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Partea I INTRODUCERE ÎN DEONTOLOGIA FUNCŢIEI PUBLICE 
 
Capitolul I. DELIMITARI CONCEPTUALE 
 
 
Noţiune de deontologie 
 

Deontologia, ramură a Eticii, este ştiinţa care studiază obligaţiile şi comportamentul 

celor care practică o anumită profesie. 

 Deontologia are la bază datoria morală, fără a se suprapune însă cu studiul filosofiei sau 

a teoriei generale a datoriei morale. De asemenea, trebuie precizată o deosebire esenţială între 

etică şi deontologie. Astfel, în timp ce etica cuprinde studiul filosofic al datoriilor, deontologia 

este o ştiinţă aplicată sau aplicabilă. 

În cazul funcţiei publice, scopul Deontologiei este reprezentat de realizarea eficienţei 

serviciului public şi satisfacerea nevoilor cetăţeanului. 

Eficienţa nu reprezintă numai rezultatul unei bune organizări şi conduceri a unei 

activităţi. Obţinerea unei eficienţe maxime depinde şi de gradul de conştinciozitate de atitudinea 

conştiincioasă faţă de îndatoririle de serviciu a funcţionarului public. 

În cazul în care funcţionarul public are o situaţie juridică bine stabilită şi îi sunt asigurate 

unele drepturi care să-i permită desfăşurarea activităţii în bune condiţii şi asigurarea unui trai 

decent, el se va putea dedica întru totul activităţii autorităţii sau instituţiei publice din care face 

parte. În aceste condiţii, el îşi va îndeplini cu conştiinciozitate sarcinile de serviciu1 şi va pune 

în exerciţiul funcţiei toate cunoştinţele şi calităţile sale. 

Persoana care ocupă o funcţie publică are pe lângă obligaţiile de consilier juridic o serie 

de obligaţii cu caracter moral, fie scrise, fie nescrise, şi care circumscriu etica profesiei de 

funcţionar public. Toate aceste datorii morale pe care un funcţionar le respectă pe durata 

exercitării unei funcţii publice poartă generic denumirea de ,,deontologie". Sintagma 

,,deotologie" provine din cuvintele greceşti ,,deon", ,,deontos" care înseamna ,,ceea ce se 

cuvine", ,,ceea ce trebuie făcut” şi ,,logos" care înseamnă ,,studiu, ştiinţă”. 

Dimensiunea morală a normelor pe care trebuie să le respecte oamenii a fost subliniată 

şi de Immanuel Kant care a arătat că: “Legea însăşi trebuie să fie scopul unei voinţe morale 

bune, pentru că interesul moral este un interes pur, care nu depinde de simţuri"2. 

                                                 
1 "Teoria lucrului bine făcut" - Tadeus Kotarbinski, 1886-1981 
2 Immanuel Kant- Critica raţiunii practice, Ed. I.S.R. pg. 71 



Datoria primordială a funcţionarului public este servirea interesului general aşa cum 

reiese din însăşi etimologia cuvântului administraţie din latinescul  “administer" care înseamnă  

,,slujbaş, senvitor" 

Prin urmare, obligaţiile de ordin moral ce trebuie respectate derivă din scopul exercitării 

funcţiei publice, anume slujirea societăţii şi a cetăţenilor. În măsura în care actele normative 

stipulează expres aceste obligaţii morale, ele dobândesc dimenşiune profesională. 

În dicţionarul "Le Petit Larousse"(1955) este definită deontologia ca "ansamblul de 

reguli care reglementează o profesiune, conduita celor care o exercită, raporturile dintre aceştia, 

raporturile dintre aceştia şi clienţii lor, dintre ei şi public".  

Deontologia, prin specificul obiectului său de cercetare  se află la la graniţa dintre drept 

şi morală. Ea reprezintă ansamblul normelor care conturează un anumit tip de comportament 

profesional sau privat3. Unele din aceste norme sunt consacrate juridiceşte, putând fi deci 

impuse prin intervenţia forţei de coerciţie a statului, altele sunt sacţionate doar de opinla 

publică, înscriindu-se în categoria normelor etice. 

Deontologia poate fi considerată o punte între ştiinţele juridice (dreptul) şi etică, putând 

fi studiată sub două aspecte: acela al reglementărilor date în temeiul "principiului legalităţii" 

coroborat cu principiile morale. 

O altă definiţie ce a fost dată deontologiei funcţiei publice este în sensul că ea 

reprezintă: “ansamblul normelor juridice şi morale aferente funcţiei publice, ca element 

întrinsec serviciului public, statuat.obiectiv de către societate la un moment dat, în scopul 

eficientizării serviciuli public de către cei chemaţi a îndeplini funcţia pub1ică”4. 

Din definiţie putem desprinde urmatoarele trăsături: 

• Deontologia funcţiei publice reprezintă un ansamblu de norme juridice şi 

morale, deci, o îmbinare a dreptului cu morala; 

• Normele menţionate sunt aferente funcţiei publice ca element intrinsec 

serviciului public; 

• Statuarea obiectivă a acerstor norme de către societate face referire în primul 

rând la un cadru legal, ştiut fiind că legea are caracter general şi impersonal, fapt ce 

permite oricărui înterpret al problematicii o abordare obiectivă a studiului; 

• Aprecierea deontologiei funcţiei publice ,,la un moment dat”,ţine de 

caracterul istoric al evoluţiei sociale a dreptului şi moralei. Astfel, o anumită abordare 

                                                 
3 Verginia Vedinaş - ,Statutul funcţionarului public, Ed. Nemira, Bucuresti, 1998 
 
4 Ivan Ivanoff - Deontologia functiei publice - note de curs 



avea deontologia funcţiei publice într-o anumita oranduire, şi o cu totul altă abordare are 

în momentul de faţă. Această trăsătură poate fi nuanţată şi spaţial, nu numai cronologic, 

deoarece chiar într-un anumit moment istoric pe suprafata planetara fiecare stat are 

propria sa reglementare legală şi propriile precepte morale ale abordarii deontologice a 

funcţiei publice; 

• Scopul deontologiei este circumstanţiat serviciului public, având un caracter 

nu numai teoretic ci şi unul practic foarte bine determinat; 

Deontologia funcţionarului public exprimă la rândul ei ansamblul normelor referitoare 

la comportamentul profesional şi moral al funcţionarului public în serviciu şi în afara 

serviciului, având în vedere că este purtătorul autorităţii publice.  

Unele precepte morale sunt consacrate juridic, devenind norme juridice, putând fi aduse 

la îndeplinire, în cazuri extreme, prin forţa de coerciţie a statului, pe când alte reguli morale 

rămân de domeniul normelor etice, sancţionate doar de opinia publică5. 

Pentru a fi pusă în aplicare legea trebuie înţeleasă şi interpretată în litera şi spiritul ei. 

Adesea cetăţenii cărora li se adresează legea nu o cunosc sau nu sunt de acord cu 

conţinutul ei sau cu înţelesul acesteia şi, în acest caz, se creează un conflict între cei cărora li se 

aplică legea şi cei care o aplică. 

În timp ce beneficiarii serviciilor publice doresc uneori ocolirea legii, funcţionarii 

publici trebuie să o aplice întocmai (fără însă ca puterea discreţionară cu care este abilitată 

Administraţia Publică să-şi permită a depăşi limitele legii, ci doar a alege dintre mai multe 

variante prevăzute de lege, pe cea care corespunde cel mai bine situaţiei date, cerinţei 

beneficiarului6). 

Întrucât în acţiunile sale funcţionarul se exprimă pe sine trebuie totuşi ca în exercitarea 

funcţiei publice să nu uite că este pus în slujba cetăţenilor, a interesului public, căruia trebuie să-

i dea satisfacţie cu întâietate7. 

Pentru că funcţionarii publici sunt purtătorii puterii discreţionare a administraţiei 

publice, şi adesea se pot corupe sau manifesta abuziv prin încălcarea drepturilor şi intereselor 

cetăţenilor, este necesar ca normele ce privesc comportamentul profesional şi moral al 

funcţionarului public, deontologia acestuia, să se refere atât la relaţiile sale în interiorul 

serviciului, cu şefii ierarhici, cu subalternii, cu întregul personal, cât şi cu beneficiarii activităţii 

                                                 
5 A se vedea V. Vedinaş, op. cit. p. 146 şi N. Cochinescu, Introducere în deontologia juridică, Revista Dreptul nr. 4/1995, p. 
3-11 
6 A. Iorgovan, op. cit.(1996), vol. I, p. 294 şi urm. 
7 N. Cochinescu, op. cit. p. 3-11 



sale, cu celelalte persoane juridice, inclusiv cu celelalte instituţii ale statului, de fapt cu 

societatea în ansamblul său8. 

Literatura de specialitate a sesizat unele ambiguităţi din administraţia publică în ceea ce 

priveşte graniţele dintre lege şi etică, pe de o parte, şi între etică şi corupţie, pe de altă parte. 

Astfel, unii autori consideră necesară studierea problemelor legale, cum ar fi conflictul de 

interese şi evitarea atragerii răspunderii în faţa legii, în timp ce alţii aduc în discuţie „gradul” de 

etică al unor decizii luate de funcţionarii publici,  care nu sunt acoperite din punct de vedere 

legal.  

Funcţionarii publici acţionează pe baza unei varietăţi de principii şi percepte. Anumite 

percepte etice sunt implicite, altele sunt explicite, unele dintre ele fiind chiar contradictorii. 

Oricum, toate aceste principii au la bază etica văzută ca virtute şi responsabilitate. 

Iată câteva din aceste precepte: 

• Integritatea fiscală. Un semn important al comportamentului etic este 

reprezentat de modul în care cineva se raportează la problema banilor. 

• Susţinerea teoriei pluraliste. Sistemul politic reprezintă echilibrul de putere între 

grupurile economice, profesionale, religioase, etnice şi geografice. Fiecare din aceste grupuri 

caută să-şi impună voinţa în politica publică, dar fiecare este limitat în capacitatea de a înfăptui 

aceasta deoarece trebuie să se adapteze cerinţelor celorlalte grupuri. O etică administrativă 

completă înseamnă slujirea consecventă a interesului publicului larg. În locul regulii majorităţii, 

pluralismul recunoaşte conducerea minoritară. 

• Acceptarea dihotomiei. În ultimul timp administraţia publică a ajuns să fie 

privită ca o extensie managerială a aparatului politic. Politica intră în activitatea puterii 

legislative şi executive, în timp ce administraţia este activitatea unei clase profesionale de 

manageri publici care organizează executarea şi execută legile cât mai eficient posibil. 

Atributele unui politician sunt sunt de o altă natură decât cele ale unui funcţionar public. 

Esenţa politicii este de a lua poziţie, de a-şi asuma responsabilităţi  pentru deciziile luate şi de 

recunoaştere a naturii tanzitorii a rolului politic, în timp ce esenţa administraţiei este de a 

executa legea. Aşadar, moralitatea funcţionarului public constă în respectarea deciziilor luate pe 

linia serviciului public.  

Aşa cum am spus anterior, trebuie analizată problema responsabilităţii funcţionarilor 

publici faţă de funcţionarii politici aleşi în mod democratic. Politica şi administraţia nu se 

exclud reciproc, ele sunt două aspecte ale aceluiaşi proces.  

                                                 
8 V. Vedinaş, op. cit. p. 148 



Politicile publice reprezintă procese continue a căror elaborare este inseparabilă de 

punerea în practică. Politicile publice sunt elaborate pe măsură ce sunt puse în aplicare şi 

viceversa, sunt puse în aplicare pe măsură ce sunt elaborate. Nu se poate spune exact care din 

cele două are o pondere mai mare, dar se poate afirma că politica are un rol mai mare în 

procesul de elaborare, iar administraţia în cel de implementare. 

Cei care îşi desfăşoară activitatea  într-un serviciu public nu trebuie să-şi stabilească 

singuri sarcinile. Ei sunt responsabili în faţa oficialităţilor alese de cetăţeni, deci acestea sunt în 

măsură să stabilească  detaliat planurile de acţiune. 

În literatura de specialitate s-a spus că un comportament etic rezultă din neutralitatea 

administrativă deoarece funcţionarii publici sunt liberi să aplice principiile managementului 

pentru realizarea nevoilor cetăţenilor. 

Atunci când dihotomia descurajează funcţionarul public de la efectuarea de judecăţi, 

acestuia îi este oferită o poziţie relativistă care presupune că normele etice sunt probleme de 

referinţă arbitrară şi că nu se pot face afirmaţii obiective şi valabile. Astfel, se pun următoarele 

întrebări: acesta este modul în care se desfăşoară activitatea administrativă, este 

responsabilitatea morală posibilă fără discreţie administrativă? Partizanii preceptului de 

dihotomie spun că răspunsul la aceste întrebări nu contează deoarece regulile reprezintă prin ele 

însele nişte finalităţi, iar mijloacele de acţiune ale administraţiei au justificare morală. 

• Respingerea dihotomiei. Partizanii acestei idei susţin că, într-o anumită măsură, 

funcţionarul public reprezintă un iniţiator de valori, neputând fi niciodată complet guvernat de 

alţii. Se poate afirma chiar că în procesul de luare a unei decizii una din etape o constituie 

alegerea variantei optime. 

• Menţinerea ordinii constituţionale. Constituţia desemnează explicit şi implicit  

rolul funcţionarilor publici care sunt chemaţi să slujească valorile statului. Baza în care face 

acest lucru,conform acestui precept, îl constitui imperativul moral al jurământului. Funcţionarul 

public a intrat într-un angajament solemn cu cetăţenii pe care îi serveşte, angajament pentru 

onorarea obligaţiei de a oferi oportunităţi egale tuturor. Această profesiune obligă, în baza 

principiilor constituţionale şi statutare la satisfacerea şi menţinerea în mod prioritar a interesului 

public faţă de toate interesele particulare cu care intră în competiţie. 

În izvoarele deontologiei funcţionarului public se găsesc în Constituţie, în legea 

fundamentală a unui stat, în lege, ca act juridic al Parlamentului, în alte categorii de acte 

normative (ale Guvernului şi ale altor organe ale administraţiei de stat centrale sau teritoriale 



sau autorităţi locale autonome) inclusiv tratatele, care potrivit art. 11 din Constituţie, prin 

ratificarea de către Parlament, devin parte integrantă a dreptului intern. 

La acestea se adaugă izvoare nescrise, cutume, mai ales în domeniul dreptului 

diplomatic, precum şi jurisprudenţa, despre care în Franţa se susţine că prin activitatea 

jurisdicţiei administrative care are în frunte Consiliul de stat, Dreptul administrativ este în 

esenţă jurisprudenţial, ceea ce conferă practicii judiciare statutul de “jurislator”9. 

În literatura juridică de la noi10 au fost identificate mai multe principii de bază ale 

deontologiei funcţionarului public, principii care reprezintă de altfel obligaţii juridice şi morale 

pe care analizându-le deja nu este cazul a le mai relua. 

Toate aceste obligaţii stau sub pavăza faptului că funcţionarii publici sunt purtătorii 

autorităţii publice şi cum slujesc interesul general, pentru ei se impune o disciplină riguroasă. 

Cât priveşte îndeplinirea tuturor principiilor, a obligaţiilor ce compun deontologia, 

aplicabilă diferitelor categorii de funcţionari publici, trebuie menţionat că aceştia sunt obligaţi 

să şi le însuşească şi să facă tot posibilul pentru a le îndeplini, la baza activităţii şi comportării 

fiecăruia stând nevoia de perfecţionare continuă, de educaţie permanentă.  

O dimensiune a eticii deontologice a unui funcţionar public este reprezentată de 

responsabilitatea acestuia (desfăşurarea activităţii în cadrul unei organizaţii impune  

funcţionarului anumite obligaţii şi un anumit grad de loialitate care uneori nu corespund 

principiilor etice). 

Responsabilitatea şi răspunderea sunt considerate a fi două standarde profesionale ale 

funcţionarilor publici în activitatea lor de oferire de servicii cetăţenilor. Atunci când sunt 

folosite ca măsură a calităţii şi a performanţei, ele oferă funcţionarului public posibilitatea de a 

identifica punctele forte şi punctele slabe ale acţiunii lui. O asemenea diagnoză poate fi utilă în 

elaborarea unui program de creştere a performanţei profesionale.  

Responsabilitatea precede răspunderea, putând să o elimine. În comportamentul 

funcţionarului public trebuie să primeze responsabilitatea, existând convingerea potrivit căreia 

slujirea cu credinţă a interesului public este baza comportamentului său profesional şi moral. 

Inerţia şi lipsa de responsabilitate a forţei de muncă conduc la creşterea ineficienţei. 

Acest lucru este evident în sectorul public, unde este posibil să predomine sistemul meritocraţiei 

imperfecte. 

                                                 
9 Dreptul administrativ, nefiind codificat, nici o lege nu a determinat vreodată noţiunile fundamentale şi principiile de bază, 
aşa încât această sarcina şi-a asumat-o judecătorul administrativ, a se vedea Rene Chapus, Droit administratif general, Tome 
I, 3-ème édition., Ed. Montchrestien, p. 66 
10 A se vedea V. Vedinaş, op. cit. p. 149 şi urm. 



Responsabilitatea administrativă trebuie analizată sub un dublu aspect: cel al 

funcţionarului public faţă de autorităţile superioare şi cel al aceloraşi funcţionari publici faţă de 

interesul public. 

Pentru a putea vorbi de responsabilitatea unui funcţionar public, acesta trebuie să aibă 

trei atitudini (acceptarea ambiguităţii morale a oamenilor şi a politicilor publice, acceptarea 

importanţei forţelor contextuale care condiţionează priorităţile într-un serviciu public şi 

acceptarea paradoxurilor procedurale) şi trei calităţi morale (optimismul, curajul şi onestitatea 

dublată de spiritul de caritate). 

Aceste atitudini şi calităţi morale sunt relevante în cazul tuturor funcţionarilor publici, 

indiferent de nivelul la care îşi desfăşoară activitatea (de stat sau local) sau de natura serviciului 

pe care îl realizează. 

Acceptarea ambiguităţilor morale a oamenilor şi a politicilor publice.  

Funcţionarul public trebuie să fie atent la ambiguitatea morală a tuturor oamenilor 

(inclusiv a lui însuşi) şi a tuturor politicilor publice (inclusiv a celor propuse de el însuşi). 

Reinhold Neibuhr spunea: “Capacitatea omului de a fi corect face ca democraţia să fie posibilă, 

dar înclinaţia lui de a fi incorect face democraţia necesară”. 

Nu există nici o modalitate prin care să se evite amestecul intereselor publice cu cele 

personale. Realitatea a demonstrat că peste tot în lume, în politicile publice, au existat elemente 

importante de favoritism şi de câştig individual care nu au putut fi făcute publice. Cu toate 

acestea, întotdeauna când este luată o decizie este luat în considerare şi efectul moral al acesteia.  

În general, o persoană, cu cât ajunge mai sus pe scara puterii şi a autorităţii, cu atât mai 

instabilă îi este scara etică. Posibilitatea ca un funcţionar dintr-o categorie inferioară să intre în 

contact direct cu un membru al Parlamnetului este redusă, acest lucru putându-se întâmpla doar 

dacă a fost mandatat în acest sens. În schimb, un director de direcţie sau un subsecretar de stat 

se poate afla, ocazional, în situaţia de a face faţă forţelor parlamentare al căror efect este de a 

submina integritatea ierarhiei în administraţia publică. 

Acceptarea importanţei forţelor contextuale care condiţionează priorităţile într-un 

serviciu public.  

Este evident faptul că această atitudine poate să ne conducă într-o lume  a relativităţii 

eticii. Totuşi, realitate a demonstrat că această situaţie este inevitabilă. În fapt, această atitudine 

tinde să îl conducă pe funcţionarul public spre un respect profund faţă de forţele inconstante 

care se regăsesc în toate serviciile publice şi spre o înţelegere mai profundă a motivelor pentru 

care, uneori, oamenii morali tind să ia decizii care încalcă principiile eticii. 

 



Paradoxurile procedurale. 

Regulile, standardele şi procedeele există pentru a promova onestitatea, profunzimea 

analizie făcute şi responsabilitatea comportamentului funcţionarilor publici. Cei care în mod 

frecvent găsesc scurtături pentru realizarea sarcinilor ce le revin, în loc să adopte mijloacele 

prestabilite, atacă prin comportamentul lor aspectul cel mai important al serviciului public: 

suveranitatea legii. 

Dacă procedurile administrative sunt considerate a fi pilonii deliberărilor şi a ordinii, 

uneori ele pot constitui un element al încetinirii progresului. 

Funcţionarul public care nu poate să descopere şi să accepte paradoxurile procedurale va 

fi prins într-o capcană. Acest lucru este posibil deoarece, în cazul procedurilor, persoana care 

deviază frecvent este considerată subversivă, cea care nu se abate niciodată de la proceduri nu 

poate să realizeze întotdeauna atribuţiile funcţiei cu care a fost învestită, iar cea care oscilează 

între proceduri, fără însă a le înţelege consecinţele, este lipsit de responsabilitate. 

Optimismul.  

Optimismul nu este un termen adecvat pentru a analiza calităţile morale ale unui 

funcţionar public deoarece una dintre conotaţii este euforia, iar serviciul public este departe de a 

fi euforic. Cu toate acestea, optimismul este mult mai sugestiv decât realismul deoarece acesta 

din urmă este, într-o anumită măsură, limitativ. În cazul funcţionarului public, optimismul este 

privit ca rezultat al unui demers raţional, şi nu expresia unei stări de spirit. 

Optimismul este calitatea care îi dă omului posibilitatea de a face faţă ambiguităţilor şi 

paradoxurilor fără ca acţiunea sa să fie imobilizată. 

Adevăratul optimism este reprezentat de afirmarea valorilor şi asumarea riscurilor; nu 

este o credinţă în lucrurile certe, ci este capacitatea de a vedea toate posibilităţile favorabile într-

o incertitudine. 

Curajul. 

Această calitate a funcţionarului public este strâns legată de ambiţie, sentimentul 

datoriei şi recunoaşterea faptului că lipsa de acţiune poate avea efecte la fel de dureroase ca şi o 

acţiune incorectă. 

În administraţia publică, curajul poate lua diferite forme: 

• Curajul de a decide; 

• Curajul manifestat în relaţia cu specialiştii şi experţii. Uneori, în relaţiile cu 

experţii, funcţionarii publici au nevoie de mult curaj deoarece aceste relaţii sunt, de obicei, 

apropiate în procesul decizional, spre deosebire de relaţiile cu clienţii care sunt mai îndepărtate 



şi mai slab conturate. Expertul, indiferent de nivelul sau domeniul în care îşi desfăţoară 

activitatea, este indispensabil pentru funcţionarea corectă a unui sistem social complex şi tehnic. 

Dar puterea autonomă şi disproporţionată a experţilor şi a domeniilor în care aceştia muncesc 

sunt o ameninţare constantă la adresa abordării binelui public; 

• Asigurarea gradului necesar de neutralitate. Rapiditatea şi neutralitatea sunt 

corelate cu pericolul apariţiei aroganţei. Dar este nevoie de curaj pentru a fi neutru, lucru pe 

care cetăţenii îl consideră deosebit de valoros pentru buna desfăşurare a serviciului public. 

Onestitatea dublată de spiritul de caritate. 

