 

cerinţa de a urma idealurile binelui, dreptăţii, bunăstării sociale. 

Un merit deosebit în dezvoltarea teoriei morale a datoriei aparţine filosofului german 

Im.Kant (1724-1804). 

Morala, potrivit opiniei lui Kant, posedă un caracter normativ, imperativ şi constă în 

subordonarea liber consimţită a individului faţă de datorie; adevărata dispoziţie morală 

ar fi îndeplinirea datoriei. În contextul celor spuse, întrebarea principală „Ce trebuie să 

fac?”, în jurul căreia gânditorul îşi plasează discuţia, îl conduce la concluzia că trebuie, 

în cel mai bun caz, să-mi bazez viaţa şi acţiunile pe respingerea principiilor care nu pot 



fi universalizate şi să duc astfel o viaţă merituoasă, iar acţiunile mele să fie din datorie; 

un act nu este moral decât în măsura în care provine exclusiv din decizia de supunere 

la legea morală şi nu din considerarea unor scopuri exterioare; numai faptele săvârşite 

din datorie sunt morale. 

Standarde legale de integritate – Sunt avute în vedere acele măsuri de transparență 

instituțională și de prevenire a corupției consacrate de legislația națională și reflectate în 

inventarul anexă la SNA. 

Pantouflage -se referă într-un mod familiar la un înalt funcționar care va lucra într-o 

întreprindere private.Necesitatea de a menține încrederea publicului,în special în 

perioadele de schimbare, sporește importanța dezvoltării și menținerii sistemelor ce 

abordează conflictele de interese, inclusiv pe cele care apar la migrarea funcționarilor 

publici către sectorul privat. Cele mai frecvente obiective ale unui sistem care 

abordează migrarea funcționarilor publici din sectorul public în cel privat sunt: (1) să se 

asigure că anumite informații dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în mod 

abuziv; (2) să se asigure că exercitarea autorității de către un funcționar public nu este 

influențată de câștigul personal, inclusiv prin speranța sau așteptarea unei angajări 

viitoare și (3) să se asigure că accesul și contactele actualilor precum și ale foștilor 

funcționari publici nu sunt utilizate pentru beneficiile nejustificate ale funcționarilor sau 

ale altora. 