Curajul de a fi impersonal şi dezinteresat nu are nici o valoare dacă nu conduce la 

acţiuni şi atitudini caritabile şi corecte. Corectitudinea este o virtute limitată dacă nu există 

spiritul de caritate. 

 

Abaterile de la normalitate reprezintă o formă parţială sau diminuată a responsabilităţii. 

Spre exemplu, monomanul (persoana care are idei fixe) este iresponsabil în acele cazuri în care 

actele sau delictele comise sunt marcate de ideile delirante. În astfel de condiţii, capacităţile sale 

de a răspunde sunt în stare de insuficienţă sau de inferioritate funcţională pentru a se putea 

autoconduce sau preîntâmpina răul. Acesta este motivul pentru care în judecarea delictelor 

judecătorii solicită examene medicale pentru cei în cauză.  

Alături de obligaţiile juridice, deontologia funcţionarilor publici cuprinde, aşa cum a 

arătat M. T. Oroveanu, şi ansamblul obligaţiilor morale ale funcţionarilor publici, toate 

"necesare pentru îndeplinirea misiunilor ce incumbă funcţiilor lor, considerate ca îndatoriri în 

slujba societăţii, în scopul înfăptuirii raţionale, eficiente, operative şi legale a Administraţiei 

Statului şi a satisfacerii drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice"11. 

Acelaşi autor a arătat, referindu-se la obligaţiile morale ale funcţionarilor publici, că pe 

primul plan se află obligaţia de a fi cinstit, de a combate corupţia sub orice formă s-ar prezenta 

aceasta. 

O alta normă morală, fundamentată pe normele moralei creştine este aceea de a "nu face 

altuia ceea ce nu vrei să ţi se facă ţie" normă care contribuie la stăvilirea abuzurilor şi şicanelor 

pe care unii funcţionari publici le fac persoanelor ce solicită administraţiei satisfacerea 

drepturilor şi intereselor legitime. 

Într-un cadru nu numai juridic dar şi moral funcţionarii publici trebuie să se adreseze 

semenilor cu respect şi înţelegere, ca unor fiinţe dotate cu raţiune şi libertate şi să înţeleagă prin 

                                                 
11 M. T. Oroveanu, op. cit. (1997), p. 355 şi urm. A se vedea lucrarea aceluiaşi autor cu titlul Deontologia funcţionarilor 

publici, în "Studii de drept românesc" nr.1/1993, p. 35-41 



expresia "interesul serviciului" nu numai "echivalentul administrativ al raţiunii de stat", ci şi 

faptul că mai bună servire a intereselor generale ale societăţii, a cărei sarcină fundamentală 

revine Statului, se înţelege şi apărarea vieţii liniştite şi prospere a fiecărei persoane în parte12. 

O mare parte din obligaţiile juridice ale funcţionarilor publici, aşa cum au fost analizate, 

se regăsesc în H.G. nr. 667/8 octombrie 1991 privind unele măsuri pentru asigurarea 

prestigiului social al funcţionarilor publici13 şi în Legea nr. 188/1999 privind statutul 

funcţionarilor publici. 

Desigur, aceste acte normative cuprind doar o parte a deontologiei funcţionarilor 

publici. 

Într-un viitor Cod administrativ, speram să se reglementeze cât mai cuprinzător 

aspectele privind deontologia funcţionarilor publici. 

 

NOTIUNI ASOCIATE CONCEPTULUI  DE DEONTOLOGIE 
 

În ştiinţa administraţiei s-au formulat mai multe obligaţii cu caracter moral dintre care 

unele au dobândit şi caracter de obligaţii profesionale. 

 

1. Probitate 

Prin probitate se înţelege în primul rând, corectitudinea de care trebuie să dea devadă un 

funcţionar în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Exista o dialectică a corectitudinii exprimată 

foarte bine de G. Hegel: ,,Acelaşi conţinut care este un drept este şi o datorie, şi ceea ce este o 

datorie este un drept"14. Cu alte cuvinte, funcţionarul are dreptul de a exercita o funcţie publică 

atât timp cât înţelege că acea funcţie este o datorie pentru el. Orice alte criterii pentru 

neîndeplinirea datoriei duc la lipsa de probitate. 

 

2. Demnitate 

Foarte mulţi neglijează importanţa cuvântului “publică" din sintagma ,functie putlică". 

Acest cuvânt trimite însă direct la sensul demnităţii pe care o are un funcţionar învestit cu o 

funcţie (relativ la ceilalţi cetăţeni). Tocmai caracterul public al funcţiei înterzice funcţionarului 

să se comporte ca ceilalti şi să ceară avantaje pentru el sau pentru alţii. Sub aspect material, 

                                                 
12 A se vedea M.T. Oroveanu, op. cit. (1997), p. 357 
13 Publicată în M. Of., Partea I, nr. 205/8.10.1991 

14 G.F. Hegel- Fi1ozofia spiritului, Ed. Academiei, 1996, pg. 316. 
 
 



funcţionarul este plătit pentru a-şi exercita funcţia, iar sub aspect moral el se bucură de 

autoritate, neavând dreptul de a se degrada pe sine sau funcţia sa. 

 

 3. Reputatie 

Aceasta reprezinta părerea pe care cei din jur o au faţă de cineva sau faţă de felul în care 

o persoană este cunoscută sau apreciată, faima, renumele. Ca orice faimă sau renume, reputaţia 

este dată, în primul rând, de efortul personal al celui în cauză, care, de cele mai multe ori, se 

,,confectionează" în timp din elemente ce ţin de resortul moralei, fiînd răspândită apoi prin 

intermediul oamenior sau mass -mediei. Cât de relativă este această construcţie morală ne-o 

devedeşte şi practica de zi cu zi. 

Educaţia şi mediul, pe lângă caracterul nativ al persoanei sunt elemente determinante 

ale acestei morale. Reputaţia poate fi reală sau falsă, în funcţie de împrejurări, persoana în 

cauză putând fi de bună-credinţă sau duplicitară, poate avea reale aptitudini sau şi le poate 

disimula. 

 

4. Interdicţia cumulului 
În general, funcţionarul public nu poate avea interese contrare adminstraţiei pe care o 

serveste şi ca atare nu ar trebui să desfăşuare activităţi lucrative în scop personal. Totuşi, în 

practica administraţiilor publice din statele democratice s-au admis unele derogări pentru: 

• Activitatea de creaţie şi ştiinţifică, literară;  

• Acordarea de consultaţii specializate în alte demenii decât cele ale administraţiei publice; 

• Exploatarea brevetelor de invenţie. 

Având în vedere că funcţia publică este un ansamblu de atribuţii, apreciem că o 

persoană fizică nu poate, practic, să realizeze, în acelaşi timp, atribuţiile a două sau mai multe 

funcţii publice. În acest sens, profesorul P. Negulescu arăta că, în principiu, funcţiile publice nu 

se cumulează, pentru că interesul general cere ca funcţionarul să-şi consacre întreaga sa 

activitate funcţiei pe care o îndeplineste. 

Totuşi, un funcţionar angajat într-un seviciu public, poate desfăşura temporar o 

activitate remunerată pentru un alt serviciu al administraţiei publice, cu condiţia să aibă acordul 

autorităţii administraţiei publice pentru care lucrează, unde are funcţia de bază. 

 

 

 



5. Imparţialitate 

Cu privire la dreptul funcţionarului public de a face parte din partide politice s-au 

conturat două opinii contrare: 

• Una care considera administraţia ca anexă a politicului şi ca atare posibilitatea ca 

funcţionarii să fie politici; 

• Alta care consideră că functionarul are, în principal, atribuţia de a executa decizia politică, 

fără a participa la activităţile partidelor. 

Cu privire la problema amintită în Legea 188 /1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici la art. 42 se stipulează: ,,Funcţionarii publici au obligaţla ca în exercitarea atribuţiilor ce 

le revin să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice". 

 

6. Subordonarea 

Functionarii publici au obligaţia de a executa ordinele sau instrucţiunile primite de la 

şefii ierarhici. Este evident că această obligaţie deschide uneori poarta abuzului din partea 

sefului făcând posibilă apariţia corupţiei. Tocmai de aceea, în doctrina şi prin lege15  se 

recunoaste dreptul funcţionarului de a refuza executarea ordinului în cazul în care este vădit 

ilegal şi/sau prejudiciază drepturile fundamentale ale persoanei. În această situaţie, funcţionarul 

trebuie să anunţe în scris motivul refuzului. Corelativ, trebuie precizat că funcţionarii superiori  

poarta raspunderea pentru legalitatea ordinelor pe care le transmit subordonaţilor; altfel s-ar 

ajunge la situaţia în care ei ar fi exonerati de răspundere, iar funcţionarii subordonaţi să 

răspundă pentru faptele altora. 

 

7. Fidelitate 

Această dimensiune etică a functionarului public presupune executarea sarcinilor de 

serviciu pentru şi în interesul institutiei la care funcţionarul lucrează. 

Obligaţia de fidelitate cuprinde şi discreţia necesară cu privire la secretele de serviciu cu 

care funcţionarul operează. Tocmai de aceea, în unele statute ale functionarilor publici se 

prevede obligaţia de a păstra secretul de serviciu o anumită perioadă de timp după încetarea 

raporturilor de serviciu (între 1 - 5 ani). Obligaţia de fidelitate se extinde şi asupra persoanelor 

alese în cadrul autorităţilor cu caracter deliberativ, care au obligaţia de a depune un jurământ la 

începerea mandatului. 

 

                                                 
15 Legea nr. 188 /1999- privind Statutul functionarului public, art 41 



8. Respectul faţă de funcţie 

Obligaţia de a respecta funcţia constă în esenţă în limita de competenţă (acest termen 

exprimă  capacitatea unei persoane de a realiza în mod corespunzător şi cu eficienţă maximă, 

sarcinile care îi revin, tot ea fiind cea care generează performanţa, respectiv productivitatea şi 

eficacitatea). Functionarul public nu trebuie să-şi depăşească atribuţiile de serviciu, aşa cum 

sunt ele stabilite prin fişa postului. Este evident că în cazul în care functionarul primeşte lucrări 

pe care nu are competenţa să le rezolve, ori intervine pentru soluţionarea lor la şeful ierarhic 

este vorba de o formă a abuzului în serviciu. 

 

 

Capitolul II. Noţiunea şi trăsăturile funţiei publice 
 

 

Potrivit art. 3 alin. 1 din Legea privind Statutul Funcţionarilor publici “Funcţia publică 

reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau instituţia 

publică, în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale”.  

În ceea ce ne priveşte, considerăm că funcţia publică este un complex de atribuţii 

specifice, prestabilite legal, cu care sunt dotate serviciile publice, atribuţii exercitate în mod 

continuu de către persoane fizice legal învestite, în vederea satisfacerii intereselor generale ale 

membrilor societăţii. 

Din definiţia menţionată pot fi identificate următoarele trăsături ale funcţiei publice: 

1.Orice funcţie publică este o totalitate de atribuţii (drepturi şi obligaţii) determinate şi 

specializate care formează competenţa cu care este dotat un serviciu public în vederea 

înfăptuirii sarcinilor acestuia de organizare a executării şi de executare a legii16.  

Atribuţiile stabilite prin lege sau potrivit legii dau competenţa celor care îndeplinesc 

funcţiile respective, ca în regim de drept administrativ sa facă acte juridice, operaţiuni 

administrative sau materiale în mod legal.17

 Atribuţiile cu care sunt dotate funcţiile publice reprezintă din punctul de vedere al 

funcţionarilor publici care le ocupă, drepturi şi obligaţii stabilite prin lege, sau prin acte juridice 

emise în baza şi în executarea legii, în vederea realizării atribuţiilor acestor funcţii. 

                                                 
16 De precizat că în art. 3 din proiectul de Statut se arată că “ funcţia publică este ansamblul atribuţiilor, drepturilor şi 
obligaţiilor, prevăzute de lege, ce revin funcţionarului public în scopul realizării competenţelor unei instituţii din cadrul 
Serviciului Public” 
17 Al. Negoiţă, op. cit. (1996), p. 42 



Complexul unitar şi interdependent de drepturi şi obligaţii reprezintă, aşa cum  a arătat I. 

Santai18, “o situaţie juridică şi nu un simplu conţinut de raport juridic, caracterizat cel mai 

adesea prin opozabilitatea, uneori reciprocă, a drepturilor şi obligaţiilor ce revin părţilor 

participante la acel raport juridic. 

Spre deosebire de un raport juridic obişnuit în care drepturile şi obligaţiile sunt strâns legate de 

formarea, modificarea şi desfiinţarea relaţiei, în cazul funcţiei publice drepturile şi obligaţiile 

ce-i formează conţinutul preexistă raporturilor propriu-zise, iar formarea, modificarea şi 

încetarea raporturilor constituie – în urma producerii unui act sau fapt juridic – doar prilejul 

exercitării respectivei facultăţi sau îndatoriri legale, care nu sunt produsul voinţei exclusive a 

subiectului titular, limitat în acţiunile sale nu atât la constituirea lor, ci numai la realizarea lor.  

2. Majoritatea funcţiilor publice din organele administraţiei publice au un caracter 

profesional, însă există şi funcţii publice cu caracter politic, cum sunt cele deţinute de miniştri, 

secretari şi subsecretari de stat, primari, etc. 

Cetăţenii români, numiţi potrivit legii în funcţii publice pe care le exercită ca pe o 

profesie şi cărora li se aplică un statut special de drept administrativ au calitatea de funcţionari 

publici. Există şi persoane care pot ocupa funcţii publice executive pe baza de contract 

individual de muncă sau convenţie civilă. 

3. Atribuţiile care formează conţinutul funcţiei publice trebuie să aibă un caracter legal, 

să fie prevăzute pentru fiecare funcţie publică prin lege sau prin acte emise în baza şi în 

executarea legii, să fie aşadar expresia legii. 

Acesta este temeiul pentru care modificarea sau desfiinţarea funcţiei publice se 

realizează prin lege sau  de către instituţia care a înfiinţat-o prin acte juridice de aceeaşi natură. 

4. Competenţa, atribuţiile ce constituie conţinutul funcţiei publice sunt stabilite doar prin 

lege sau prin acte emise pe baza şi în executarea legii, nu printr-un contract, deoarece  prin 

funcţia publică se realizează interese generale, ce nu pot fi negociate între subiectele raportului 

de funcţie publică. 

În dreptul administrativ competenţa funcţiei publice are trei dimensiuni  (materială, 

teritorială şi temporală) şi un caracter impersonal, spre deosebire de dreptul civil, unde 

capacitatea civilă de folosinţă şi de exerciţiu sunt strâns legate de persoană. 

5. Atribuţiile corespunzătoare funcţiilor publice se stabilesc în raport de sarcinile 

specifice, de specialitate pe care fiecare serviciu public le exercită pentru satisfacerea unui 

anumit interes general. 

                                                 
18 I. Santai, op. cit. p. 77 



Gruparea atribuţiilor pe funcţii se face în raport de sarcinile serviciului public, prin 

respectarea principiilor ierarhiei, specializării, profesionalizării şi a raportului corespunzător 

între atribuţiile de conducere şi de execuţie, fiindcă în competenţa unei funcţii publice se găsesc 

atât atribuţii de conducere faţă de funcţiile inferioare cât şi atribuţii de subordonare faţă de 

funcţiile superioare19. 

Astfel, funcţia publică are un caracter propriu, în sensul că prin conţinutul şi limitele ei 

contribuie în mod distinct la realizarea competenţei instituţiei în conformitate cu atribuţiile 

stabilite în actul normativ. 

6. Prin exercitarea funcţiei publice trebuie să se contribuie la realizarea puterii publice, 

fie într-o formă directă, în cazul funcţiilor de decizie, care presupun emiterea actelor juridice de 

putere, de autoritate, fie într-o formă indirectă, prin acţiunile de pregătire, executare şi control 

strâns legate, sau în legătură cu exerciţiul autorităţii publice. 

Datorită acestei caracteristici distingem funcţia publică de alte funcţii existente chiar în 

cadrul aceleiaşi instituţii deoarece în funcţia publică se reflectă în mod esenţial trăsăturile 

activităţii de bază, constând în exercitarea puterii de către autoritatea (instituţia) publică în care 

se integrează funcţia respectivă. 

7. Funcţiile publice sunt create pentru a satisface interesele generale, iar nu în mod 

direct intereselor individuale. 

8. Funcţia publică exista înainte de a fi numit pe postul respectiv viitorul funcţionar 

public, neputându-se pune problema declanşării concursului doar pe ideea că funcţia publică 

respectivă urmează a se înfiinţa. 

Crearea funcţiei publice se face, de regulă, odată cu înfiinţarea serviciului public şi 

rareori, ulterior, în raport de noile interese publice, naţionale sau locale. 

9. Funcţiile publice au caracter continuu, fără limită de timp, în sensul că sunt create 

pentru a da satisfacţie intereselor generale pe toata perioada existenţei lor (şi activitatea 

serviciului public este continuă). 

Aceasta nu înseamnă că activitatea prin care se realizează funcţia publică nu ar putea fi 

exercitată intermitent, o singură dată sau niciodată, în funcţie de situaţie. 

Considerăm, totodată, că nu trebuie confundat caracterul de continuitate al funcţiei 

publice cu cel de permanenţă, care însemnează existenţa ei pe o perioada nedeterminată. 

                                                 
19 V. Dabu, op. cit. p. 120 



Din câte se cunoaşte, în raport de interesele publice, un serviciu public poate fi înfiinţat 

şi pentru o perioadă de timp prestabilită20 şi astfel şi funcţiile publice din acest serviciu sunt 

înfiinţate pe această durată limitată. 

Caracterul continuu al funcţiei publice, indiferent că este înfiinţată pe durată 

nedeterminată sau determinată presupune exercitarea ei cu continuitate, ori de câte ori este 

necesar, pe întreaga durată de existenţă a funcţiei publice. 

10. Funcţia are caracter obligatoriu, aşa cum a arătat şi dl. prof. I. Santai21, în sensul că 

drepturile şi obligaţiile ce-i alcătuiesc conţinutul trebuie exercitate, existând o îndatorire în acest 

sens şi nu o facultate, o posibilitate. 

Neexprimarea sau neluarea de poziţie din partea unei instituţii publice - prin 

nesoluţionarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri privitoare la un 

drept recunoscut de lege - permit declanşarea procedurii judiciare pe calea contenciosului 

administrativ, care se poate finaliza cu tragerea la răspundere a autorităţii administrative, 

inclusiv cu plata unor daune materiale sau morale. 

11. Prin exerciţiul efectiv al funcţiei se realizează competenţa instituţiei publice sau 

serviciului public, în general,  şi ale administraţiei publice, în special,  conform atribuţiilor de 

specialitate, legal stabilite.  

Atribuţiile funcţiei publice reprezintă de altfel competenţa unei anumite instituţii din 

administraţia publică, într-un anumit domeniu al activităţii de organizare a executării şi de 

executare a legii şi a celorlalte acte normative. 

În anumite momente pot exista şi funcţii neocupate de titulari, iar uneori chiar funcţii 

neexercitate, dar aceasta nu afectează realizarea, în ansamblu, a atribuţiilor instituţiei, ci doar 

integralitatea îndeplinirii acestora.22

12. Fondurile pentru finanţarea funcţiilor publice sunt asigurate de la bugetul de stat sau 

de la bugetele locale. 

 

Trăsăturile menţionate sunt valabile, în general, oricărei funcţii publice, inclusiv celor 

din domeniul legislativ şi judiciar, deoarece şi aceste funcţii presupun exerciţiul puterii publice. 

Conţinutul concret al drepturilor şi obligaţiilor decurgând din funcţia publică şi care 

revin titularului, se stabilesc prin fişa postului, aceasta exprimând şi diferenţierile faţă de alte 

posturi similare. 

                                                 
20 P. Negulescu, op. cit. (1934), p. 607, 608 
21 I. Santai, op. cit. p. 77 
22 I. Santai, op. cit. p. 81 şi urm. 



Capitolul III. Noţiunea şi trăsăturile funţionarului public 
 
 
Aşa cum  subliniază prof. Al. Negoiţă, dobândirea calităţii de funcţionar public este dată 

de competenţa subiectelor active participante la raporturile juridice, care desfăşoară un anumit 

gen de activitate datorită organizării competenţei şi diviziunii sociale a muncii, în cadrul 

organizării respective. 

Activitatea subiectelor investite cu o anumită competenţă oferă acestor subiecte o 

calitate oficială desfăşurată, în principiu, din oficiu. 

Această competenţă şi calitate oficială a funcţionarului public este specifică subiectelor 

active participante la raporturile de drept administrativ, în calitatea lor de organizatori ai 

executării legii şi de executare în concret a acesteia. 

Potrivit Legii privind Statutul funcâionarilor publici, funcţionar public este persoana 

care   ocupă o funcţie publică. 

Funcţionar public (de carieră) din administraţia publică este cetăţeanul numit în 

condiţiile legii, pe o perioadă nedeterminată, într-o funcţie publică, în serviciul unei autorităţi 

publice centrale sau locale, ori, după caz, într-o instituţie publică sau regie autonomă aflate sub 

autoritatea organelor centrale ale administraţiei publice sau a consiliilor judeţene ori locale.23  

Din definiţia pe care am dat-o putem reţine următoarele elemente, unele evidenţiate 

chiar în definiţie, altele care se subînţeleg şi anume: 

1. Funcţionar public nu poate fi decât cetăţeanul român cu domiciliul în ţară pentru că 

potrivit disp. art. 16 pct. 3 din Constituţie “funcţiile şi demnităţile publice civile sau militare pot 

fi ocupate de persoanele care au numai cetăţenie română şi domiciliul în ţară”.   

2. Funcţionar public este doar cetăţeanul numit într-o funcţie publică vacantă din cadrul 

unui serviciu public, nu şi cel ales. 

În definiţie am evitat folosirea expresiei “investire în funcţie” pentru că acesta 

presupune nu numai numirea, ci şi repartizarea, alegerea etc. 

Investirea în funcţie se face prin numire, pentru că aceasta presupune integrarea 

funcţionarului public într-o ierarhie ce ţine de natura administraţiei publice, în regim de putere 

publică. 

Prin numire sau, altfel spus, titularizare de către autoritatea competentă, i se conferă 

persoanei calitatea de funcţionar public şi este integrat în ierarhia administrativă. 

                                                 
23 Dl. prof. univ. Al. Negoiţă a apreciat, aşa cum am mai arătat, că  întotdeauna directorii şi contabilii şefi ai oricăror regii 
autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat sunt funcţionari publici (op. cit., 1996, p. 89, 90). 



Aceasta ierarhie îl obligă pe funcţionarul ierarhic inferior să execute întocmai 

dispoziţiile de serviciu ale superiorului, cu excepţia actelor vădit ilegale. 

Totodată, după caz, ierarhia presupune şi controlarea strictă de către superiori a modului 

de lucru al inferiorilor, inclusiv posibilitatea, în cazurile prevăzute de lege, de substituire în 

atribuţiile acestora din urmă. 

Altfel spus, prin actul de numire, care este un act administrativ unilateral, de autoritate, 

funcţionarul public face parte din personalul instituţiei publice şi nu din afara acesteia precum 

un expert, consilier, etc. 

 Prin urmare, funcţia se exercită în cadrul instituţiei, dar efectele se pot produce şi în 

afara ei. 

Uneori, în practică, se întâmplă ca efect al delegării, detaşării, etc. ca persoana să-şi 

exercite funcţia nu în cadrul instituţiei în care a fost investită, ci în cadrul altei instituţii, în a 

cărei structură se încadrează temporar. 

A nu aparţine unei instituţii publice, a nu face parte din personalul acesteia, ar însemna 

ca manifestările de voinţă  ale funcţionarului public să nu-şi producă consecinţe juridice 

valabile, şi astfel, fiind lipsite de oficialitate, actele întocmite să fie lipsite de puterea pe care o 

au actele juridice , putând fi considerate chiar inexistente. 

Totodată, prin actul de numire funcţionarul public devine parte într-un raport de funcţie 

publică care presupune fidelitate, aspect care de altfel relevă regimul de drept public, atras de 

actul de numire în funcţie. 

3. Numirea funcţionarilor publici are loc în condiţiile legii, ceea ce presupune ca cel 

numit să îndeplinească toate condiţiile generale şi speciale prevăzute de lege pentru accesul la 

ocuparea unei funcţii publice. 

Astfel, viitorul funcţionar public va fi recrutat şi promovat după criterii obiective şi 

echitabile, după competenţă şi pregătire practică profesională, condiţie sine qua non pentru 

încredinţarea funcţiilor superioare .4. Numirea în funcţie trebuie făcută pe o perioadă 

nedeterminată fiindcă acest element asigură funcţionarului public stabilitatea în funcţie şi 

eventual inamovibilitatea. Numai cetăţeanul numit într-o funcţie publică pe o perioada 

nedeterminată, o poate exercita ca pe o profesie, poate face din exerciţiul funcţiei publice o 

carieră. 

Investirea în funcţie se face, de regulă, pe o perioada nedeterminată fără ca aceasta să 

echivaleze cu numirea pe viaţa deoarece există posibilitatea modificării raportului de funcţie 

prin promovare, transferare etc. sau a încetării acesteia prin demitere, demisie. 



Sunt şi autori24 care susţin că regula pentru regimul juridic al funcţiei publice o 

reprezintă numirea pe o perioadă nedeterminată şi că prin excepţie, în condiţiile legii, regula 

poate fi abandonată. 

Se exemplifică  astfel situatia  Elveţiei unde, la nivel de Confederaţie şi în cea mai mare 

parte a cantoanelor, funcţionarii publici sunt numiţi pe o perioada determinată, care coincide 

adesea cu legislatura Parlamentului. 

Acest sistem care nu este cunoscut, de exemplu, în Franţa sau Germania, în Elveţia îşi 

are originea în “fundamentul democratic al aparatului administrativ, care în această concepţie 

este incompatibil cu o numire definitivă”25. 

Curios este că în această ţară, în cantonul Vand, numirea se face pe viaţă, raportul de 

serviciu durând până la pensionare sau moartea titularului. 

Numirea pe o perioadă nedeterminată nu poate avea loc decât într-o funcţie publică cu 

caracter permanent, în sensul de a fi înfiinţată pe o durată nedeterminată şi nu prestabilită. 

Evident că pe parcursul carierei funcţionarului public pot fi momente când el este trecut 

temporar şi în unele funcţii cu caracter predeterminat, dar nu ca o regulă şi nu cu scopul vădit de 

a-i încălca stabilitatea în funcţie. 

Acesta este şi considerentul pentru care am preferat să dăm întâietate în definiţie numirii 

pe o perioadă nedeterminată decât numirii într-o funcţie publică înfiinţată pentru o perioadă 

nedeterminată, deci cu caracter permanent. 

Deşi la elementele funcţiei publice am subliniat caracterul continuu al activităţii pe care 

o va desfăşura funcţionarul public, este preferabil să amintim caracterul de permanenţă al 

funcţiei publice pentru că el exprima cel mai bine continuitatea pe care o presupune serviciul 

public (regula este caracterul permanent al serviciului public).  

Problema carierei funcţionarului public este de esenţa funcţiei publice, iar stabilitatea şi 

inamovibilitatea creează fundamentul juridic al unui profesionalism funcţionăresc în condiţii de 

neutralitate şi obiectivitate deosebite. 

Având la bază aceste elemente în Germania se vorbeşte despre “funcţionariatul 

profesional” care reprezintă o instituţie ce se bazează pe cunoştinţe, competenţă şi fidelitate care 

asigură stabilitatea administraţiei şi constituie un factor de echilibru faţă de forţele politice care 

dau configuraţia vieţii statului. 

De altfel, în acestă ţară se arată că misiunea funcţionarilor este de a asigura securitatea, 

ordinea şi prosperitatea statului. 

                                                 
24 V. Vedinaş, op. cit. p. 189 
25 Idem 



5. Funcţionarii publici au reglementate drepturile şi obligaţiile, răspunderea, 

incompatibilităţile şi în general regimul de ocupare şi exercitare a funcţiei, într-un statut special, 

expresie a situaţiei juridice a acestora. 

Fiind vorba de un regim de drept public, în speţă de drept administrativ, derogatoriu de 

la dreptul comun, acesta presupune si drepturi şi obligaţii speciale care au în vedere că 

funcţionarii publici sunt exclusiv în serviciul interesului public şi că trebuie să pună înaintea 

oricăror interese personale sau de partid, interesele publice, generale, căutând pe toate căile să 

înlăture aspectele birocratice din regimul funcţiilor publice, cu care sunt dotate serviciile 

administraţiei publice a statului şi a colectivităţilor locale. 

Cât priveşte drepturile, acestea nu sunt avantaje create în reprezentarea funcţionarului 

public, ca persoană, ci în vederea exercitării în bune condiţii a funcţiei în care a fost numit. 

Acest statut, care concretizează regimul juridic administrativ la care sunt supuşi 

funcţionarii publici poate fi stabilit, conform disp. art. 72 alin.3, lit. i din Constituţie printr-o 

lege-cadru, sau prin statute speciale pentru cazul anumitor categorii de funcţionari publici 

(oricum, respectivele acte normative trebuie să fie de nivelul legii organice). 

Conform Statutului funcţionarii publici constituiţi în ierarhie administrativă, în raporturi 

de subordonare, sunt supuşi unei răspunderi disciplinare deosebite fiind, de regulă, sancţionaţi 

mai sever decât alte categorii de funcţionari, şi uneori pentru fapte pentru care alţi funcţionari 

nu sunt sancţionaţi. 

Acest lucru este necesar, pentru că de modul în care funcţionarii publici îşi fac datoria, 

depinde satisfacerea intereselor publice, în general, regimul îndeplinirii funcţiei publice. 

Când vorbim de răspunderea funcţionarilor publici, avem în vedere răspunderea 

funcţionarilor supuşi Statutului funcţionarilor publici, al căror regim juridic constituie, de altfel, 

obiectul prezentei lucrări.  

De asemenea, litigiile născute din exercitarea funcţiilor publice ocupate prin numire sunt 

judecate de instanţele de contencios administrativ după regulile dreptului public, a jurisdicţiei 

administrative, pe când litigiile privind personalul recrutat  pe bază de contract cad sub 

incidenţa jurisdicţiei judiciare, a celei de drept comun. 

Totodată, funcţionarilor publici le este recunoscut dreptul la apărare, ca oricărei alte 

persoane supuse unei acţiuni disciplinare. 



Pentru exercitarea în bune condiţii a funcţiei publice, funcţionarii publici beneficiază şi 

de alte garanţii speciale prevăzute în lege, inclusiv de cele menţionate în Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului26. 

6. Funcţionarii publici îşi exercită sarcinile în vederea realizării competenţei, a 

atribuţiilor specifice serviciului public respectiv. 

Avem astfel în vedere, acele atribuţii de putere publică, prin care fiecare serviciu public 

îşi exercită o anumită competenţă specifică, proprie, cu care a fost investit prin lege sau prin 

acte juridice date în baza şi în executarea legii. 

În definiţie nu am mai prevăzut că funcţia publică face parte din cadrul unui serviciu 

public pentru că întotdeauna funcţiile publice nu pot fi găsite decât în cadrul serviciilor publice, 

servicii înfiinţate de stat sau colectivităţile locale sau aflate sub autoritatea statului sau a 

colectivităţilor locale. 

7. Funcţiile publice sunt alimentate din fonduri publice şi prin urmare funcţionarii 

publici sunt remuneraţi din fonduri publice, de la bugetul de stat sau bugetele locale. 

Cu privire la remunerarea funcţionarului public pentru munca depusă, considerăm că nu 

constituie un element obligatoriu la care se raportează calitatea de funcţionar public, 

remuneraţia fiind un principiu general valabil pentru orice persoană care lucrează pentru altul, 

iar pe de altă parte se cunosc şi funcţionari publici onorifici sau care primesc indemnizaţii 

simbolice, fără ca prin aceasta să fie afectat raportul de funcţie publică. 

În literatura juridică27 s-a apreciat, de asemenea, că nici jurământul nu este de esenţa 

calităţii de funcţionar public, acest jurământ fiind prevăzut şi pentru alte categorii de personal. 

În prezent, faţă de disp. art. 50 din Constituţie considerăm că jurământul este o condiţie 

necesară pentru a fi numit sau menţinut într-o funcţie publică şi a avea calitatea de funcţionar 

public.  

Trebuie precizat că funcţionarii publici sunt titularii unor funcţii publice din cadrul 

autorităţilor publice centrale ori locale precum şi din instituţiile publice de învăţământ, cultură, 

sănătate, ocrotiri sociale denumite adesea social-culturale şi ştiinţifice sau regiilor autonome, 

depinzând de o autoritate publică centrală ori locală. 

Ca o concluzie, formulată în formă negativă, se poate considera că nu sunt funcţionari 

publici  de carieră, in sensul dreptului administrativ următoarele categorii de personal: 

                                                 
26 A se vedea Vincent Berger, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, RA “Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1998, 
p.439-443  
27 J. Vermeulen, Teoria funcţiunii publice, Bucureşti, 1947, p. 48, 49 



1. Cetăţenii străini şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, pentru că aşa prevăd 

disp. art. 16 alin.3 din Constituţie. 

2. Cei aleşi sau numiţi în funcţii publice cu caracter politic; 

3. Cei numiţi în funcţii publice profesionale pe durată determinată, fiind de la sine 

înţeles că în astfel de funcţii nu se poate face o numire pe o perioadă nedeterminată specifică 

funcţionarului public28. 

4. Persoanele din activităţile de gospodărire, întreţinere, reparaţii şi de deservire angajate 

pe bază de contract individual de muncă în serviciile publice. 

Este vorba de persoanele care desfăşoară în principal o activitate manuală (o meserie). 

Marea majoritate a personalului din activităţile respective, din cadrul serviciului unei 

autorităţi publice, ori dintr-o instituţie publică subordonată acesteia nu se încadrează în 

categoria funcţionarilor publici şi pentru că activitatea acestora, cu caracter auxiliar, nu 

reprezintă exercitarea unor atribuţii specifice autorităţii sau instituţiei respective, stabilite prin 

lege. 

În activităţile de gospodărire, întreţinere, reparaţii şi de deservire, prin care se realizează 

servicii publice în afara personalului acestor servicii, care desfăşoară o meserie şi care sunt 

încadrate, de regulă, prin contract individual de muncă, fiindu-le aplicabile prevederile 

legislaţiei muncii, aceste servicii sunt prevăzute şi cu unele funcţii publice, în principal cele de 

conducere şi care sunt ocupate de funcţionari publici. 

5. Persoanele care îşi desfăşoară activitatea pe baza unei convenţii civile sau de altă 

natură. 

Prin aceasta, ne exprimăm dezacordul cu unele susţineri în sensul că raportul de funcţie 

publică poate avea la bază contractul administrativ. 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Funcţiile publice pe durată determinată, deci fără caracter permanent, corespund serviciilor publice create pentru o 
perioadă determinată în funcţie de cerinţele vieţii sociale. Chiar dacă nu au caracter permanent aceste funcţii au caracterul de 
continuitate specific oricărei funcţii publice şi respectiv serviciu public în sensul precizat în altă parte a lucrării.  



PARTEA II ETICA FUNCŢIONARILOR PUBLICI 
 
Capitolul I. Codurile de etică a funţionarilor publici  

 
Funcţionarii publici ca o categorie profesională specială, care interacţionează cu oamenii 

având un puternic impect în mediul social de circumscriere, beneficiază de un cod de conduită 

propiu. Ca şi în cazul medicilor, phihologilor şi consilierilor sociali, magistraţilor şi avocaţilor, 

funcţionarilor publici le sunt aplicabile un set de norme care exced cadrul legal ce 

reglementează drepturile, obligaţiile şi atribuţiile profesionale. Aceste norme etice sunt 

deasemenea specifice, anumitor categorii de subiecţi de drept, în rândul normelor de conduită 

socială şi fac un corp legal separat Codul Etic al profesiei. 

 

 Secţiunea I  Valorile şi principiile codurilor etice 

Obiectul eticii este reprezentat de bine şi rău dacă admitem maniheismul primordial, 

între ce este moral şi imoral, in comportament şi atitudine. Suntem adesea obişnuiţi să facem 

afirmaţii de genul "X este un om bun" sau "cetăţeanul Y este un ticălos" sau să ne punem 

întrebări "Ce ar trebui să fac eu?" ori "este greşit să procedez astfel?".  

Domeniul eticii poate fi denumit întradevăr ca întregul adevăr despre ceea ce este în 

acelaşi timp comun tuturor acestor judecăţi şi specific fiecăruia în parte.29 Putem astfel lesne 

observa că etica operează cu valori sociale unanim recunoscute iar Codurile de etică cu valori ce 

se circumscriu unor anumite categorii şi segmente socio-profesionale. Astfel norma socială de 

conduită edictată şi înzestrată cu puterea coercitivă a legii devine normă a legii30 (lato sensuu) 

etice. 

Principiile etice ce guvernează activitatea funcţionarilor publici sunt relevate de 

caracterul activităţii pe care acestă categorie socioprofesională îl desfăşoară, realizarea 

serviciului public şi punerea în slujba intereselor cetăţenilor ca principali beneficiari ai activităţii 

administraţiei. Noţiunea de administraţie îşi are originea etimologică în limba latină ad minister 

servitor supus, iar administraţia publică reprezintă servitor al intereselor publice. 

Principalul instrument prin care acţionează administraţia publică sunt funcţionarii 

publici31 ca resursă umană fundamentală a aparatului administrativ. Tocmai având în vedere că 

factorul uman este element esenţial al administrţiei publice32, constituţia în art. 72 (3) lit. i) 

                                                 
29 G:E. Moore Principiile etce ed. DU Style, Bucureşti 1997 
30 Nicolae Popa Teoria dreptului şi statului , ed. Juridica 1995 
31 Al. Negoiţă Drept administrativ, Ed. Sylvi, Bucureşti 1996 
32 Ion Popescu-Slăniceanu, Funcţia publică, Ed.Infodial, Bucureşti 2000 



stabileşte că "Statutul funcţionarilor publici" se reglementează prin lege organică, iar Legea 

188/1999 cu modificările şi completările ulterioare stabileşte un regim juridic special 

funcţionarilor publici, precum şi raportul de funcţie publică. 

Legea privind Statutul funcţionarilor publici reglementează în Capitolul V drepturile şi 

îndatoririle funcţionarilor publici, cu accent pe reglamentarea raporturilor de serviciu.  

Este de remarcat că în art 26 este garantat dreptul la opinie al funcţionarilor publici, ceea 

ce reprezintă un element subiectiv, moral privitor la conduita etică, posibilitatea de a discerne şi 

afirma punctul de vedere referitor la oportunitatea sau legalitatea faptului sau actului 

administrativ ce este dedus acţiunii sale. Cu toate acestea în România nu este reglementat 

principiul refuzului de îndeplinirea a sarcinilor decât declarativ, fiind prin art 43 alin (2) şi (3) 

limitat la motivarea şi menţiunea punctului de vedere, dipoziţia superiorului fiind prin voinţa 

autorităţii executabilă.  

De asemenea este de remarcat că în cuprinzul Legii 188/1999 sunt conturate câteva 

principii de ordin etic, cu privire la modul de desfăşurarea a activităţii. Astfel art. 41 stabileşte 

că funcţionarii publici îşi îndeplinesc atribuţiile cu "profesionalism, loialitate, corectitudine, în 

mod conştiincios". 

 

Principiile etice ce guvernează funcţia publică şi modul de exercitarea a acesteia sunt 

structurate pe trei mari categorii în aproape toate sistemele administrative din lume, chiar şi fără 

ca această împărţirea să fie expres realizată în tehnica legislativă de reglementarea a conduitei 

etice a funcţionarilor publici. Clasificarea categoriilor de principii ţine seama de specificul şi 

raţiunile funcţiei publice şi a exercitării acesteia. 

 

A. Valori etice raportate la exercitarea autorităţii publice: 

Legalitatea este  principiul conform căruia exercitarea funcţiei publice şi realizarea 

tuturor actelor de competenţă trebuie să se facă cu respectarea Constituţiei şi a tuturor legilor în 

spirutul şi litera lor. De asemenea principiul legalităţii presupune şi aplicarea legilor în interesul 

cetăţenilor şi pentru atingerea interesului general pentru care au fost elaborate. Astfel dacă 

procedurile administrative sau normele metodologice ale unor acte normetive diferite sunt în 

conflict, funcţionarul public trebuie să facă aplicabilă norma care priveşte drepturile 

cetăţeanului. Altfel spus în practica eticii funcţionarilor publici s-a consacrat principiul că legea 

sau norme ale ei nu pot fi piedici pentru realizarea unor drepturi dacă substanţa legii presupune 

conferirea acelui drept. În toate statele europene acestă discuţie teoretică, care îşi are resortul în 



problemele practice, se dezvoltă pe marginea principiilor deontologice care guvernează 

administraţia. 

Responsabilitatea este principiul conform căruia funcţionarul public trebuie să poarte 

responsabilitatea pentru actele sale. În acest sens există şi protecţia, reglementată în toate 

sistemele de drept, pentru funcţionarii publici prin facultatea de a discerne toate chestiunile care 

îi sunt supuse atenţiei de problemetica specifică realizării competenţilor funcţiei publice pe care 

o exercită. 

Discernământul este principiul conform căruia fiecare funcţionar public este dator să 

acţioneze legal, moral în realizarea atribuţiilor sale conform propriei convingeri, în acest sens 

fiind responsabil de decizia luată. Principiul discernământului, întâlnit şi la magistraţi, exclude 

orice influenţe sau presiuni care ar denatura actul decizional şi realizarea atribuţii lor de către 

funcţionarii publici. În legislaţia funcţiei publice din România principiul discernământului este 

prevăzut de la normele privitoare la organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină în 

cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice33, în art. 2 lit c). Chiar în lipsa unui cod etic al 

funcţionarului public acest principiu este prevăzut sub diferite forme în legislaţia funcţiei 

publice. Trebuie evitată confuzia între discernământul ca principiu etic al funcţionarilor publici 

şi discernământul ca element subiectiv al codului penal privind capacitatea persoanei de a sta în 

procesul penal ori discenământul ca element al capacităţii juridice de  dispoziţie în materie 

civilă. 

Eficienţa este principiu care presupune respectul pentru bani publici şi pentru mijloacele 

materiale pe care funcţionarul le are la îndemână în realizarea atribuţiilor sale. Eficienţa impune 

abţinerea de la risipă şi responsabilizarea în efectuarea cheltuielilor materiale. În autorităţile şi 

instituţiile publice răspunderea pentru modul de cheltuirea a fondurilor nu este reţinută numai 

pentru funcţionarii care lucrează în direcţiile economice dar şi pentru cei din cadrul 

compartimentelor de specialitate ale autorităţii, prin asumarea referatelor ne necesar şi investiţii 

pe care le întocmesc. Răspunderea în acest caz este evaluată mai puţin din perspectiva 

legalizăţii angajării cheltuielilor publice sau a procedurilor de achiziţie ci mai accentuat pe 

caracterul de oportunitatea. Instituţia abilitată să facă aceste verificări este Curtea de Conturi a 

României în plan extern iar din interiorul autorităţii abilitat este compartimentul de audit intern. 

Confidenţialitatea este principiul care impune funcţionarilor publici să nu facă uz de 

informaţiile aflate în exercitarea funcţiei pentru a obţine foloase din dezvăluirea lor, or să nu 

dezvăluie acele informaţii care sunt clasificate confidenţial sau secret, şi în al treilea rând să nu 

                                                 
33 HG 1083, M.Of. nr 707 din 7 nov. 2001 



dezvălue informaţii ce ar aduce prejudicii autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară 

activitatea. 

Realizarea competenţelor în interesul public ceea ce înseamnă că funcţionarii publici 

îndeplinesc o funcţie publică de importanţă socială în interesul cetăţenilor, excluzând orice alte 

interese proprii; 

Credibilitatea publică este principiul în baza căruia funcţionarii publici sunt obligaţi să 

respecte şi să sporească prestigiul instituţiei în care lucrează şi să fie rezervaţi şi discreţi prentru 

a nu compromite acţiunile respectivei autorităţi;  

Profesionalismul este principiul care le impune funcţionarilor publici să-şi îndeplinească 

exemplar atribuţiile şi sarcinile de servici. Corelativ acestui principiu sistemele administrative 

şi-au dezvoltat un sistem de perfecţionare şi pregătire continuă, atât în interiorul autorităţilor cât 

şi prin instituţii specializate din cadrul ministerelor de resort sau din afara administraţiei dar în 

raport contractual cu instituţiile beneficiare. În România există centru regionale de pregătire şi 

perfecţionare contină precum instituţii universitare care asigură cursuri postuniversitare de 

perfecţionare. Prin ordonanţa 82/2002 s-a înfiinţat Institutul Naţional de Administraţie. 

 

B. Valori etice raportate la beneficiarii serviciului public: 

Respectul reprezintă principiul care obligă funcţionarul public la o atitudine reverenţioasă 

faţă de cetăţeni, de asemenea, obligaţia de ai da cetăţeanului petiţionar toate lămuririle necesare 

şi nu în ultimul rând obligaţia de a răspunde la petiţii chiar şi atunci când rezolvarea petiţiei nu 

intră în competenţa autorităţii sau instituţiei la care lucrează funcţionarul public.  

Rapiditatea este principiul care obligă funcţionarul puplic să-şi îndeplinească atribuţiile în 

cel mai scurt timp în raport de problemetaica ce i-a fost înaintată, şi să formuleze răspunsul în 

termenul stabilit de lege sau dacă este posibil în cel solicitat de petent.  

Confidenţialitatea este obligaţia funcţionarilor publici de a nu face publice problemele 

petenţilor cu care au fost însărcinaţi să le rezolve, sau să nu facă publice actele sau anchetele de 

la dosar. Spre exemplu obligaţia asistenţilor sociali de a nu face cunoscut situaţia situaţia unei 

anumite persoane sau familii decât celor în drept a rezolva cazul social respectiv. 

Integritatea principiu care le interzice funcţionarilor publici să solicite sau să accepte 

cadouri sau alte beneficii de la cetăţeni pentru îndeplinirea unor atribuţii care le revin prin statul 

de funcţiuni sau prin natura funcţiei publice cce o ocupă, creând astfel un climat de încredere în 

funcţionari şi în administraţia publică. 



Imparţialitatea conform căreia funcţionarii publici trebuie să fie imparţiali în acţiunile, 

judecăţile şi opiniile lor, să respecte egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa legii şi să fie absolut 

neutri faţă de interesele politice, economice şi religioase;  

 

C. Valori etice raportate la abligaţiile de conduită şi imaginea persoanei care exercită 

funcţia publică: 

Credibilitatea este cel mai important aspect al valorilor pe care funcţionarul public trebuie 

să le respecte şi reprezinte. Credibilitatea presupune ca funcţionarul public să se bucure de 

încrederea cetăţenilor în faţa cărora stă şi a căroro probleme trebuie să le rezolve. De 

credibilitatea funcţionarilor publici depinde în mod direct imaginea autorităţilor publice în care 

îşi desfăşoară activitatea. 

Integritatea ca valoarea etică a funcţionarului public presupune obligaţia acestuia de a nu 

primii sau pretinde cadouri sau alte foloase de la petenţi, pentru a păstra încrederea publică în 

echidistanţa, corectitudinea şi profesionalismul funcţionarilor publici. 

Ţinuta este mai mult o obligaţie de serviciu, însă în literatura de specialitate ea a fost 

introdusă în rândul valorilor etica ca element al conduitei. Ţinuta trebuie să fie decentă în sensul 

unei vestimentaţii sobre dar care să nu poată fi considerată neglijentă sau o etalare a opolenţei. 

Demnitatea ca valoare presupune respectul faţă de sine pe care funcţionarul public trebuie 

să-l aibă şi are la bază transferul de statut de la instituţia publică la funcţionar ca mandatar în 

baza unui raport de funcţie publică a atributelor statului. 

Autoritatea valoarea etică ce defineşte conduita funcţionarului public se referă la 

autoritatea epistemică, cea deontică fiind un atribut al instituţiei administrateive, şi reprezintă un 

summum de calităţi care fac ca funcţionarul public să impună prin atitudinea sa. Aceste valori 

care contribuie la creşterea autorităţii personale sunt profesionalismul, respectul, ţinuta şi 

atitudinea. 

Seriozitatea. În unele ţări codurile etice prescriu şi o conduită pe care funcţionarul public 

trebuie să o respecte şi în viaţa privată. Funcţionarul public este obligat să ducă o viaţă decentă, 

să aibă un comportament civilizat faţă de celalţi şi de asemenea are şi anumite interdicţii. Spre 

exemplu funcţionarii publici nu au dreptul să participe la manifestări indecente, nu au dreptul 

(în majoritatea statelor americane) să joace în cazinouri, sau să poarticipe la alte jocuri de noroc 

etc. 

 

 

 



 

 Secţiunea II  Structura codului etic 

 

1. Preambulul 

Preambulul este aceea parte în care leguitorul difineşte în spaţiu, în timp şi raport de 

anumite categorii aplicabilitatea codului etic.  

a. difinirea în spaţiu - codul etic al funcţionarilor publici din România. Pot fi 

reglementate coduri etice şi pentru organizaţii internaţionale sau regionale: Codul 

etic al diplomaţilor ONU, Codul etic al funcţionarilor comunitari sau coduri etice 

transfrontariere cum ar fi codul deontologic al navigatorilor elaborat de Organizaţia 

de Transport Maritim şi care se plică tuturor statelor. 

b. definirea în timp - prezentul cod etic se aplică cu începere de la data (o dată definită 

în text sau la publicarea în Monitorul Oficial) 

c. definirea categoriilor - prezentul cod etic se aplică tuturor funcţionarilor publici 

cărora le sunt aplicabile dispoziţiile Legii Statutului funcţionarilor publici. Există şi 

coduri etice sau deontologice ale categoriilor profesionale: avocaţilor, magistraţilor, 

medicilor, poliţiştilor, cadrelor didactice; precum şi coduri ale unor subcategorii 

socio-profesionale: psihiatrilor, funcţionarilor vamali, asistenţilor sociali de protecţie 

a copiilor etc. 

 

 

2. Dispoziţii generale 

În cadrul dispoziţiilor generale se fixează principiile de bază ale conduitei etice a 

funcţionarilor publici precum şi reluarea principiilor administraţiei publice din sfera de 

aplicabilitatea a respectivului act normativ. Principiile generale sunt enunţate şi definite generic 

şi au caracterul de a guverna aplicarea drepturilor şi obligaţiilor cuprinse în codul etic. 

Principiile generale enunţate în preambulul oricărui cod etic au rolul de a costitui regula 

acolo unde nu sunt reglementate în mod concret norme de coduită prescrise de leguitor. Rolul 

deosebit al dispoziţiilor generale ale codurilor deontologice şi etice este reprezentat tocmai de 

acest caracter de umplere a oricărui vid legislativ. 

Este de remarcat că principiile înscrise în codurile deontologice sau etice au incidenţă 

nunumai pentru definirea conduitei dar chiar şi pentru jalonarea exercitării profesiei, ele putând, 

în condiţiile simetriei legislative, să completeze şi alte norme cu caracter de reglementare a 

competenţei materiale şi de organizare, cum ar fi Regulamentele de organizare şi funcţionare. 



 

Dispoziţiile de conţinut sunt codificate în fiferite modalităţi de tehnică juridică în funcţie 

de fiecare sistem juridic de reglementare şi sunt deasemenea structurate pe capitole în mod 

distinct. Sre exemplu, în sistemul anglo-saxon, dispoziţiile de conţinut sunt structurate pe 

categorii de principii şi pe valorile ce derivă din acestea, în sistemul sistemul roman şi germanic 

pe specificul raporturilor în care sunt implicaţi funcţionarii publici. Acest din urmă sistem de 

codificare este aplicat şi în sistemul românesc, construit pe modelul francez. În cele ce urmează 

vom detalia categoriile de dispoziţii de conţinut al codurilor deontologice şi etice în sistemul 

roman şi germanic de drept. 

 

3. Dispoziţii privind obligaţiile generale 

Reglementează obligaţiile de conduită în raport de exercitarea unei anumite profesii, 

indiferent de locul sau specificul instituţiei în care se exercită. Aceste dispoziţii împreună cu 

principiile generale ce guvernează regimul deontologic sau etic al unei anumite profesii 

reprezintă pe de o parte reprezentarea legală a valorilor sociale de bază cu care societatea a 

investit rolul social reprezentat de o anumită ocupaţie iar pe de altă parte fundamentul 

infrastructurii etice ca mijloc de reglamentare prin codificare a conduitei34. Aşadar suntem în 

faţa a două aspete fundamentale, reflectarea rigorilor unei anumite civilizaţii35 şi nevoia de a 

justifica constrângerile impuse pentru limitarea constructivă a exercitării anumitor profesii ori 

pentru completarea "procedurilor" profesionale.  

 

4. Dispoziţii în raporturile de serviciu 

Reglementările din acesastă parte a codurilor deontologice şi etice privesc raporturile 

sociale şi juridice ce se stabilesc între instituţie şi funcţionar în exercitarea atribuţiilor şi au două 

obiective fundamentale: 

a. reglementarea modului în care funcţionarul public slujeşte ca mandatar al atribuţiilor 

autorităţii publice interesele publice: 

- responsabilitatea 

- legalitatea 

- credibilitatea publică 

- confidenţialitatea 

- contribuţia la creşterea prestigiului autorităţii publice 

                                                 
34 Walter Barton, Ethic and Law în Mental Health Administration, New York 1984 
35 Paul Kurzman, Etical issues in Industrial Social Work Practice, Londra 1983 



- disponibilitatea 

- respectarea principiului ierarhizării 

- eficacitatea şi respectul pentru banii publici 

b. limitarea posibilităţii de a face uz de poziţia asigurată pentru realizarea de interese sau 

foloase pentru sine sau pentru apropiaţi ai săi care nu s-ar fi putut realiza fără ocuparea 

acelei funcţii publice: 

- confidenţialitatea 

- incorptibilitatea 

- conflictul de interese 

- declarerea averii 

La aceste reglementări întălnite în toate statele europene se adaugă şi elemente specifice 

fiecărui spaţiu cultural şi sistem de drept. Alături de normele privind conduita în raport de 

beneficiarii serviciilor publice aceste norme reprezintă elementul cel mai concret al coduirilor 

de conduită şi sunt demitite în literarura de specialitate "normele la vedere"36 adică partea 

cuantificabilă şi supusă observaţiei opiniei publice. 

 

5. Dispoziţii ce reglementează raporturile cu cetăţenii 

Normele cuprinse în acestă categorie au o strânsă legătură cu realizarea serviciului 

public şi îşi găsesc originea în teoria administraţiei publice, atât ca organizarea cât şi ca 

activitate de supravegherea a aplicării şi aplicarea în concret a legii37, administraţie realizată 

prin funcţionarii publici ca resursă umană fundamentală, purtători de drepturi şi îndatoririi ale 

funcţiei publice pe care o exercită38. Din acestă definire rezultă următoarele categorii de 

reglementări: 

a. obligaţiile de conduită ale funcţionarilor publici ca mandatari ai autorităţii publice: 

- credibilitatea publică 

- respectul 

- devotamentul 

- demnitatea 

- legalitatea 

- integritatea 

                                                 
36 D.L.Babcock şi C.A. Smith Values and Public Professional, Chicago 1980 
37 Ioan Alexandru Administraţia Publică, Bucureşti 1999 
38 Ion Popescu Slăniceanu Funcţia Publică Bucureşti 2000 



b. obligaţii de conduită ca ale funcţionarilor publici ca instrument de realizare a intereselor 

cetăţenilor 

- rapiditatea sau celeritatea procedurilor administrative 

- confidenţialitatea 

- legalitatea 

- discernământul 

- accesul la informaţiile publice 

 

6. Dispoziţii referitoare la infrastructura etică 

Infrastructura etică este compusă din reglementările privitoare la conduita, drepturile şi 

obligaţiile funcţionarilor publici pe de o parte şi la modalitatea concretă de exercitarea a 

controlului şi aplicarea sancţiunilor. Exercitarea controlului se face atât de către societatea civilă 

cât şi de autoritatea administrativă în care este încadrat funcţionarul public. 

În diferite ţări sunt reglementate şi organisme abilitate cu ecvaluarea etică a 

funcţionarilor publici sau cu atribuţii jurisdicţionale. Forma acestor organisme variază de la 

Comisii parlementare ca în Marea Britanie, Avocatul Poporului ca în Norvegia, "Tribunale" ale 

funcţionarilor publici ca în Franţa realizate be circumscripţii administrativ teritoriale sau Agenţii 

de evaluarea etică a serviciilor publice ca în Statele Unite. 

În România modalitatea de control este cea a Comisiilor de disciplină39 care au atribuţii 

de verificare a modului în care funcţionarii îşi îndeplinesc atribuţiile de servici. Aceste comisii 

sunt organizate la nivelul fiecărie autorităţii sau instituţii a administraţiei publice centrale şi 

locale. În proiectul de lege privind codul etic al funcţionarilor publici este prevăzut de 

ademenea că aceste comisii de disciplină sunt cele abilitate să judece funcţionarii şi în privinţa 

respectării normelor etice. 

 

7. Dispoziţii finale 

Stabilesc intrarea în viguare şi norme de simetrie legislativă, cu ce alte acte normative se 

completează normele codului de conduită. 

 
 

 

 

                                                 
39 HG 1083, M.Of. nr 707 din 7 nov. 200 



Capitolul II. Codul de etică a funţionarilor publici din România 

 
În Capitolul I Dispoziţii generale proiectul de act normativ defineşte obiectul şi sfera de 

aplicabilitate, "regementează Codul de etică al funcţionarului public" stabilind "conduita şi 

valorile" care guvernează activitatea şi comportamentul funcţionarului public.  

În Capitolul II sunt expuse principiile generale ale codului de etică, arătând ca element 

de noutate în legislaţia funcţiei publice din ţara nostră care sunt elementele de bază ce 

guvernează actul normativ: 

• Actualizarea – caracteristica Codul de Etică de a fi în permanentă concordanţă cu legislaţia 

în vigoare, aşadar de a respecta regulile de simetrie legislativă. Din aceste prevederi reiese 

că regulile de conduită prescrise de prezentul act normativ se completează şi respectă 

reglementările privind organizarea şi funcţionarea administraţiei publice, fiind connex cu 

acestea dar în domeniul conduitei, aşa cum se arată din preambul. 

• Diseminare – de asemenea ca noutate, actul normativ prevede, neexplicit, realizarea de 

activităţi de popularizare pentru aducerea "la cunoştinţa funcţionarilor publici şi a 

conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice" a normelor Codului. 

• Implementarea – principiu în baza căruia aducerea la îndeplinire se face în mod individual 

prin asumarea şi respectarea regimului prescris de acesta de către fiecare "instituţie sau 

autoritate publică, prin implicarea fiecărui funcţionar public". 

 

Principiile generale privind funcţionarul public, reglementate de Cap III al proiectului de 

Cod Etic sunt regăsite în Statutul Funcţionarului public şi completate de acestă nouă 

reglementare. Aceste principii vizează modul în care funcţionarul public trebuie să-şi desfăşoare 

activitatea: 

Legalitatea - care vizează pe lângă "loialitatea faţă de Constituţie şi lege" respectarea  şi 

principiile eticii funcţiei publice;  

Loialitatea faţă de lege este reglementată de un capitol special privind "raporturile 

funcţionarului public cu legea" şi presupune mai multe aspecte: 

a. respectarea legalităţii prin toate acţiunile şi inacţiunile sale  

b. punerea în aplicare a unei decizii fundamentate din punct de vedere legal fără a se putea 

opune sau fără a putea să o zădărnicească. 

c. Funcţionarul public are obligaţia de a refuza executarea unei decizii administrative "pe care 

o considera ilegală", în condiţiile în care va face o motivare în scris către superiorul său 



ierarhic şi în măsura în care acesta nu stăruie în apşlicarea deciziei, astfel acţiunea sa ar 

"contravine prevederilor art. 43, alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare". 

d. funcţionarul public are îndatorirea de a susţine şi oferi informaţii pentru orice activitate 

întreprinsă în vederea înfăptuirii actului de justiţie, normă prevăzută şi de codul de 

procedură civilă. Această obligaţie este prevăzută cu amndamebntul că pentru informaţiile 

confidenţiale se va cere acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei din care face parte. 

e. funcţionarul public are obilgaţiade a pune în aplicare a hotărârii instanţelor judecătoreşti. 

Garantarea drepturilor constituţionale - proiectul prevede "Funcţionarul public va 

asigura respectarea" acestor drepturi. Proiectul prevede pentru funcţionari nunumai respectarea 

dar şi vegherea ca dispoziţiile constituţionale privind drepturile cetăţenilor să-şi găsească 

aplicarea în viaţa practică. Astfel funcţionarul public ca mandatar al autorităţii administraţiei 

este instrumentul de garantare a legalităţii. 

Consultarea - principiu întâlnit şi în Australia (vezi infra) presupune obligaţia 

administraţiei ca entitate, prin funcţionarii publici "de a susţine activitatea Parlamentului şi a 

miniştrilor, prin acordarea de asistenţă şi informaţii". 

Statul de drept – un deziderat mult pre generos nerealizabil doar lşa nivelul unui cod etic 

de stabilirea a conduitei profesionale şi morale a unei categorii socioprofesionale de persoane, 

care după părearea noastră excede capacitatea juridică a funcţionarului public: "Funcţionarul 

public va asigura respectarea principiului separării puterilor în stat". Acest principiu 

constituţional şi nu etic îşi are instrumentul propriu de aplicare şi anume atribuţiile Preşedintelui 

României care este arbitrul celor trei puteri fundamentale cu sprijinul instituţiilor politice ale 

statului. 

Bun cetăţean - Funcţionarul public are îndatorirea de a-şi îndeplini obligaţiile legale, 

inclusiv pe cele financiare faţă de societate şi stat, principiu întâlnit în toate statele dar care a 

făcut o adevărată carieră în Statele Unite. 

Transparenţa - "Funcţionarul public îşi va desfăşura activitatea în condiţii de transparenţă" 

linitată în prezentul cod la "persoanele responsabile de luarea deciziei şi la procedura urmată", 

dar care este completată de Legea Accesului la informaţiile publice. 

Confidenţialitatea – În baza acestui principiu funcţionarul public este obligat să nu divulge 

informaţiile confidenţiale de care ia cunoştinţă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Această 

prevedere este o măsură de protecţie atât pentru interesul public, cât şi pentru cetăţean în măsura 

în care informaţiile obţinute în exercitarea funcţiei sunt privitoare la persoană. Spre exemplu: 



asistanţii sociali sau funcţionarii publici care vor lucra în domeniul evidenţei informatizate a 

persoanei în baza OUG 81 şi 82/2001. 

Imparţialitatea - ca obligaţie a funcţionarul public de a aplica "un tratament egal" în 

exercitarea funcţiei publice "tuturor persoanelor fizice sau juridice cu care intră în contact în 

baza atribuţiilor sale de serviciu", ca beneficiarii ai activităţii sale. 

Credibilitatea Publică - în sensul pe care îl întâlnim şi în Noua Zeelandă, funcţionarul 

public trebuie ca prin modul în care "îşi va îndeplini atribuţiile de serviciu" să câştige 

"încrederea factorului politic" că poate duce la îndeplinire politicile generale stabilite de acesta 

şi pe de altă parte să câştige "încrederea publicului" şi să contribuie la consolidarea imaginii 

autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea, cum întâlnim reprezentarea acestui principiu spre 

exemplu în Australia şi Finlanda. Aceste două accepţiuni ale principiului credibilităţii publice 

sunt deopotrivă prevăzute în proiectul de Cod etic la noi în ţară. 

Responsabilitatea – principiu care defineşte accea conduită care îi impune funcţionarul 

public să dea dovadă de responsabilitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Este de preferat 

ca funcţionarii publici să acţiuneze cu responsabilitate şi nu să-şi atragă răspunderea, pe 

principiul prevenirii prin discernământ profesional şi aptitudinea de a prevede consecinţele. Din 

studierea în continuarea a proiectului se distinge că responsabilizarea funcţionarului public se 

face atât în raport de legalitate cât şi de eficacitate şi respectul faţă de banii publici. 

Devotamentul - este principiul care impune funcţionarului public să se  implice în totalitate 

în îndeplinirea atribuţiilor de servici, ca o obligaţie de a realiza sarcinile funcţiei şi deci ale 

autorităţii punând în slujba acestui deziderat toate calităţile personale şi profesionale, cerute şi 

relevate cu ocazia examenului pe post în condiţiile HG 1086/2001.  

 Principiul valorii - presupune că în activitatea sa funcţionarul public va da dovadă de 

"promptitudine, integritate, eficienţă, eficacitate, conştiinciozitate şi corectitudine, demnitate, 

moralitate, bună-credinţă, onestitate şi obiectivitate" ca atribute indispensabile calităţii actului 

de gestiune a competenţelor funcţiei publice exercitate. Aceste valori nu sunt însă bine definite 

în actul normativ, aşa cum ele se regăsesc în reglementări similare din alte ţări (vezi infra). 

Respectarea competenţei materiale - proiectul de cod, nu prevede espres acest lucru 

însă din normele incluse precum şi din alte izvoare de drept ale funcţiei publice se interzice 

funcţionarul public să îşi asume angajamente care contravin autorităţii conferite. O 

insuficienţă a iniţiatorului este aceea că obligaţia este prevăzută doar cu menţiunea "în mod 

deliberat", ceea ce face ca norma să-şi piardă din eficacitate. În mod legal şi natural funcţionarul 

public este obligat în orice condiţii să nu-şi depăşească atribuţiile pentru că, indiferent dacă 

produce sau nu prejudicii, acest fapt reprezinta un abuz administrativ sau de drept.  



Integritatea - principiul integrităţii presupune obligaţia funcţionarul public de a nu 

folosi funcţia publică în scopul dobândirii unui avantaj personal. Sub acestă definire se 

regăseşte şi în priectul românesc de cod etic al funcţionarului public el fiind preluat din legea 

franceză de reglemntare în domeniu. De altfel chiar Legea 188/1999 privind Statulul 

funcţionarilor publici este de inspiraţie franceză. 

Proiectul Legii privind codul etic al funcţionarului public, este structurat, aşa cum am 

arătat (vezi supra), în funcţie de raporturile sociale ce se stabilesc în procesul de exercitarea a 

funcţiei publice. Ca o reprezentare a normelor de conduită aplicabile funcţionarilor publici, 

structurate pe relaţiile sociale de muncă, putem stabilii că modul de alcăturire a categoriilor de 

norme etice reprezintă variate ipostaze ale rolului social pe care funcţionarul public îl are în 

exercitarea autorităţii publice. 

Astfel proiectul codului de etică este structurat pe următoarele situaţii pentru care se 

prescrie conduita funcţionarilor publici: 

 

A. Norme generale de conduită a funcţionarilor publici; 

B. Ocrotirea proprietăţii publice şi private; 

C. Conflictul de intarese; 

D. Relaţiile funcţionarilor publici cu persoanele fizice sau juridice, precum şi cu mijloacele 

de informare în masă; 

 

Aceste categorii de vorme alături de valorile generale edictate de proiectul de cod etic, 

au proprietatea de a realiza un cadru general privind conduita tuturor funcţionarilor publici. De 

la aceste norme, în baza principiului simetriei legislative, se vor dezvolta celelalte reglementări 

pentru anumite categorii specifice de funcţionari publici40. Acest principiu este statuat de 

iniţiator în dispoziţiile finale ale proiectului de cod etic prin prevederea obligativităţii ca 

„Codurile de Etică aplicabile funcţionarilor publici aflaţi sub incidenţa statutelor proprii 

aprobate prin legi speciale vor fi elaborate în baza prevederilor prezentului Cod de Etică.”  

Chiar dacă la momentul adoptării Legii privind Codul etic al funcţionarilor publici, 

textul va suferi anumite modificări, puterea de reglementare cadru este imperios necesar să se 

păsteze, dat fiind că normele sunt aplicabile tuturor funcţionarilor publici, aşa cum sunt ei 

definiţi de lege, indiferent de sfera de competenţă materială în sistemul administrativ românesc.  
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Aşadar valorile generale prescrise conduitei funcţionarilor public sunt edictate în 

consideraţie statutului subiectului raportului juridic de etică, în consideraţia persoanei numite 

prin act unilateral de voinţă publică într-o funcţie publică. 

 

Norme generale de conduită ale funcţionarilor publici; 

 

Raportul funcţionar public – funcţie publică îşi are originea şi se subordonează 

conceptului de administraţie publică fiind mobilul realizării activităţiilor specifice autorităţii 

publice. Aşadar în dubla accepţie, cea de aparat şi cea de distribuţie pe orizontală şi pe verticală 

a competenei de exercitare a autorităţii publice ce revine administraţiei, funcţionarul public este 

elementul mobil central fiind instituţia însărcinată să exercite administraţia publică. 

Respectarea legii prin actele şi faptele funcţionarilor publici este dublată de obligaţia 

acestora de a acorda sprijin autorităţilor competente în înfăptuirea actului de justiţie şi de 

asemenea prin obligaţia de a pune în aplicare hotărârile judecătoreşti. Acestă prevedere nu este 

nouă în dreptul administrativ, ea se regăseşte ca obligaţia a autorităţilor administraţie publice 

locale prevăzută de legea 215/2000 privind administraţia publică locală şi ca o obligaţie a 

tuturor autorităţilor publice centrale şi locale prevăzută în Legea privind organizarea instanţelor 

judecătoreşti. Preluarea acestor obligaţii ale autorităţilor la nivelul funcţiei publice ţine de 

raportul funcţionar administraţie. 

Ca normă generală de conduită, autorul iniţiativei legislative a prescris funcţionarului 

public un comportament rezervat care să înlăturea atitudinea vedetistă prin obligaţia ca în 

exercitarea atribuţiilor lor, funcţionarii publici să nu se lase influenţaţi de „considerente de 

popularitate şi notoriatate”. În completare se prescrie funcţionarilor şi o atitudine conciliantă 

pentru a evita situaţiile de animozitate şi conflict. 

Principiul erarhizării ca element definitoriu al administraţiei publice este reflectat la 

nivelul instituţiei funcţiei publice prin introducerea obligaţiei de a acţiona în conformitate cu 

dispoziţiile primite de la funcţionarii publici de conducere. Obligaţia de subordonare este 

prevăzută la nivel normativ concret în toate regulamentele de organizare şi funcţionare ori în 

regulamentele de ordine interioară, precum şi în Statutului funcţionarilor publici. Faptul că 

acestă subordonare nu este absolută şi este prevăzută sub rezerva obiectrivităţii şi 

responsabilităţii personale am arătat mai sus. Ceea ce prezintă importanţă la momentul de faţă 

este faptul că această  normă este reglementată într-un cod etic ceea ce în sistemul administrativ 

românesc principiul erarhizării este prevăzut ca o condiţie psiho-profesională pentru ocupanţii 

funcţiilor publice, de vreme ce este reglementat într-un cod deontologic. 



O altă normă generală de conduită constă în îndatorirea funcţionarilor publici de 

manifesta o atitudine ireproşabilă. Acest termen relativ este şi mai mult anihilat prin prevederea 

că  stabilirea unor asemnea situaţii se va face „din perspectiva unei persoane rezonabile care să 

cunoască toate elementele relevante din situaţia respectivă”. Eficienţa unei asemenea norme este 

redusă la minim prin formularea ambiguă. 

Comportamentul social în mediul de lucru, conduita etică în raport cu ceilalţi 

participanţi la realizarea actului de administraţie publică trebuie să fie guvernate de rerspect6 

reciproc, bună credinţă, amabilitate şi sprijin, cooperant, politicos, loial şi onest. 

Un element asupra căruia s-au declanşat vii dispute îl reprezintă obligaţia funcţionarilor 

„de a nu aduce onoarei, reputaţiei şi demnităţii conducătorului instituţiei publice” prin 

dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private, întrebuinţarea unor expresii jicnitoare, „orice altă 

formă dee manifestare”. Acestă exprimare face din conducătorul autorităţii un tabuu, 

dezvoltând un cult al personalităţii. Astfel o critică la adresa unei anumite politici sau program, 

chiar şi dacă ar fi fondată, ar reprezenta o atingere adusă reputaţiei ori demnităţii etc. Fiind la 

nivel de proiect legislativ, este de datoria teoreticienilor şi practicienilor de a face amendarea şi 

precizarea terminologică acolo unde proiectul este deficitar. 

În ceea ce priveşte funcţionarii publici care temporar sau permanent desfăşoară activităţi 

de control ori de conducere le este interzis să-şi îndeplinească atribuţiile de control, consiliere, 

reglementeze, evalueze din motive de duşmănie, răzbunare sau în scopul creării de prejudicii 

din motive personale. 

În ceea ce priveşte relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarii trebuie să se abţină 

de la exprimarea opiniilor proprii aspecte naţionale sau dispute internaţionale şi să se comporte 

cu diplomaţie şi discreţie. 

Obligaţia de confidenţialitate este introdusă de autorul proiectului tot în categoria 

normelor generale privind conduita funcţionarilor publici şi are o reglemetare acoperitoare. 

Astfel funcţionari publici a interdicţia de a divulga orice fel de informaţie cu caracter 

confidenţial, chai şi informaţiile care ar urma să devină publice dar care până la momentul 

publicări au caracter confidenţial sau divulgarea neautorizată a unor astfel de informaţii. 

Reglemetarea ţine seama de normele legislaţiei cadru, Legea Accesului la informaţiile publice şi 

Legea informaţiilor clasificate. Ceea ce dă caracterul specific pentru funcţionarul public este că 

obligaţia persisită până la 3 ani de la încetarea raporturilor de serviciu. 

Conduita apolitică şi de echidistanţă politică, specifică administraţiei publice, este 

reglementată pentru funcţionarii publici prin interdicţia ca în exercitarea atribuţiilor să participe 



la activităţi cu caracter politic, colectare de fonduri pentru partide politice ori recomandarea 

către terţe persoane de a se înscrie în partide politice. 

 
Capitolul 3: ETICA ŞI INFRASTRUCTURA ETICĂ ÎN SISTEME             

ADMINISTRATIVE - STUDIU COMPARAT 
 
Secţiunea I. Forţe care influenţează etica şi conduita funcţionarilor publici 

 
În statele democratice, guvernarea se bazează pe principiul consimţământului celor 

guvernaţi. De aici derivă obligativitatea ca oficialii şi funcţionarii publici, fie că sunt aleşi sau 

numiţi, să fie răspunzători în faţa cetăţenilor. Aşadar, încrederea opiniei publice este vitală 

pentru reuşita guvernării democratice. 

În acelaşi timp, guvernele fac eforturi pentru a reduce dimensiunile aparatului birocratic 

şi cheltuielile pe care le necesită acesta, iar ministerele şi agenţiile sunt în permanenţă supuse 

unui proces de redefinire a atribuţiilor şi funcţiilor lor. Aceasta are un impact adesea negativ 

asupra funcţionarilor publici şi, în cazurile cele mai grave, îi fac să cedeze corupţiei. 

Sentimentul de nesiguranţă, dificultatea promovării şi nivelele scăzute ale compensaţiilor 

financiare au un efect advers asupra moralei lor. Privatizarea unor servicii publice ridică şi ea o 

serie de probleme complexe, cum ar fi reducerile de personal, conflictele de interese sau 

reorientarea profesională şi găsirea unor noi locuri de muncă pentru foştii angajaţi bugetari. 

Pe de altă parte, descentralizarea a sporit eficienţa acţiunilor administraţiei publice, a 

mărit gradul de responsabilitate al funcţionarilor. De asemenea, datorită descentralizării, s-a 

acordat o mai mare atenţie rezultatelor şi folosirii mai bune a resurselor, atât financiare, cât şi 

umane. Totuşi, pentru a menţine un "ethos" oarecum coerent şi a contracara potenţiala 

fragmentare, s-a simţit nevoia stabilirii unor linii directoare  generale de conduită, pe baza 

cărora diferitele entităţi ale administraţiei şi-au elaborat propriile coduri de conduită. 

De asemenea, în cadrul fiecărui departament sau segment al administraţiei publice s-a 

înregistrat o descentralizare a deciziilor, managerii fiecărui departament dobândind mai multă 

autoritate în ceea ce priveşte eşalonarea cheltuielilor, realocarea fondurilor de la unele programe 

sau activităţi la altele, managementul resurselor umane. Dar, în unele ţări, scăderea numărului 

de reguli detaliate şi precise permite "comportamente neobişnuite", care pot fi expresia spiritului 

de iniţiativă, însă pot fi şi ilegale. 

Întrucât etica este, în mare măsură, atât un fenomen condiţionat de cultura 

organizaţională, cât şi un fenomen social, standardele comportamentale în administraţia publică 



sunt influenţate de schimbarea normelor sociale (de exemplu, eliminarea rasismului sau 

pedepsirea hărţuirii sexuale). 

Funcţionarii publici sunt supuşi şi presiunilor mediului internaţional. Globalizarea, de 

pildă, a sporit numărul contactelor între funcţionarii serviciilor publice din diverse ţări, cu 

standarde etice şi comportamentale potenţial diferite. A crescut, de asemenea, numărul 

contactelor cu reprezentanţii corporaţiilor străine sau multinaţionale, care, uneori, "joacă" după 

alte reguli. Dar, pentru buna funcţionare a mediului politic şi economic global, este absolută 

nevoie de încredere între funcţionarii publici şi omologii lor străini, încredere bazată pe valori 

comune. De aceea, Consiliul OECD a aprobat o recomandare prin care încurajează guvernele să 

introducă reglementări privind mituirea oficialilor străini, inclusiv interzicerea deductibilităţii 

taxelor pentru plăţile făcute acestora. 

 

 Secţiunea II.  Elemente de infrastructură etică 

 

O infrastructură etică funcţională susţine mediul în care îşi desfăşoară activitatea 

administraţia publică, mediu care, la rândul său, încurajează adoptarea şi menţinerea unor 

standarde de comportament. Elementele acesteia trebuie să interacţioneze, iar funcţiile sale 

trebuie să fie complementare, pentru a se obţine sinergia necesară existenţei unei infrastructuri 

coerente şi eficiente. 

Infrastructura etică are opt componente cheie, care servesc trei funcţii: de control, de 

îndrumare şi de management. Cele opt elemente sunt:  

1. angajament politic; 

2. cadrul legal;  

3. mecanisme eficiente de tragere la răspundere;  

4. coduri de conduită funcţionale;  

5. mecanisme de socializare profesională, incusiv perfecţionare;  

6. condiţii care să sprijine acţiunea serviciilor publice;  

7. existenţa unor organisme de coordonare;  

8. o societate civilă şi o presă active, care să supravegheze şi să sancţioneze acţiunile 

oficialilor şi  funcţionarilor publici. 

Controlul se poate obţine prin: cadrul legal care să asigure independenţa anchetei şi 

judecării; mecanisme eficiente de tragere la răspundere; şi implicarea activă a opiniei publice. 



Îndrumarea se poate face prin: un angajament clar din partea liderilor politici; coduri 

de conduită conţinând valori şi standarde; şi activităţi de socializare profesională, cum ar fi 

educaţia şi perfecţionarea. 

Managementul se poate realiza prin: condiţii solide pentru administraţia publică, bazate  

pe  politici eficiente de resurse umane; şi coordonarea infrastructurii de către un organism 

central sau unul specializat. 
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Infrastructura etică 

 

Elementele infrastructurii etice pot fi externe sau interne departametului sau agenţiei, la 

nivelul cărora, în ultimă instanţă, se aplică orice program moral. Elementele externe 

(angajamentul politic, cadrul legal, implicarea opiniei publice şi organismul coordonator) 

conferă autoritate şi substaţă standardelor comportamentale şi cosecinţelor încălcării lor. 

Elementele interne (mecanismele de tragere la răspundere, codurile de conduită, perfecţionarea 



şi condiţiile în care acţionează administraţia publică) au rol de îndrumare a funcţionarilor 

publici. Cu alte cuvinte, elementele externe furnizează regulile, care sunt adaptate de către 

elementele interne la condiţiile specifice fiecărei entităţi. Este important ca cele două seturi de 

elemente să fie complementare şi să se susţină unul pe altul. În general, elementele externe 

trebuie să le preceadă pe cele interne, pentru ca acestea din urmă să fie eficiente. 

Sinergia dintre diferitele componente ale infrastructurii eticii depinde de tradiţiile 

culturale, politice şi administrative ale fiecărei ţări, de abordarea generală a problemei 

administraţiei publice şi de tradiţia istorică de promovare a unui comportament moral. De 

asemenea, eficacitatea infrastructurii etice depinde de gradul în care este înţeleasă şi aplicată cu 

consecvenţă. 

 

 

 Secţiunea III.  Abordarea problematicii în lume 

Lucrarea prezintă succint modul de abordare a problematicii în nouă ţări, şi anume: 

Statele Unite, Australia, Finlanda, Portugalia, Norvegia, Mexic, Marea Britanie, Olanda şi Noua 

Zeelandă. 

Statele Unite. În SUA s-au creat agenţii şi oficii guvernamentale pentru a promova şi 

controla moralitatea şi integritatea financiară a programelor şi operaţiunilor derulate de 

diferitele ramuri ale Executivului. De asemenea, s-au elaborat şi adoptat reguli detaliate pentru 

oficialii care lucrează în domeniile executiv şi legislativ, cum ar fi Standardele de Conduită 

adoptate de Oficiul pentru Etică al Guvernului, care reglementează clar un set de probleme 

specifice, de exempu cea a cadourilor, cea a conflictului de interese financiare, cea a 

imparţialităţii, sau cea a abuzului în funcţie. 

Dat fiind că în Statele Unite guvernarea se face pe baza principiului federal, au fost 

elaborate şi adoptate legi şi regulamente specifice pentru toate nivelele: federal, statal şi local. 

La nivel federal, de pildă, legile şi reglementările privind etica se referă la domenii precum 

dezvăluirea de date privind situaţia financiară, conflictul de interese, conduita angajaţilor, 

administrarea defectuoasă sau frauduloasă a programelor federale. La rândul său, fiecare stat îşi 

are propriile legi şi reglementări referitoare la aceleaşi probleme sau la altele specifice 

domeniului său de jurisdicţie. În plus, multe organisme locale au reglementări, ordonanţe şi 

politici privind etica şi responsabilitatea la nivel local. 

Principalele legi care reglementează conflictele de interese au caracter penal şi includ 

luarea de mită, interdicţia de a obţine venituri extra-salariale şi de a reprezenta interese private 

împotriva intereselor statului, precum şi restricţii privind angajarea funcţionarilor publici după 



ce au părăsit un organism guvernamental. Încălcarea prevederilor acestor legi se sancţionează 

cu închisoare până la cinci ani sau cu amenzi penale de până la 50.000 de dolari. Cazurile de 

încălcare a acestor reglementări legale sunt investigate de Ministerul Justiţiei al Statelor Unite 

sau de către Inspectorul General cu atribuţii în domeniu din cadrul diverselor agenţii şi 

departamente, atunci când Ministerul Justiţiei decide să nu judece infracţiunea. Sancţiunile 

administrative aplicate de Inspectorul General variază de la mustrare la suspendare sau chiar 

demitere. 

Organismul însărcinat cu etica este, la nivel naţional, Oficiul Guvernamental pentru 

Etică, creat în 1978. Birouri cu aceleaşi atribuţii există în fiecare din cele 129 de agenţii 

guvernamentale. Oficiul Guvernamental pentru Etică a elaborat Standardele de Conduită pentru 

funcţionarii publici, conţinând 14 principii generale, cele mai importante fiind imparţialitatea şi 

interdicţia de a se folosi de statutul lor de funcţionari publici pentru a obţine avantaje personale. 

Principala obligaţie a funcţionarilor publici este loialitatea faţă de stat şi cetăţeni, tradusă prin 

primatul principiilor etice în faţa intereselor personale. Ei trebuie, de asemenea, să păstreze 

confidenţialitatea informaţiilor care nu au caracter public şi trebuie să evite orice acţiuni care ar 

putea crea impresia încălcării legilor sau standardelor etice. 

Limitele discreţionare şi responsabilităţile oficialilor şi funcţionarilor publici sunt 

stabilite prin Legea Procedurii Administrative, precum şi de o serie de alte legi, menite să 

promoveze creşterea transparenţei în procesul de adoptare a deciziilor. Cea mai importantă 

astfel de lege este cea supranumită "Sunshine" care prevede că întrunirile organismelor 

administrative trebuie să fie deschise publicului.  

Alt mecanism de bază al guvernării deschise este Legea Libertăţii de Informare, care 

stipulează că actele trebuie puse la dispoziţia solicitanţilor, cu excepţia celor cu regim special. 

Fiecare organism al sistemului administrativ trebuie să aibă un program de perfecţionare 

morală, pentru a se asigura că angajaţii cunosc legile care reglementează conflictele de interese 

şi standardele de conduită. 

În plus, legile din Statele Unite oferă protecţie anjagaţilor care dezvăluie cazuri de 

încălcare a legii, de administrare defectuoasă a resurselor umane sau financiare, de abuz în 

funcţie, sau acţiunile care pot reprezenta un pericol pentru sănătatea sau siguranţa cetăţenilor. 

Legea interzice explicit orice măsură menită să pedepsească persoana care "a tras sirena". 

Australia. Reforma administraţiei publice a vizat modificarea managementului 

financiar, inclusiv controlul cheltuielilor, ameliorarea managementului resurselor umane şi 

concentrarea asupra atingerii obiectivelor stabilite. Reformele structurale au redus nivelele 

ierarhice, cele industriale au sporit capacitatea administraţiei publice de a face faţă unor condiţii 



specifice şi au îmbunătăţit relaţiile dintre funcţionarii publici, iar cele comerciale au ameliorat 

semnificativ calitatea serviciilor oferite. 

Concepţia tradiţională privind managementul resurselor umane, bazată în mare măsură 

pe un set de reguli şi reglementări, a fost înlocuită de o concepţie mai amplă, conform căreia 

managementul resurselor umane implică trei dimensiuni aflate permanent în interacţiune, şi 

anume: 

• sistemele - legislaţie, politici, acorduri şi tehnologii asociate; 

• calităţile şi cunoştinţele necesare conducerii oamenilor şi îndeplinirii atribuţiilor; 

• cultura - valori etice, atitudini şi comportamente, care reflectă modul în care funcţionează un 

organism al administraţiei publice. 

Comisia pentru Servicii Publice şi Protejarea Meritului este responsabilă de menţinerea 

eticii în administraţia publică australiană, acţionând sub îndrumarea Comitetului Consultativ de 

Management. Comisia stabileşte politica generală de promovare a conduitei şi se ocupă de 

cazurile de comportare inadecvată, oferă sfaturi şi consultanţă organismelor administraţiei 

publice şi judecă apelurile contra unor sancţiuni aplicate funcţionarilor public, cu excepţia 

demiterilor. 

Comisia pentru Servicii Publice a definit în 1993 valorile esenţiale ale serviciilor 

publice, care sunt: 

1. răspunderea în faţa guvernului; 

2. concentrarea asupra rezultatelor; 

3. angajarea personalului pe bază de merit; 

4. atingerea celor mai ridicate standarde de probitate, integritate şi conduită; 

5. răspundere pentru acţiunile proprii; 

6. perfecţionarea continuă, atât a indivizilor, cât şi a echipelor. 

La rândul lor, Directivele de Conduită Oficială ale Funcţionarilor Publici, revizuite în 

1995, stabilesc standardele de conduită, cu accent deosebit pe onestitate, integritate şi probitate, 

răspunderea în faţa opiniei publice, luarea de decizii echitabile şi corecte şi profesionalism. În 

plus, ele reglementează relaţiile cu membrii Guvernului şi ai Parlamentului, participarea la 

activităţi politice şi industriale, interesele financiare şi de altă natură, fraudele şi reclamaţiile 

întemeiate la adresa superiorilor. 

Încălcarea codului de conduită este considerată comportare inadecvată şi poate rezulta în 

sancţiuni disciplinare, mergând de la avertisment la amenzi, penalizări salariale, transfer sau 



chiar demitere. Aceste măsuri sunt luate de către departamentul însărcinat cu etica din cadrul 

fiecărui organism al administraţiei publice, dacă încălcările nu reprezintă fapte penale. 

Încălcarea legilor, cum ar fi Codul Penal, Legea Taxelor, Legea Vămilor sau Legea 

Securităţii Sociale, este de resortul Parchetului, în urma unor anchete întreprinse de Poliţia 

Federală Australiană, de obicei în colaborare cu personalul departamentelor de control intern. 

În cazul în care un funcţionar pubic este condamnat penal, organizaţia pentru care 

lucrează poate decide să aplice şi sancţiuni administrative. 

Activitatea administraţiei publice este verificată prin mai multe mecanisme de control. 

Curtea de Conturi evaluează performanţele financiare, în contextul bugetului anual şi poate 

efectua şi un control al eficienţei, rezultatele ambelor verificări fiind incluse în rapoarte înaintate 

Parlamentului. De asemenea, diversele organisme ale administraţiei publice trebuie să prezinte 

Parlamentului rapoarte anuale privind performanţele înregistrate. Avocatul Poporului rezolvă 

plângerile cetăţenilor privind diferite decizii sau acţiuni ale administraţiei pubice. 

Finlanda. Reformele întreprinse în perioada 1989-1995 au vizat sistemele de control, 

organizarea şi politica de personal. Bugetul naţional alocă în prezent resurse pentru programe 

generale pe termen lung, în locul estimărilor detaliate ale costurilor, ceea ce facilitează 

controlul. La rândul lor, ministerele şi agenţiile guvernamentale au trecut treptat la 

managementul pe obiective şi la stabilirea bugetelor pe proiecte, evaluate din prisma 

rezultatelor concrete. 

Serviciile publice capabile să intre în competiţie deschisă au fost transformate în 

întreprinderi publice şi companii de prestare a serviciilor sub forma regiilor publice, cum ar fi 

poşta şi telecomunicaţiile, căile ferate sau centrul informatic naţional. 

Reformele care vizeză politicile de persoanl au acordat autorităţilor administrative 

dreptul de a-şi recruta personalul şi de a decide salarizarea acestuia pe baza autonomiei 

manageriale, dar în limitele stabilite prin contractele colective de muncă pentru funcţionarii 

publici. 

Conduita funcţionarilor publici este reglementată în principal de Constituţie,  precum şi 

de Legea Funcţionarilor Publici de Stat şi de Legea Procedurilor Administrative. Principiile 

generale ale acestor acte normative includ: 

• principiul obiectivităţii, conform căruia întotdeauna trebuie să se poată justifica obiectiv 

orice act de competenţă materială realizat de funcţionar şi orice decizie dată într-o problemă 

administrativă sau de conducere; 



• principiul egalităţii, care impune un tratament egal al tuturor celor afectaţi de normele legale 

şi soluţionarea unor probleme similare după aceleaşi principii şi standarde. 

Constituţia Finlandei prevede condiţiile de promovare pentru funcţionarii publici, şi 

anume: profesionalismul, calitatea actului profesional şi merite civile dovedite. De asemenea, 

legea fundamentală prevede ca pentru orice post să fie ales solicitantul cu cea mai bună 

evaluare.  

O altă prevedere se referă la principiul respectării scrupuloase a legii de către 

funcţionarii publici în toate funcţiile lor oficiale. Dacă un act normativ conţine o prevedere care 

intră în conflict cu legile menţionate sau Constituţia, funcţionarul public poate să nu o aplice. El 

are obligaţia să respecte în primul rând Constituţia, precum şi legile care îi guvernează 

activitatea.  

Tot în Constituţie se regăseşte şi principiul responsabilităţii publice, conform căruia 

funcţionarii publici trebuie să-şi asume răspunderea pentru măsurile pe care le iniţiază. Cei care 

propun măsuri sunt de asemenea responsabili pentru deciziile luate ca rezultat al propunerii lor, 

cu excepţia cazului în care nu se consemnează în procesul-verbal o divergenţă de idei. 

Legea Procedurilor Administrative include prevederi referitoare la descalificare. De 

exemplu, un funcţionar public este descalificat dacă este membru al unui consiliu de 

administraţie sau al altui organ comparabil al unei corporaţii sau fundaţii ale cărei interese 

concurează cu cele ale autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea sau care poate avea avantaje 

în raporturile cu acea autoritate. Astfel, Finlanda rezolvă chiar din acte normative de aplicare 

asupra domeniului administraţiei problema atât de complexă a conflictului de interese.  

Legea Funcţionarilor Publici de Stat conţine norme privind măsurile pe care le pot lua 

autorităţile împotriva funcţionarilor publici care acţionează contrar obligaţiilor şi îndatoririlor 

lor specifice sau nu şi le îndeplinesc ori le îndeplinesc în mod necorespunzător. Sancţiunile de 

care sunt pasibili merg de la mustrare până la demitere. O altă prevedere importantă se referă la 

principiul continuităţii în serviciul public şi al stabilităţii în funcţia publică. 

În Finlanda nu există un organism special însărcinat cu problemele etice. Legalitatea 

administraţiei publice şi a acţiunilor funcţionarilor publici este monitorizată de Ministerul 

Justiţiei şi de Avocatul Poporului numit de Parlament. 

Deciziile în problemele de competenţa ministerelor sunt luate de ministrul responsabil 

sau de un funcţionar public. Dacă ministrul are puterea finală de decizie, poate ajunge la o 

concluzie diferită de cea a funcţionarului care a făcut propunerea. Funcţionarul este răspunzător 

în solidar cu ministrul, în afara cazului în care şi-a manifestat opoziţia şi a argumentat-o în scris.  



Miniştrii poartă atât răspundere politică cât şi răspundere legală pentru acţiunile lor. 

Răspunderea politică este reglementată prin Constituţie, iar cea legală derivă din prevederile 

Legii Răspunderii Ministeriale, care stipulează că Parlamentul are dreptul să verifice legalitatea 

acţiunilor membrilor Guvernului şi să decidă dacă se impune judecarea acestora. 

Prin lege sunt reglementate o serie de principii menite să întărească caracterul de 

legalitate al actelor administrative şi să prevină deciziile arbitrare. Aceste regementări pot fi 

considerate ca fiind preventive şi retroactive.  

Reglementările preventive din Legea Procedurilor Administrative şi Legea privind 

Accesul la Documentele Publice se referă la descalificarea funcţionarilor publici, la dreptul 

părţilor interesate de a li se da ascultare, la necesitatea motivării deciziilor şi la transparenţă. 

Reglementările retroactive care asigură protecţia legală se referă la dreptul de a corecta 

propria decizie şi la dreptul de a face apel pentru revizuire administrativă. 

Exită mai multe modalităţi prin care cetăţenii pot cere investigarea corectitudinii unei 

măsuri a autorităţilor publice. Conform Constituţiei, orice persoană căreia i-au fost încălcate 

drepturile sau a suferit o pierdere din cauza unei acţiuni ilegale sau din cauza refuzului 

nejustificat al unui funcţionar public de a-i satisface solicitarea are dreptul să ceară ca 

funcţionarul să fie penalizat şi să i se impute paguba sau poate să-l dea în judecată.  

Administraţia publică finlandeză a funcţionat întotdeauna pe baza principiului 

transparenţei. Actul deciziei este deschis, iar documentele sunt publice, cu excepţia celor cu 

caracter confidenţial. 

Legea Funcţionarilor Publici de Stat conţine un capitol întreg privind îndatoririle 

generale ale funcţionarilor în exercitarea funcţiunii, cu rol de norme etice de conduită. 

Funcţionarii trebuie:  

• să-şi îndepliească îndatoririle în mod corect şi fără întârziere; 

• să se supună Reglulamentelor de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentelor  de Ordine 

Interioară; 

• să se comporte într-o manieră conformă cu statutul lor; 

• să nu accepte beneficii financiare sau de altă natură care ar putea scădea încrederea 

cetăţenilor în administraţia publică; 

• să nu facă uz de nici o informaţie a cărei confidenţialitate este prevăzută prin lege, de care 

au luat cunoştinţă în calitatea lor oficială; 

• să nu facă uz de nici o informaţie privind sănătatea sau viaţa privată a altei persoane, de care 

au luat cunoştinţă în calitatea lor oficială, de exemplu asistenţii sociali. 



Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor de serviciu poate fi considerată 

infracţiune care, conform Codului Penal, poate fi sancţionată, la fel ca luarea de mită, încălcarea 

confidenţialităţii sau abuzul în funcţie. 

Conform Legii Funcţionarilor Publici de Stat, conducerea autorităţii administrative 

poate sancţiona un funcţionar public care nu şi-a îndeplinit sau şi-a neglijat îndatoririle cu 

avertisment scris, demitere sau excluderea din corpul funcţionarilor publici. Suspendarea este o 

măsură de siguranţă, folosită în cazul în care funcţionarul este în anchetă. 

Valorile de bază după care se ghidează funcţionarii publici în Finlanda sunt: 

• independenţa sau celeritatea 

• imparţialitatea 

• credibilitatea publică 

• obiectivitatea 

• transparenţa 

• acceptarea responsabilităţii 

Portugalia. Administraţia publică se subordonează exclusiv Guvernului şi, în cea mai 

mare parte, are caracter de monopol. Dat fiind că nu are concurenţă, administraţia publică tinde 

în mod inevitabil să aibă o părere adesea greşită despre ea însăşi şi despre felul în care îşi 

îndeplineşte îndatoririle şi serveşte publicul. Ea este o instituţie închisă, extrem de ierarhizată şi 

tradiţionalistă, care se opune oricărei inovaţii. 

Natura exclusivă şi exclusivistă a administraţiei publice plasează societatea într-o poziţie 

de dependenţă. Şi aceasta pentru că, acolo unde nu există posibilitatea de a alege, apare 

obedienţa, iar acolo unde nu există concurenţă, apare sau poate apărea exercitarea arbitrară a 

puterii. 

În ultimul timp, atât Portugalia cât şi alte state occidentale se confruntă cu o criză de 

încredere în autoritatea politică, în reprezentativitatea şi legitimitatea sistemelor democratice. 

Neîncrederea generalizată în autoritatea politică îi îndepărtează pe cetăţeni şi generează un 

sentiment de nesiguranţă şi o atitudine de pasivitate în rândul funcţionarilor publici.  

La această criză de încredere în autoritatea politică se adaugă o criză a valorilor. Gradul 

de acceptare a conduitei non-etice în administraţia publică şi în societate în general reflectă 

această criză a valorilor.  

În ultimul timp, în Portugalia s-a constatat şi o serioasă criză de responsabilitate, care îşi 

are originea în criza valorilor şi, într-o mare măsură, explică comportamentul non-etic al 

funcţionarilor publici. Intervenţia statului în domeniul specific al administraţiei publice a fost 



necoordonată, nesistematică, unilaterală, fără participarea funcţionarilor şi a fost expluatată în 

scopuri politice partizane. 

Măsurile luate privind etica au cuprins: 

1. privatizarea serviciilor publice; 

2. standardizarea procedurilor administrative; 

3. definirea de noi drepturi de acces la informaţie şi oferirea de garanţii de 

transparenţă; 

4. elaborarea şi punerea în aplicare a Codului de Conduită în administraţia publică; 

5. introducerea de restricţii legislative privind conflictul de interese. 

Codul Procedurilor Administrative, introdus în 1991, stipulează principiile generale ale 

activităţii administraţiei pblice. Acestea includ:  

• principiul legalităţii; 

• urmărirea interesului public; 

• protejarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor; 

• egalitate şi proporţionalitate; 

• echitate şi imparţialitate; 

• cooperarea cu cetăţenii. 

Accesul cetăţenilor la documentele administrative este reglementat prin Legea 65/1993 

privind accesul universal, total şi absolut la informaţii. Legea prevede că cetăţenii au acces la 

documentele administraţiei publice, chiar dacă o procedură administrativă este încă în curs, dar 

respectivii cetăţeni sunt personal interesaţi de informaţiile conţinute în aceste documente. 

Codul de Conduită al funcţionarilor publici stabileşte valorile fundamentale ale 

administraţiei publice în interacţiunea ei cu cetăţenii: 

1. realizarea competenţelor în interesul public ceea ce înseamnă că funcţionarii 

publici îndeplinesc o funcţie publică de importanţă socială în interesul cetăţenilor, 

excluzând orice alte interese; 

2. legalitatea, principiul conform căruia funcţionarii publici trebuie să acţioneze în 

conformitate cu legile şi intrucţiunile pentru a atinge obiectivele prevăzute de 

legiuitor; 

3. neutralitatea conform căreia funcţionarii publici trebuie să fie imparţiali în 

acţiunile, judecăţile şi opiniile lor, să respecte egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa 

legii şi să fie absolut neutri faţă de interesele politice, economice şi religioase; 



4. responsabilitatea în baza căreia funcţionarii publici sunt obligaţi să respecte şi să 

sporească prestigiul instituţiei în care lucrează şi să fie rezervaţi şi discreţi prentru a 

nu compromite acţiunile respectivei autorităţi; 

5. profesionalismul care le impune funcţionarilor publici să-şi îndeplinească exemplar 

atribuţiile şi sarcinile de servici; 

6. integritatea, principiu care le interzice funcţionarilor publici să solicite sau să 

accepte cadouri sau alte beneficii de la cetăţeni pentru îndeplinirea unor atribuţii 

care le revin prin statul de funcţiuni sau prin natura funcţiei publice cce o ocupă, 

creând astfel un climat de încredere în funcţionari şi în administraţia publică. 

Asemănările între iniţiativele adoptate în ţările studiate sugererează unele direcţii 

comune ale managementului etic în administraţia publică, şi anume: 

• încercarea de a redefini valorile 

• elaborarea de noi coduri de conduită 

• introducerea de proceduri care să permită funcţionarilor să atragă atenţia asupra unor 

nereguli din sistem şi să-i protejeze de eventuale represalii 

• introducerea de cerinţe privind declararea intereselor şi a averilor 

 

Norvegia. În general, opinia publică norvegiană are mare încredere în administraţia 

publică, încredere bazată pe valorile esenţiale ale statului, cum ar fi securitatea cetăţenilor 

asigurată prin lege şi egalitatea tuturor în faţa legilor.  

Orice încălcare a normelor legale este urmărită şi sancţionată de o unitate specială de 

poliţie, care se ocupă de infracţiunile comise de funcţionarii publici, bancari sau vamali, precum 

şi de crima organizată care implică fraude financiare, delapidări şi neglijenţe în serviciu ori acte 

de corupţie. Această uitate specială cooperează strâns cu alte unităţi de poliţie atât la nivel 

central cât şi local. În România s-a adoptat modelul italian prin înfiinţarea Parchetului Naţional 

Anticorupţie care are şi competenţe de cercetare de tip poliţienesc. 

Ministerul Administraţiei are principala responsabilitate pentru iniţierea şi urmărirea 

măsurilor adoptate privind etica în administraţia publică. Directoratul Managementului Public 

are responsabilitatea executivă pentru măsurile privind perfecţionarea funcţionarilor publici şi 

popularizarea valorilor, normelor şi directivelor etice, care să permită un management şi o 

politică de personal deschise, precum şi a reglementărilor care să descurajeze luarea de mită şi a 

altor norme de conduită, având drept scop reglementarea activităţii funcţionarilor publici şi 

prevenirea atingerii integrităţii şi credibilităţii lor. Ministerele şi autorităţile administraţiei 



publice supraveghează, în sistemul norvegian, respectarea normelor etice şi îmbunătăţirea 

conduitei funcţionarilor publici. 

Comisia permanentă a Parlamentului pentru probleme constituţionale a dobândit în 

ultimii ani puteri sporite de supraveghere şi control a ramurilor puterii executive şi a 

autorităţilor centrale de specialitate, asupra modului în care acestea realizează actele 

administrative în interes public.  

O altă instituţie centrală abilitată în supravegherea şi controlul administraţiei este 

Ombudsman, Avocatul poporului fiind o instituţie deosebit de puternică în Norvegia ca şi în 

Olanda, ţări ce au consacrat de altfel această instituţie, cu atribuţii în verificarea administraţiei 

publice în raporturile sale cu cetăţenii. 

Biroul Cenzorului General, subordonat Parlamentului, evaluează capacitatea 

administraţiei publice de a-şi îndeplinii obiectivele politice stabilite, de a lua măsurile în interes 

public cu rezultatele scontate şi de a administra fondurile publice în condiţii de legalitate şi 

eficienţă. Modul de cheltuire a banilor publici este controlat şi de Ministerul Finanţelor. La 

rândul său, fiecare instituţie publică îşi are propriul corp de audit intern, sistem adoptat şi în 

România din 1997, cu atribuţii şi în verificarea oportunităţii cheltuielilor făcute de funcţionarii 

publici în exercitarea atribuţiilor de servici, deci nu numai a legalităţii, cum era prevăzut prin 

sistemul de control financiar preventiv. 

Mai multe autorităţi ale administraţiei publice şi-au elaborat propriile reguli, norme şi 

directive care se referă atât la conduita funcţionarilor publici, cât şi la posibilele obţiuni în 

situaţii de conflict. 

Directoratul pentru management public organizează cursuri de etică şi de comportare 

decizională bazată pe valori. Cursuri similare sunt organizate şi de autorităţile şi instituţiile 

administraţiei publice centrale şi locale din Norvegia, periodic ţinând cont de particularităţile 

date. Programa cursurilor include o introducere în valorile fundamentale ale administraţiei 

publice, precum şi cazuri concrete cum ar fi conflictul de interese între membrii clasei politice, 

colegi şi beneficiari. 

 

Mexic. În 1982, o dată cu crearea Secretariatului de Control General al Federaţiei şi 

promulgarea Legii Federale a responsabilităţii funcţionarilor publici, Guvernul Mexicului a 

încercat să centralizeze şi să consolideze funcţiile de control şi supraveghere a administraţiei 

publice. Legea responsabilităţilor a devenit primul cadru legal care a reunit reglementările 

privind comportarea funcţionarilor publici, a stabilit îndatoririle şi obligaţiile acestora, a tipizat 



infracţiunile administrative şi penale cu sancţiunile corespunzătoare şi a stabilit standarde pentru 

folosirea banilor publici. 

Sistemul responsabilităţilor stabileşte principiile morale după care trebuie să se ghideze 

funcţionarii publici: legalitate, onestitate, imparţialitate, eficienţă. 

Pentru respectarea acestora au fost stabilite patru domenii de responsabilitate: 

• domeniul administrativ, care cuprinde obligaţia de a-şi îndeplini cu diligenţă şi în mod 

onorabil sarcinile de servici, obligaţia de a evita conflictele de interese şi de a obţine 

avantaje suplimentare celor proprii funcţiei şi obligaţia de a respecta procedurile legale; 

• domeniul penal - Codul Penal mexican, în titlul "infracţiuni comise de funcţionarii publici" 

consideră drept infracţiuni penale îndeplinirea în mod inadecvat a funcţiei publice, abuzul 

de putere, îmbogăţirea pe căi ilegale, intimidarea şi cererea sau primirea de mită ori primirea 

de comisioane. Codul Penal prevede şi sancţiuni pentru funcţionarii care obstrucţionează 

justiţia şi care variază de la amenzi penale la detenţie şi excluderea temporară sau 

permanentă din corpul funcţionarilor publici. 

• domeniul civil - răspunderea patrimonială 

• domeniul politic - se referă la funcţionarii publici care în virtutea funcţiei ocupate sunt 

răspunzători pentru acte sau omisiuni care contravin interesului cetăţenilor şi care altfel nu 

ar avea un caracter ilegal. 

 

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.  

În Marea Britanie sunt multe forţe care influenţează activitatea funcţionarilor publici 

cum ar fi:  

• privatizarea şi încheierea de contracte cu alte instituţii private pentru realizarea serviciilor 

publice (ceea ce face ca angajaţii acestor instituţii să fie asimilaţi funcţionarilor publici);  

• descentralizarea resposnabilităţii, inclusiv a celei financiare;  

• presiuni crescânde pentru o mai mare transparenţă şi o supraveghere mai atentă a sectorului 

public din partea presei;  

• o mai mare conştientizare a cetăţenilor asupra rolului lor şi tendinţa crescândă a 

beneficiarilor serviciilor publice de a se plânge de modul în care sunt acestea realizate; 

• puteri sporite de anchetă acordate Avocatului Poporului; 

• tendinţa justiţiei de a revizui deciziile administrative; 



• controalele efectuate de Biroul Naţional de Audit (Curtea de Conturi în echivalent 

instituţional românesc) la nivel central şi Comisiile de audit (Camerele de Conturi) la nivel 

local; 

• publicarea performanţelor şi rezultatelor furnizorilor de servicii locale cum ar fi şcolile, 

spitalele şi autorităţile locale (sistem introdus şi în România în luna noiembrie 2001 prin 

adoptarea Legii Accesului la informaţiile publice, în care instituţiile publice sunt obigate să 

publice execuţia conturilor şi raportul de activitate anual). 

Având în vedere specificul sistemului juridic britanic, în care nu există o constituţie 

scrisă, iar dreptul cutumiar este izvor principal de drept, este de remarcat că domeniul funcţiei 

publice (fiind unul relativ recent) este guvernat de o serie de legi. 

Carta cetăţeanului din 1991 impune o mai mare răspundere a funcţionarilor publici faţă 

de cetăţeni şi stabileşte şase principii fundamentale pentru îmbunătăţirea activităţii 

administraţiei publice: 

1. Transparenţă şi acces liber la informaţii 

2. Consultarea ceteăţenilor 

3. Amabilitate  

4. Profesionalism  

5. Corectitudine 

6. Respectarea banilor publici şi eficienţa cheltuielilor 

La acestea, primul raport al Comisiei Nolan, a adăugat "cele şapte principii ale vieţii 

publice" şi anume: altruism, integritate, obiectivitate, responsabilitate, deschidere şi 

transparenţă, onestitate şi calităţi manageriale.  

Carta Albă a Guvernului din 1993 conţinea propuneri pentru un cod practic de acces la 

informaţii guvernamentale cu caracter nestatutar (adică cu valoare de norme de îndrumare sau 

metodologice şi ne de lege statutory în sistemul britanic) şi propuneri pentru reglementarea 

accesului legal la informaţii privind sănătatea persoanelor, cu caracter statutar (dat fiind că 

reglementează raporturi juridice ce pot aduce atingere intimităţii persoanei ca drept 

fundamental). Codul practic a intrat în viguare în aprilie 1994. 

Codul Administraţiei Publice, adoptat în 1995, stabileşte un sistem de apel pentru 

funcţionarii publici care constată şi reclamă acte de administraţie defectuasă sau incorectă 

(adică motivarea refuzului de a aplica un ordin cum am văzut mai sus sau obligaţia de a 

dezvălui probleme de ilegalitate ca în Norvegia). Acest apel poartă procedura recursului graţios 

şi cel ierarhic din procedura administrativă românească. 



Regulile generale de conduită sunt stabilite de Codul Managementului în Administraţie, 

intrat în vigoare în februarie 1993. Acestea se referă la: 

• obligaţia de a nu folosi în mod incorect informaţii oficiale; 

• imparţialitatea politică în actul administrativ; 

•  conflictele de interese; 

• îndatoririle funcţionarilor publixci în raport cu demnitarii; 

• regulile de acceptare a unor posturi în industrie sau afaceri după demisie sau pensionare şi 

problema incompatibilităţii. 

Codul nu prevede sancţiuni clare. Acestea sunt adoptate adoptate de fiecare organ al 

administraţiei în funcţie de fiecare caz în parte şi variază de la avertisment la perioade de 

suspendare fără plată, de la interdicţie temporară de promovare la retrogradare şi culminează cu 

demiterea. 

Codul Managementului în Administraţie conţine prevederi privind denunţarea, atât în 

cadrul instituţiei, cât şi Comisarilor pentru supravegherea administraţiei publice, a solicitărior 

adresate de un superior unui funcţionar public de a acţiona în mod inadecvat, amoral sau ilegal 

sau de a îndeplinii o sarcină care intră în totală contradicţie cu convingerile sale şi îi creează o 

problemă de conştiinţă. Totuşi nu este permis un refuz categoric de a îndeplini ordinele şi în 

utimă instanţă funcţionarul are de ales între executarea lor şi demisie. 

În Marea Britanie nu există un organism cu responsabilitate generală în domeniul 

conduitei etice a funcţionarilor publici. Totuşi, Comisia Nolan, înfiinţată din ordinul Primului 

Ministru are rol general de determinare a standardelor etice şi de control al respectării acestora. 

Alte persoane, cum ar fi Comisarul parlamentar pentru standarde, Comisarul pentru numiri în 

funcţii publice, Avocatul Poporului şi echivalenţii în guvernele locale şi Cenzorul General au 

funcţii mai limitate şi specifice în domeniu. 

 

Olanda. 

Încă din 1995, Ministrul de interne cerea tuturor miniştrilor să ducă "o poitică 

preventivă, menită să protejeze integritatea administraţiei publice". De atunci au fost adoptate 

mai multe iniţiative care să asigure integritatea funcţionarilor publici, cum ar fi reacţia 

administraţiei la crima organizată în domeniul concesiunior şi contractelor, sprijinirea 

integrităţii persoanelor care deţin funcţii politice şi "directivele unei guvernări conştiente", prin 

care să fie detectate influenţe ale unor terţe părţi asupra actului politic sau decizional 

administrativ. 



Toate ministerele au conceput propriile politici, printre acestea numărându-se cele 

referitoare la: 

• identificarea puncteor vulnerabile şi a aceor poziţii cu potenţiale "avantaje de piaţă" care le-

ar putea pune în conflict direct de interese; 

• reintroducerea jurământului şi a confirmării în funcţie; 

• strategii pentru creşterea conştiinţei etice; 

• numirea de "sfetnici" care pot fi consutaţi de funcţionarii publici, în regim de 

confidenţialitate, pentru sfaturi sau îndrumare în probleme etice. 

Amendarea Legii Funcţionarilor Guvernamentali incude reguli de declarare şi 

înregistrare a intereselor şi interzicere a anumitor activităţi în afara instituţiei.  

Olanda a încercat, de asemenea, să dezvolte mecanisme de "control al integrităţii", 

inclusiv folosirea de informaţii din cazierul judiciar pentru a stabili corectitudinea unor 

potenţiali parteneri din sectorul privat. Un asemenea sistem ar fi necesar şi în România pentru a 

putea preveni faptele de fraudare a statului sau societăţilor cu capital de stat. 

Iniţiativele adoptate sunt menite să asigure ca organele administraţiei publice să îşi 

îndeplinească răspunderea de a menţine standardele şi conştiinţa etică, de a spori transparenţa şi 

de a încheia contracte de parteneriat doar cu agenţi economici corecţi din sectorul privat. 

 

Nou Zeelandă 

Principala tendinţă o reprezintă trecerea la o administraţie publică bazată pe principiul 

subsidiarităţii, în care descentralizarea responsabilităţii a dus la dezvoltarea unor puternice 

"culturi" departamentale. Acestea au devenit în general mult mai conştiente de obligaţiile lor de 

a oferi servicii adecvate, iar unele dintre departamente au instituit standarde sub forma unor 

acorduri de servicvii încheiate cu cetăţenii beneficiari. 

Comisia Serviciilor de Stat, ca agenţie centrală, având responsabilitatea legală de a 

prescrie "standarde minime de integritate şi conduită aplicabile în administraţia publică" (Legea 

Sectorului de Stat din 1988) a elaborat în 1990 un cod de conduită al administraţiei. Pe baza 

acestui cod, majoritatea autorităţilor publice şi-au elaborat propriile coduri care să reflecte 

principiile generale dar şi condiţiile specifice fiecăreia. 

Seria de directive cuprinse în principiile, convenţiile şi practica din administraţia publică 

neo-zeelandeză stabileşte normele de conduită, valorile şi standardele etice aplicabile 

funcţionarilor publici: eficienţă, dăruire, responsabilitate, onestitate, integritate şi corectitudine. 



Conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice au, alături de Comisarul pentru 

Servicii de Stat, obligaţia de a oferi un exemplu în materie de etică şi un model de bună 

conduită. De asemenea, ei au responsabilitatea de a promova şi a menţine valori şi standarde 

etice ridicate şi prectici administrative corecte. 

Toţi funcţionarii publici au obligaţia de a respecta legea, de a fi cinstiţi şi de a răspunde 

de acţiunile lor. 

Declaraţia privind viitoarea administraţie publică stabileşte principiile şi valorile după 

care trebuie să se guverneze funcţionarii publici. Conform acestei Declaraţii, administraţia 

publică trebuie:  

• să ofere sfaturi oneste Guvernului, să-l informeze prompt şi să îi pună în apicare deciziile cu 

inteligenţă, entuziasm, energie, spirit novator şi bun-simţ; 

• să dovedească calităţi manageriale, să dea dovadă de judecată solidă, responsabilitate fiscală 

şi standarde etice ridicate care să atragă încrederea şi respectul Guvernului şi populaţiei; 

• să stabilească şi menţină un climat de muncă echitabil, capabil să facă faţă provocărilor 

permanente, să perfecţioneze şi să motiveze toţi funcţionarii publici, astfel încât aceştia să-şi 

îndeplinească atribuţiile şi sarcinile cu maximă eficienţă; 

• să se asigure că sunt recrutaţi şi promovaţi oameni cu aptitudini manageriale şi profesionale 

deosebite; 

• să se asigure că fiecare funcţionar public înţelege interesul Guvernului şi natura specială a 

relaţiilor dintre Parlament, Coroană şi administraţia publică astfel încât să poată oferi sfaturi 

obiective şi apolitice Guvernului şi administrează resursele publice în concordanţă cu 

principiul dezvoltării durabile; 

• să acţioneze întotdeauna în spiritul şi litera legii şi să menţină stabilitatea şi continuitatea 

necesare într-un sistem democratic. 

Legea Informaţiilor oficiale din 1982 subliniază principiul participării şi cel al accesului 

la procesele decizionale şi la informaţii, promovează principiul răspunderii în faţa opiniei 

publice şi reiterează principiul constituţional al democraţiei deschise şi participative. 

 

 

 

 

 



VALORI ETICE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 Actul normativ Valorile etice Corespondent 

în România  

A
U

ST
R

A
LI

A
 

Strategia pentru 
o administraţie 
publică mai bună 
(1993) 

• răspunderea în faţa 
guvernului 

• accentul pe obiective 
• meritul ca bază a angajării 
• cele mai ridicate standarde de 

probitate, integritate şi 
conduită 

• răspunderea pentru faptele de 
competenţă materială 

• perfecţionarea continuă la 
nivel individual şi colectiv 

• Legea pentru 
investitura Guv. 

• . 
• HG 1083/2001 
• Proiectul viitorului 

cod etic 
 
• regimul răspunderii 

administrative 
• Ordonanţa INA 
 

O
LA

N
D

A
 Rapoartele de 

evaluare a 
administraţiei 
publice 

• imparţialitatea 
• profesionalismul 
• încrederea publică 
• loialitatea 
• transparenţa 

• proiectul viitorului 
cod etic 

• proiectul viitorului 
cod administrativ 

N
O

U
A

 Z
EE

LA
N

D
Ă

 

Declaraţia 
privind viitoarea 
administraţie 
publică (care) 

• asigură consultanţă pentru 
adoptarea politicilor publice 

• informează guvernul 
• îndeplineşte hotărârile 

guvernului cu inteligenţă, 
entuziasm, energie, spirit 
novator şi bun simţ 

• dă dovadă de responsabilitate 
privind banii publici 

• să aibă standarde etice 
ridicate 

• să atragă încrederea şi 
respectul populaţiei 

• să perfecţioneze şi motiveze 
funcţionarii publici 

• să selecteze funcţionarii 
publici  pe criterii valorice 

• să respecte legea 
• să sigure stabilitatea şi 

continuitatea sistemului 

 

PR
O

TU
G

A
LI

A
 Codul de 

Conduită al 
Funcţionarilor 
Publici 

• realizarea competenţelor în 
interesul public  

• legalitatea 
• neutralitatea  
• responsabilitatea  
• profesionalismul  
• integritatea 

• proiectul viitorului 
cod etic 

• proiectul viitorului 
cod administrativ 



M
A

R
EA

 B
R

IT
A

N
IE

 Primul raport al 
Comisiei pentru 
srtandarde în 
viaţa publică 
 

• altruism 
• integritate 
• obiectivitate 
• răspundere pentru propriile 

fapte 
• deschidere 
• onestitate 
• calităţi manageriale 

• viitorul cod etic 
 

ST
A

TE
LE

 U
N

IT
E 

Principiile de 
conduită etică 
pentru oficiali 
guvernamentali 
şi funcţionari 
publici (Ordinul 
Executiv 12674 
al preşedintelui 
Bush din 1989) 

• loialitate faţă de Constituţie, 
legi şi principiile etice  

• interesele cetăţenilor 
primează faţă de cele 
personale 

• evitarea conflictului de 
interese 

• interdicţia de a folosii 
informaţii nepublice pentru în 
interes personal 

• integritate şi imparţialitate 
• onestitate 
• interdicţia de a face 

promisiuni neautorizate care 
să angajeze instituţia 

• incoruptibilitatea 
• protejarea proprietaţii 

federale şi statale 
• obligaţia de a dezvălui orice 

risipă, fraudă, abuz sau act de 
corupţie 

• conduită personală 
ireproşabilă 

• îndeplinirea atribuţiilor fără 
nici un fel de discriminări 
legate de rasă, religie, sex şi 
orintare sexuală, vârstă, 
handicap sau origine etnică 

 

Comparaţie între managementul etic bazat pe legalitate şi cel bazat pe integritate 

Majoritatea ţărilor evaluează comportarea, deci conduita etică a funcţionarilor publici, 

pe baza unor sisteme şi procese care includ un amestec de reguli şi stimulente.  

Figura de mai jos încearcă să sugereze o tipologie a ţărilor studiate. Pe de o parte, avem 

abordarea teleologică sau bazată pe integritate a managementului etic, echivalentă cu abordarea 

bazată pe obiective şi rezultate în care accentul se pune mai degrabă pe obiectivele de atins 

decât pe comportarea care trebuie evitată. Pe de altă parte, avem abordarea deontologică sau 

bazată pe legalitate, care pune accentul pe ceea ce nu trebuie să facă un funcţionar public, adică 

pe acele limitări legale care să asigure o conduită corectă în exercitarea funcţiei publice. 



În practică se pune problema dacă este posibilă trecerea directă la un sistem bazat pe 

integritate sau dacă este necesară o fază de tranziţie în care să funcţioneze un sistem bazat pe 

reguli. Chestiunea este importantă pentru ţările din Europa Centrală şi de Est, ca România, care 

încearcă să definească un cadru etic şi de conduită în administraţia publică. Răspunsul depine de 

o evaluarea atentă a nivelului de risc existent şi a mecanismelor care acţionează deja. 

Indiferent de sistemul managerial scopurile celor trei "E" economie, eficienţă, 

eficacitate sunt şi trebuie să fie importante. La aceştia trebuie adăugat un al patrulea "E" etica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Administraţie 

Publică (reguli,  

control, ierarhie) 

Management pe obiective 

(scopuri/rezultate, 

responsabilitate, 

autonomie, discreţie 

Regim etic bazat pe 
legalitate 

Evaluarea ţărilor după regimul etic şi de management 

Noua

Olanda
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SUA

Regim etic bazat 

pe integritate 



Partea III CORUPŢIA ŞI BIROCRAŢIA  

Capitolul I. CORUPŢIA 
 
Secţiunea I. Notiunea de coruptie 

 

Doi factori sunt esenţiali pentru o bună funcţie publică: etica şi încrederea. Pentru 

funcţia publică din Europa occidentală, etica include, în general, imparţialitate în exercitarea 

serviciului public şi rezistenţă la corupţie. Administraţia trebuie să respecte norme etice severe. 

Parlamentarii şi miniştrii trebuie să ajute funcţionarii, stabilind şi aplicând norme de conduită 

stricte. Cei aleşi trebuie să se abţină să ceară funcţionarilor să depăşească limita ce separă ceea 

ce este just de ceea ce nu este41. 

Influenţarea vieţii publice de către corupţie este o problemă care afectează ansamblul 

Europei. Ea se manifestă mai grav în unele ţări din Europa de Est, după 50 de ani în care 

sistemul a alimentat neîncrederea cetăţenilor la adresa funcţionarilor şi a deformat conştiinţa 

civică a celor care au trăit şi s-au format în acea perioadă42. 

Corupţia reprezintă o ameninţare majoră la adresa democraţiei şi economiei de piaţă. Ea 

împiedică dezvoltarea economică şi socială, subminează încrederea cetăţenilor în democraţie, 

erodează regula legii, constituind o negare a drepturilor omului şi a principiilor democratice. 

Montesquieu arata antinomia dintre coruptie si democratie. Coruptia destructureaza 

principiile fundamentale ale statului de drept, demoleaza încrederea în mecanismele 

democratiei, slabeste ordinea constitutionala. Antrenând confuzia si suspiciunea, coruptia 

afecteaza starea de legalitate43. 

Coruptia genereaza discriminare si inegalitati, îmbogatiri rapide si ilicite, duce la crearea 

unor monopoluri care pervertesc sau distrug legile economiei de piata. "Ea încalca drepturile 

economice si sociale, iar în final slabeste încrederea <of man to man>, atacând, astfel, însasi 

esenta (inima) drepturilor omului"44. 

Coruptia este un fenomen antisocial ce  reprezinta  o  intelegere nelegala intre doua 

parti, una propunind sau promitind  privilegii  sau beneficii  nelegitime,  cealalta,  antrenata  in   

serviciul    public, consimtind  sau  primindu-le in schimbul  executarii  sau  neexecutarii unor 

anumite actiuni functionale ce contin  elemente  ale  infractiunii prevazute in Codul penal. 
                                                 
41 Alexandru I. si colectivul – Drept administrativ, Ed. Omnia, Brasov, 1999 
42 In cadrul programului sau de cooperare interparlamentara, APCE a organizat doua colocvii - la Portoroz (Slovacia, iunie 
1994) si Geneva (octombrie 1995) - având ca tema reforma functiei publice în procesul de democratizare si constructie 
europeana. 
43 Interventia doamnei Rodica Mihaela Stanoiu in cadrul dezbaterii "Proiectul de conventie a Consiliului Europei privind 
coruptia", Bucuresti, 2001 
44 Mireille Delmas-Marty, Stefano Mancardo - Corruption. A Challenge to Constitutional Government and Democratic 
Society, Cahiers de Defense Sociale, 1997 



Coruptia reprezinta incalcarea sistematica si nesanctionata a normelor unei organizatii 

sau institutii de catre unii membrii care in virtutea faptului ca detin o anumita autoritate , 

utilizeaza resursele organizatiei cu destinatii diferite de scopurile acesteia45.   

Corupţia nu poate fi asimilată, în mod automat, cu faptele de natură penală, chiar dacă în 

majoritatea cazurilor ea este strâns legată de criminalitate. Corupţia în sens larg, ca şi corupţia 

penală scot în evidenţă aceiaşi atitudine faţă de morală şi etică şi pentru a merge la esenţă 

trebuie precizat că în toate situaţiile ea ţine de abuzul de putere şi de incorectitudine în luarea 

unei decizii. Corupţia reprezintă utilizarea abuzivă a puterii publice pentru obţinerea de 

foloase personale necuvenite46.  

Termenul de coruptie a fost utilizat in legatura cu sistemul politic si administrativ numai 

in epoca moderna. In evul mediu el se referea la putreziciunile, la descompunerea carnii dupa 

moarte, la dezintegrare. De aici conotatia principala a termenului, in acea perioada, privitoare la 

decaderea spirituala, la vicierea ideilor religioase, a studiilor clasice, a limbii si a moralitatii47.  

Corupţia implică utilizarea abuzivă a puterii publice, în scopul obţinerii, pentru sine ori 

pentru altul, a unui câştig necuvenit:  

• abuzul de putere în exercitarea atribuţiilor de serviciu;  

• frauda (înşelăciunea şi prejudicierea unei alte persoane sau entităţi);  

• utilizarea fondurilor ilicite în finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;  

• favoritismul;  

• instituirea unui mecanism arbitrar de exercitare a puterii în domeniul privatizării sau 

achiziţiilor publice;  

• conflictul de interese (prin angajarea în tranzacţii sau dobândirea unei poziţii sau unui 

interes comercial care nu este compatibil cu rolul şi îndatoririile oficiale)48.  

Grupul Multidisciplinar privind Corupţia (GMC)49, a adoptat următoarea definiţie 

„corupţia cuprinde comisioanele oculte şi toate celelalte demersuri care implică persoane 

investite cu funcţii publice sau private, care şi-au încălcat obligaţiile care decurg din calitatea 

lor de funcţionar public, de angajat privat, de agent independent sau dintr-o altă relaţie de 

acest gen, în vederea obţinerii de avantaje ilicite, indiferent de ce natură, pentru ele însele sau 

pentru alţii”.  

                                                 
45 Zamfir C., Lazar Vlasceanu – Dictionar de sociologie, Ed. Babel, Bucuresti 1998,p. 141 
46 Raportul Bancii Mondiale 
47 Zamfir C., Lazar Vlasceanu, op. cit. P.141 
48 Programul National de Combaterea Coruptiei, adoptat de Guvernul Romaniei, 2001 
49 Infiinţat de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei, în anul 1994 



Coruptia poate fi, in unele societati subdezvoltate, un fenomen mai mult sau mai putin 

normal,constituind principala sursa de castig pentru categorii largi de indivizi. In sistemele 

totalitare, in cele comuniste in special,coruptia a fost tolerata din considerente politice, fiind 

utilizata ca instrument de control social. Coruptia se intalneste practic in orice societate,chiar si 

in cele cu indelungata traditie democratica50.  

In ceea ce priveste Europa Centrala si de Est, coruptia imbraca forme noi si se ridica la 

cote tot mai inalte, cu implicatii ce constituie noi provocari pentru societatea gazda. 

In multe tari coruptia a ajuns sa influenteze semnificativ procesul tranzitiei prin 

“codificarea” unor avantaje la nivelul reglementarilor si al institutiilor nou aparute, in beneficiul 

unor grupuri restranse, distorsionand evolutia politica si economica a organismului social.  

Perceptia publica despre raspandirea coruptiei este intarita de o suma de analize 

comparative efectuate la nivel international. Astfel, din Figura 1 reiese ca in Comunitatea 

Statelor Independente (CSI) coruptia este perceputa ca fiind cea mai raspandita. Desi nivelul 

coruptiei din tarile Central si Est-Europene (CEE) si din tarile Baltice este mai scazut, el este 

comparabil cu cel din America Latina sau Orientul Mijlociu, dar sensibil mai ridicat decat cel 

din tarile OECD. 

Fig. Nr. 1 Coruptia in diferite zone ale lumii51

 

 
                                                 
50 Zamfir C., Lazar Vlasceanu, op. cit. p. 142 
51 Sursa: Kaufmann, Kraay, and Zoido- Labaton (1999) 



Identificand-o drept unul dintre cele mai serioase obstacole in calea dezvoltarii Banca 

Mondiala si-a facut din combaterea coruptiei o prioritate institutionala. In acelasi timp, mai 

multe tari aflate in tranzitie au solicitat asistenta din partea Bancii Mondiale tocmai pentru 

combaterea acestui flagel. Incepand din 1997, Banca Mondiala a elaborat scheme de 

diagnosticare, mecanisme de asistenta tehnica, programe de pregatire a personalului, si mijloace 

de creditare pentru reducerea coruptiei in tarile aflate in tranzitie.  

Desi in materie de programe anti-coruptie experienta este inca redusa, rezultatele de 

pana acum au fost si mai bune si mai slabe. Astfel, in mai multe tari ambitioasele campanii 

anticoruptie s-au impotmolit imediat dupa lansare. Reformele structurale de baza au fost blocate 

de puternice interese de grup. In unele cazuri politicienii au deturnat agenda programelor 

anticoruptie utilizand-o pentru a-si ataca propriii adversari.  

Guvernele unora din tarile aflate in tranzitie au mers mai degraba pe linia intaririi 

mijloacelor punitive in locul unei abordari directe a insesi esentei fenomenului. Unul din 

motivele dificultatilor intampinate in combaterea coruptiei il constituie preocuparea exagerata 

pentru masuri tehnocratice. Abordarile din fiecare tara sufera de prea multa uniformizare si 

pierd din vedere tocmai aspectele particulare cum ar fi puterea si gradul de concentrare a 

intereselor de grup, forta propriu-zisa a statului, sau canalele de comunicare dintre stat si 

societatea civila. 

Combaterea coruptiei in tarile in tranzitie necesita abordari complexe ce trebuie sa ia in 

calcul diversii factori ce favorizeaza persistenta coruptiei si sa furnizeze, totodata, baza de 

dezvoltare a unor strategii adaptate aspectelor particulare ale tarilor respective52.  

 

Secţiunea II. Subiecţii actelor de coruptie 

Subiecţi ai actelor de coruptie si de protectionism se considera functionarii carora li se 

acorda permanent sau provizoriu, in  virtutea legii, prin numire, prin alegere, fie  in  virtutea  

unei  insarcinari, anumite drepturi si obligatii in vederea exercitarii functiilor intr-un serviciu 

public sau intr-o alta institutie,  ori  intr-o  intreprindere sau  organizatie  de  stat,  functionarii   

care    exercita    actiuni administrative de dispozitie si organizatorico-economice, persoanele cu 

inalte functii  de raspundere al caror mod de  numire  sau  de  alegere este  reglementat  de  

Constitutie  si  de  legi  organice,  precum  si persoanele carora  persoana  cu  functie  de  

raspundere  le-a  delegat imputernicirile sale, care au comis actiuni  ilegale  pasibile, conform 

legislatiei in vigoare, de sanctionare disciplinara, administrativa sau 

                                                 
52 Conform raportului Bancii Mondiale asupra coruptiei in tarile in tranzitie - 2001 



penala. 

Potrivit  art.1 al Legii nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea si 

sanctionarea faptelor de coruptie, instituirea  masurilor de prevenire, descoperire si sanctionare 

a faptelor de coruptie se aplica urmatoarelor persoane: 

a) care exercita o functie publica, indiferent de modul in care au fost investite, in cadrul 

autoritatilor publice sau institutiilor publice; 

b) care indeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o functie sau o insarcinare, in masura 

in care participa la luarea deciziilor sau le pot influenta, in cadrul serviciilor publice, regiilor 

autonome, societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale, unitatilor 

cooperatiste sau al altor agenti economici; 

c) care exercita atributii de control, potrivit legii; 

d) care acorda asistenta specializata  in cadrul autoritatilor publice sau institutiilor publice, in 

cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societatilor comerciale, companiilor nationale, 

societatilor nationale, unitatilor cooperatiste sau al altor agenti economici, in masura in care 

participa la luarea deciziilor sau le pot influenta; 

e) care, indiferent de calitatea lor, realizeaza, controleaza sau acorda asistenta specializata, in 

masura in care participa la luarea deciziilor sau le pot influenta, cu privire la: operatiuni care 

antreneaza circulatia de capital, operatiuni de banca, de schimb valutar sau de credit, operatiuni 

de plasament, in burse, in asigurari, in plasament mutual ori privitor la conturile bancare si cele 

asimilate acestora, tranzactii comerciale interne si internationale; 

f) care detin o functie de conducere intr-un partid sau intr-o formatiune politica, intr-un sindicat, 

intr-o organizatie patronala ori intr-o asociatie fara scop lucrativ sau fundatie; 

g) alte persoane fizice, in conditiile prevazute de lege. 

Aceste persoane au obligatia de a indeplini indatoririle ce le revin din exercitarea 

functiilor, atributiilor sau insarcinarilor incredintate, cu respectarea stricta a legilor si a normelor 

de conduita profesionala, si sa asigure ocrotirea si realizarea drepturilor si intereselor legitime 

ale cetatenilor, fara sa se foloseasca de functiile, atributiile ori insarcinarile primite, pentru 

dobandirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite53. 

Persoanele prevazute la art. 1 din Legea 178/2001, precum si persoanele care detin o 

functie de conducere, de la directori inclusiv, in sus, in cadrul regiilor autonome, companiilor 

nationale, societatilor nationale, societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a 

administratiei publice locale este actionar, institutiilor publice implicate in realizarea procesului 

                                                 
53 Potrivit art.2 din Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie 



de privatizare, Bancii Nationale a Romaniei, bancilor la care statul este actionar majoritar, au 

obligatia sa isi declare averea in conditiile prevazute de Legea nr. 115/1996 privind declararea 

si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii 

de conducere. 

Totodata, potrivit art.4 din Legea 178/2001,  au obligatia sa declare, in termen de 30 de 

zile de la primire, orice donatie directa ori indirecta sau daruri manuale primite in legatura cu 

exercitarea functiilor sau atributiilor lor, cu exceptia celor care au o valoare simbolica. 

 

Fig.nr.2 Categorii de functionari perceputi de cetateni ca fiind coruptibili54

ecţiunea III. Categorii de infracţiuni de corupţiei 

vazute la art. 254-257 din Codul penal, 

precum

                                                

 

S

Sunt infractiuni de coruptie55 infractiunile pre

 si infractiunile prevazute in legi speciale, ca modalitati specifice ale infractiunilor 

prevazute la art. 254-257 din Codul penal, in functie de calitatea persoanelor care savarsesc sau 

fata de care se savarsesc faptele ori in raport cu sectoarele de activitate unde acestea se comit. 

 
54 Sursa – FDSC – Sondaj deopinie privind fenomenul coruptiei in Bucuresti 
55 Potrivit art.5 din Legea nr. 178 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie 



Astfel, potrivit art. 6-9 ale Legii 178/2001, sunt infractiuni de coruptie: Infractiunile de 

luare de mita - prevazuta la art. 254 din Codul penal, de dare de mita - prevazuta la art. 255 

din Codul penal, de primire de foloase necuvenite - prevazuta la art. 256 din Codul penal si de 

trafic de influenta - prevazuta la art. 257 din Codul penal. 

Potrivit art. 10 al Legii 178/2001, sunt considerate infractiuni asimilate infractiunilor 

de coruptie si sunt pedepsite cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi 

urmatoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, 

bunuri sau alte foloase necuvenite: 

a) stabilirea, cu intentie, a unei valori diminuate, fata de valoarea comerciala reala, a bunurilor 

apartinand agentilor economici la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este 

actionar, comisa in cadrul actiunii de privatizare sau cu ocazia unei tranzactii comerciale, ori a 

bunurilor apartinand autoritatilor publice sau institutiilor publice, in cadrul unei actiuni de 

vanzare a acestora, savarsita de cei care au atributii de conducere, de administrare sau de 

gestionare; 

b) acordarea de credite sau de subventii cu incalcarea legii sau a normelor de creditare, 

neurmarirea, conform legii sau normelor de creditare, a destinatiilor contractate ale creditelor 

sau subventiilor ori neurmarirea creditelor restante; 

c) utilizarea creditelor sau a subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate. 

Fapta persoanei care, in virtutea functiei, a atributiei ori a insarcinarii primite, are 

sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a indeplini 

pentru acesta vreo insarcinare, de a intermedia sau de a inlesni efectuarea unor operatiuni 

comerciale sau financiare de catre agentul economic privat ori de a participa cu capital la un 

asemenea agent economic, daca fapta este de natura a-i aduce direct sau indirect foloase 

necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani56. 

Potrivit art. 12 al Legii 178/2001,sunt pedepsite cu inchisoarea de la 1 la 5 ani 

urmatoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, 

bunuri ori alte foloase necuvenite: 

a) efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau 

insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, utilizand 

informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale; 

b) folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori 

permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii. 

                                                 
56 Potrivit art.11 din Legea nr. 178 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie 



Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid sau intr-o 

formatiune politica, intr-un sindicat ori intr-o asociatie fara scop lucrativ sau fundatie si care 

foloseste influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, 

bunuri sau alte foloase necuvenite se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani. 

Conform art. 17 al Legii 178/2001, sunt considerate infractiuni in legatura directa cu 

infractiunile de coruptie: 

a) tainuirea bunurilor provenite din savarsirea unei infractiuni de coruptie sau asimilata 

infractiunii de coruptie, precum si favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infractiune; 

b) asocierea in vederea savarsirii unei infractiuni de coruptie sau asimilata infractiunii de 

coruptie; 

c) falsul si uzul de fals savarsite in scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infractiunile de 

coruptie sau asimilata infractiunii de coruptie sau savarsite in realizarea scopului urmarit printr-

o asemenea infractiune; 

d) abuzul in serviciu contra intereselor publice, savarsit in realizarea scopului urmarit printr-o 

infractiune de coruptie sau asimilata infractiunii de coruptie; 

e) infractiunile de spalare a banilor, prevazute in Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si 

sanctionarea spalarii banilor, atunci cand banii, bunurile sau alte valori provin din savarsirea 

unei infractiuni de coruptie sau asimilata infractiunii de coruptie: 

f) contrabanda cu bunuri provenite din savarsirea unei infractiuni de coruptie sau asimilata 

infractiunii de coruptie sau savarsita in realizarea scopului urmarit printr-o asemenea 

infractiune; 

g) infractiunile prevazute in Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, savarsite in 

legatura cu infractiunile de coruptie sau asimilata infractiunii de coruptie; 

h) infractiunea de bancruta frauduloasa si celelalte infractiuni prevazute in Legea nr. 31/1990 

privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, savarsite in 

legatura cu infractiunile de coruptie sau asimilata infractiunii de coruptie; 

i) traficul de stupefiante, nerespectarea regimului armelor de foc si al munitiilor, traficul de 

persoane in scopul practicarii prostitutiei, savarsite in legatura cu o infractiune de coruptie sau 

asimilata infractiunii de coruptie. 

In Romania, corupţia nu este un produs nou al relaţiilor sociale şi economice apărute 

după anul 1989. Ea a existat şi în timpul regimului totalitar, aspect care îi conferă elemente de 

continuitate şi discontinuitate în evoluţia sa. Elementele de continuitate sunt legate de inerţii 

instituţionale prin care se perpetuează disfuncţii de sistem. Acestea menţin birocraţia 

neproductivă şi întreţin mentalităţile coruptive.  



Fig. Nr. 3 Evolutia actelor de coruptie in Romania57

 

 procesul de adaptare a sistemului social global la condiţiile economiei de piaţă, 

concure

ant ascendent până în 

anul 19

                                                

 
În

nţiale, factorii de risc s-au multiplicat iar corupţia tinde să devină un fenomen structurat, 

specializat şi profesionist care prin reţele informale de organizaţii şi persoane poate ajunge să 

corupă factorii de decizie la nivele înalte, din sfera politicului, legislativului, administraţiei şi 

justiţiei. O conexitate malignă cu un complex de fapte antisociale cum sunt fraudele de mari 

proporţii, deturnările de fonduri, evaziunea fiscală, sporesc dimensiunile pericolului social. 

Economia subterană, desincronizările actelor politice şi normative, dereglările economice şi 

mutaţiile axiologice şi morale alimentează, de asemenea, acest fenomen.  

Cifrele furnizate de statisticile judiciare construiesc un trend const

97 şi cu o tendinţă evidentă de scădere după acest punct.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
57 Sursa – Programul National de Prevenire a Coruptiei 



Fig. Nr.  4 – Numarul celor condamneti pentru infractiuni de coruptie58

ivelul criminalităţii reale (totalitatea infracţiunilor săvârşite), inclusiv cifra neagră a 

crimina

ecţiunea IV . Formele corupţiei 

ă şi pasivă59.  

de către orice 

persoan

Corupţia pasivă reprezinta „solicitarea ori primirea, cu intenţie, de către un funcţionar 

public, direct sau indirect, a unui folos necuvenit, pentru sine sau pentru altul, sau acceptarea 

                                                

 

 

N

lităţii (infracţiuni nedescoperite), este considerabil mai mare în comparaţie cu 

criminalitatea legală (descoperită şi judecată) şi aceasta nu atât din cauza abilităţii infractorilor 

cât, mai ales, din cauza pasivităţii victimelor, sau mai exact a absenţei unor victime evidente (şi 

cel care oferă mita, şi cel care o primeşte nu au motive să sesizeze organele judiciare, 

infracţiunea aducând beneficii amândurora). Victimă a acestor infracţiuni este instituţia a cărei 

normală funcţionare este periclitată prin neîdeplinirea corespunzătoare de către angajaţi a 

atribuţiilor de serviciu.  

 

S

In functie de modalităţile de săvârşire, exista coruptie activ

Corupţia activă reprezinta „promisiunea, oferirea sau darea, cu intenţie, 

ă, direct sau indirect, a oricărui folos necuvenit, către un funcţionar public, pentru sine 

ori pentru altul, în vederea îndeplinirii ori abţinerii de la a îndeplini un act în exerciţiul funcţiilor 

sale”.  

 
58 Sursa – Ministerul Justitiei 
59 Potrivit Conveniei penale a Consiliului Europei privind coruptia, semnată de România la data de 27 ianuarie 1999, 



unei of

ude, extorcări de fonduri, mergând până la criminalitatea organizată, 

constitu

a. Sintagma ‘State Capture’ se refera la actiunile unor 

persoan

cutiv, judiciar, sau unor agentii de reglementare. La 

randul 

tru un numar restrans de persoane, firme 

sau sec

e a statului”62:  

                                                

erte sau promisiuni a unui astfel de folos, în vederea îndeplinirii ori abţinerii de la a 

îndeplini un act în exerciţiul funcţiilor sale”.  

In functie de amploareafaptelor decoruptie, se ţine seama de existenţa „marii corupţii” 

şi a „corupţiei mici”60.  

Marea corupţie, asociată atât funcţiilor de nivel înalt şi factorilor de decizie majoră cât 

şi formelor grave de fra

ie o problemă şi în ţările superdezvoltate. Controlul social al acestei forme este în 

primul rând unul represiv-punitiv.  

 Conform Sondajului BEEPS61 exista o distinctie intre mecanismele de ‘State 

Capture’ si coruptia administrativ

e, grupuri sau firme – atat din sectorul public cat si din cel privat – ce sunt realizate cu 

scopul de a influenta in folos propriu continutul unor legi, reglementari, decrete si al altor tipuri 

de acte guvernamentale, prin acordarea de avantaje personale unor persoane publice, pe cai 

ilicite sau alte mecanisme netransparente.  

Institutiile de stat apte a fi “capturate” prin mecanismele coruptiei pot apartine unor 

domenii foarte variate – cel legislativ, exe

lor, “actorii” implicati in procesul de capturare pot fi firme private, importanti oameni 

politici, sau diverse grupuri cu interese bine definite.  

Numitorul comun al celor doua aspecte amintite – institutiile “prada” si actorii – il 

constituie obtinerea de avantaje din partea statului pen

toare de activitate, prin distorsionarea cadrului legislativ si normativ, cu costuri potential 

mari pentru societate in ansamblul ei. Coruptia infloreste acolo unde puterea economica este 

puternic concentrata, interesele partenerului social sunt slab reprezentate, iar canalele 

conventionale de influentare a politicului sau de mediere a diferitelor interese sunt insuficient 

dezvoltate. 

A fost identificat un numar de activitati specifice care pot fi incluse intre mecanismele 

de “capturar

 “vanzarea” voturilor Parlamentului sau a unor decrete prezidentiale in folosul unor 

interese private;  

 
60 Aceasta distinctie apare in cadrul Programului National de Combatere a Coruptiei 
61 BEEPS - Business Environment and Enterprise Performance Survey, pentru 1999, finantat in comun de Banca Mondiala si 
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). 
62 BEEPS - Business Environment and Enterprise Performance Survey, pentru 1999, finantat in comun de Banca Mondiala si 
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). 



 vanzarea unor sentinte in procese civile sau penale in beneficiul unor interese 

private;  

 deturnarea de fonduri de la banca centrala; 

contributi i ilegale de la persoane particulare catre partidele politice.  

 actului mecanismelor ‘State Capture’ in 

tarile in

le ‘State Capture’63

aza prin avantaje pentru anumite persoane sau grupuri 

in domeniul legislativului sau de reglementare, coruptia administrativa se refera la  

storsionarea intentionata a aplicarii legilor, normelor si reglementarilor existente pentru a crea 

                                                

Figura nr. 5  prezinta un indice global al imp

 tranzitie.  

 

Fig. Nr. 5 – Indice

 

  

In timp ce ‘State Capture’ se materialize

d

di

avantaje unor actori - de stat sau nu, prin acordarea de castiguri personale unor oficialitati, pe 

cai ilicite sau alte mecanisme netransparente.  

In Figura 6 este prezentata proportia medie a sumelor platite ca mita, pe tari.  

 

 

 

 

 

 

 
63 Sursa: Hellman, Jones, and Kaufmann (2000a) 



Fig. Nr. 6 – Coruptia administrativa (mita ca proportie din veniturile anuale ale firmelor)64

riasa pe care o reprezinta aceasta forma de coruptie. Pe baza unei estimari aproximative a 

e glob) 

continu

                                                

 

In statele CSI platile medii facute cu titlu de coruptie administrativa se ridica la 3.7% din 

veniturile firmelor; proportia scade la 2.2% din venituri in tarile CEE. Dar exprimarea coruptiei 

administrative in termeni de procente din veniturile firmei nu poate pune in evidenta povara 

u

marjelor profitului in zona, firmele din tarile cu cele mai inalte niveluri de coruptie 

administrativa pot ajunge sa cheltuiasca pana la 25% din profiturile lor in astfel de plati. 

Nici una din formele coruptiei nu se limiteaza doar la acte initiate de sau implicand 

firme private. Oficialitatile publice isi pot folosi autoritatea chiar pentru a denatura “regulile 

jocului”, sau pot perturba aplicarea politicilor guvernamentale pentru a-si satisface propriile 

interese financiare. Desi toate tarile din regiune (ca si tarile cele mai avansate de p

a sa aiba probleme atat cu mecanismele de ‘State Capture’ cat si cu coruptia 

administrativa raportul BEEPS demonstreaza ca natura si variatia interactiunilor lor in perioada 

da tranzitie constituie provocari diferite in dezvoltarea unor strategii anti-coruptie eficiente. 

Raportul prezinta o tipologie a coruptiei bazata pe interactiunea dintre mecanismele de 

‘State Capture’ si coruptia administrativa. Figura 7 prezinta o matrice in care sunt  figurate tarile 

si, pe o scara de la “mediu” la “inalt”, nivelul relativ al fiecarei forme de coruptie. 

 

 
64 Sursa - BEEPS 



 

Fig. Nr. 7 – Tipologia coruptiei 

Tipologia coruptiei poate fi impartita in patru sfere de acoperire care se refera la 

nivelurile relative de ‘State Capture’ si de coruptie administrativa. 

Tarile din categoria mediu-mediu au fost capabile sa aduca ambele tipuri de coruptie la 

imensiuni oarecum controlabile, desi raman inca serioase provocari in acest domeniu. 

sunt incluse tarile in care coruptia administrativa ramane 

problem

ontextul 

unei ra

a – deci tari la care puterea statului este slaba -, pe fondul existentei unui stat 

puterni

oruptia administrativa, din justitie, coruptia politica si cea 

econom

d

In categoria mediu-inalt 

a centrala, dar statul a fost mai putin “capturat” de sectorul privat decat in alte tari aflate 

in tranzitie. 

Categoria inalt-mediu cuprinde tarile ce au fost capabila sa mentina sub control coruptia 

administrativa, prin comparatie cu alte tari in tranzitie, dar totul s-a petrecut, totusi, in c

te inalte de ‘State Capture’. 

In sfarsit, la categoria inalt-inalt sunt incluse tarile ce au serioase probleme de coruptie 

administrativ

c “capturat” de sectorul privat. 

In functie de domeniul de activitate, in cadrul Programului National de Combatere a 

Coruptiei, se face distinctie intre c

ica. 

 
 



Tab.1 Corupţia administrativă  
Sectoare vulnerabile la corupţie  Factori de risc  

Administraţia publică locală  • repartizarea locuinţelor;  
• aplicarea legilor fondului funciar şi a 
retrocedării imobilelor;  
• eliberarea de autorizaţii şi certificate;  
• contracte de concesionare, asociere şi 

ice de lucrări, 

 

i 
iverse 

  

închiriere;  
• contracte de achiziţii publ
bunuri şi servicii;  
• gestionarea patrimoniului public;  
• transferul de patrimoniu între instituţii 
publice;  
• valorificarea bunurilor patrimoniale ale
instituţiilor publice aflate în exces;  
• acordarea de ajutoare în caz de dezastre ş
acordarea de facilităţi populaţiei în d
domenii (încălzire, agricultură, ajutoare 
sociale sau de urgenţă);  
• înmatriculări autoturisme;  
• eliberarea permiselor de conducere auto;
• selectarea/promovarea personalului.  

Autorităţile centrale ale administraţiei 
publice  

• autorizaţii;  
• scutiri şi eşalonări de taxe şi impozite;  

 controalelor.  

• privatizări;  
• achiziţii publice;  
• acordarea de licenţe;  
• contingentări;  

• valorificarea

Auto ale  rităţi vam • control vamal;  
• evaziune fiscală;  
• contrabandă.  

Apărare, ordine şi siguranţă naţională  

tare penală.  

• trafic de influenţă;  
 în mod • avansări în grad şi în funcţie

preferenţial sau pe alte criterii, altele decât cel 
al competenţei;  
• activitatea de cerce



Cultură şi învăţământ  • preluarea de spaţii;  
• proliferarea instituţiilor de învăţământ 
superior particulare grefate pe societăţi 
comerciale;  
• neplata taxelor şi impozitelor;  
• promovarea examenelor de bacalaureat şi de 
licenţă în mod fraudulos;  
• repartizarea burselor în mod preferenţial;  
• primirea unor foloase necuvenite;  

Sănătate şi asistenţă socială  • neplata contribuţiei de asigurări sociale;  
• folosirea acestor fonduri în alte scopuri;  
• achiziţionarea (importul) de tehnică şi 
aparatură medicală şi neutilizarea acestora;  
• lipsa de medicamente şi a asistenţei 
medicale;  
• proliferarea bolilor şi a accidentelor de 
muncă.  

 
Tab..2. Corupţia în justiţie  
Sectoare vulnerabile la corupţie  Factori de risc  

Autorităţile judecătoreşti  • trafic de influenţă;  
• influenţarea cercetărilor penale;  
• influenţarea deciziilor judiciare;  
• executarea hotărârilor judecătoreşti.  

 
Tab.3 Corupţia economică  
Sectoare vulnerabile la corupţie  Factori de risc  
Financiar - bancar  • acordarea ori facilitarea acordării unor 

credite în condiţii nelegale;  
• eşalonarea rambursării creditelor;  
• emiterea de documente de plată fără a exista 
garanţia sau acoperirea reală;  
• acordarea de credite cu dobândă bonificată;  
• executarea silită.  

Metalurgie – siderurgie  • creşterea artificială a preţurilor la utilaje şi 
materii prime importate;  
• scăderea preţurilor la produsele exportate;  
• casări nejustificate;  
• licitaţii pentru vânzarea, achiziţia şi 
concesionarea lucrărilor de investiţii;  
• privatizări;  
• verigile intermediare şi firmele căpuşă.  



Sector petrolier  • dirijarea unor contracte economice de la 
firme de prestigiu către societăţi private 
conduse de foştii salariaţi ai firmei sau rude 
ale conducerii firmei;  
• neîncasarea de la agenţii economici a 
contravalorii produselor vândute;  
• schimbarea destinaţiei fondurilor alocate de 
stat pentru importul de ţiţei;  
• neurmărirea executării întocmai şi la timp a 
contractelor economice.  

Agricultură  
Silvicultură  

• concesionări, vânzări, asocieri;  
• privatizarea;  
• regimul subvenţiilor;  
• exploatarea masei lemnoase;  
• importul de produse agricole cu scutiri de 
taxe.  

 
Tab.4. Corupţia politică  
Sectoare vulnerabile la corupţie  Factori de risc  
Parlament  • efectele imunităţilor parlamentare;  

• activităţile de lobby;  
• interese de grup sau clientelare care pot 
influenţa iniţiativele legislative.  

Partide politice  • finanţarea partidelor politice şi a 
campaniilor electorale;  
• formele de control asupra surselor de 
finanţare a partidelor politice şi a modului de 
cheltuire a resurselor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. Nr. 8 Perceptia cetatenilor asupra domeniilor in care  
coruptia actioneaza cel mai puternic65

 

                                                 
65 Sursa – FDSC – Sondaj de opinie privind fenomenul coruptiei in Bucuresti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fig. Nr. 9 Perceptia cetatenilor asupra domeniilor in care coruptia actioneaza cel mai 
puternic66
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Secţiunea V. Cauzele fenomenului de corupţie 

Procesele simultane de reconstructie politica si economica ce au loc pe fondul unei 

redistribuiri masive a activelor statului au creat un mediu favorabil pentru inflorirea coruptiei 

administrative si a fenomenelor de ‘State Capture’. Exista insa mari diferente de la tara la tara in 

ceea ce priveste amploarea celor doua tipuri de fenomene. Pentru ca o strategie de politici 

anticoruptie sa fie eficienta ea trebuie sa se bazeze pe intelegerea cauzelor profunde ale 

diferitelor manifestari ale coruptiei, si a variatiilor acestora. 

Desi sunt imposibil de stabilit cu certitudine interactiunile si liniile de cauzalitate ce 

produc fluctuatii in functionarea sistemului institutional al fiecarei tari in orice moment, este 

totusi posibila conturarea unor potentiale linii de dezvoltare in timp. Tarile au inceput tranzitia 

pornind de la conditii initiale foarte diferite – nivel de dezvoltare, mostenirea politica si  

economica, inzestrarea naturala si sociala, etc. Conditiile initiale au influentat primele optiuni 

privitoare la organizarea politico-institutionala ulterioara, ca si natura politicilor economice de 

urmat.  

La randul lor, aceste optiuni au afectat posibilele alternative ale cursului tranzitiei. 

Gradul de ‘State Capture’ si dimensiunea coruptiei administrative sunt si ele unele din 

rezultatele  cursului tranzitiei, constituind totodata o importanta forta motrice pentru viitoare 

evolutii. Cu  toate acestea, variatiile considerabile ale manifestarilor coruptiei pe zone 

geografice sau in arii  geografice determinate sugereaza faptul ca exista factori critici cum ar fi 

regimul politic, inovatia  in politica, sau viziunea strategica, capabili sa influenteze cursul 

tranzitiei67. 

Gradul de ‘State Capture’ de catre sectorul privat este, prin definitie, determinat de 

gradul de concentrare a puterii economice. Diferentele de organizare economica in diverse tari 

ar trebui sa aiba impact si asupra potentialului de ‘State Capture’. In tarile in care avutia 

nationala este concentrata masiv in doar cateva structuri economice exista riscul ca interese 

puternice sa incerce sa preia controlul acestei avutii si sa investeasca o parte din castigurile 

venite pentru ele ca  ‘din senin’, pentru a-si sustine si intari propria pozitie. Astfel, tarile cu  

bogate resurse naturale (Azerbaijan, Rusia, Kazakhstan si Turkmenistan), sau tarile bine plasate 

pe rutele de 

transport si distributie a acestor  resurse (Letonia) sunt candidatii ideali la a deveni state 

“capturate”. 
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Figura 10 arata clar ca gradul de ‘State Capture’ este mai mare in tarile mai bine 

inzestrate cu resurse naturale. 

Fig. Nr. 10 Resursele naturale si coruptia68

arile in tranzitie se deosebesc unele de altele nu doar prin bogatia resurselor lor 

natural

 serie de avantaje substantiale.  

Fig. Nr. 11. Statalitate si coruptie 

                                                

 

T

e ci si prin mostenirea institutionala pe care au preluat-o din trecutul lor pre-comunist. 

Unele din aceste tari au pasit in tranzitie avand sisteme mai bune ale administratiei publice si cu 

functionari publici mai bine pregatiti. De exemplu, tarile care s-au bucurat de perioade mai 

lungi de suveranitate, ale caror servicii publice sau de administrare a justitiei au fost mai 

apropiate de standardele europene, dupa cum 

rezulta din Figura 11, au intrat in tranzitie cu o
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In tarile carora mostenirea institutionala benefica le-a ajutat sa paseasca in perioada de 

tranzitie si sa se rupa de sistemul anterior, si in care atat autoritatea statului cat si societatea 

civila au fost suficient de puternice incat sa promoveze mai multe schimbari, precum si o mai 

mare responsabilitate in domeniul public, ei bine, in aceste state exista un nivel si un ritm al 

reformelor politice si economice care au fost capabile sa struneasca unele din excesele coruptiei, 

in comparatie cu alte tari aflate tot in tranzitie.  

In astfel de tari competitia pentru ‘State Capture’ a fost temperata printr-o competitie 

politica mai robusta, societatea civila fiind si ea, la randul ei, mai bine pregatita sa intervina 

pentru limitarea puterii unor interese economice prea intens concentrate. Coruptia 

inuata printr-un grad mai mare de responsabilitate a 

ai bine dezvoltate, asociate unei mosteniri istorice 

mai avantajoase. 

timp, in ac

fata de societate, ceea ce s-a dovedit

69

1. Lipsa unei schimbãri radicale

2. Un cadru legislativ i

de fraudare

                                                

administrativa a fost, de asemenea, dim

actorilor sociali, dar si de institutiile publice m

Spre deosebire de cele descrise mai sus, tarile care au intrat in tranzitie mentinand mai 

mult timp continuitatea cu sistemul anterior, si ale caror administratie publica si societate civila 

au fost mai slabe, au adoptat o cale a reformelor partiale politice si economice, ceea ce a dus la  

distorsiuni economice generatoare de beneficii pentru un numar restrans de persoane. In acelasi 

este tari functionarii publici au fost supusi doar unui control minimal al raspunderii 

 a reprezenta un mediu propice pentru ‘State Capture’ si 

pentru dezvoltarea coruptiei administrative. 

In ceea ce priveste Romania, daca studiile recente o situeaza undeva la mijlocul 

clasamentelor privind coruptia in Europa Centrala si de Est in ceea ce priveste resurse si 

mostenirea institutionala, cauzele profunde ale coruptiei constau in acele elemente care de fapt 

au stat la baza esecurilor reformiste :  

 în plan intelectual, moral a vechilor mentalitãti si 

obiceiuri si încercarea readaptãrii acestora la cerintele noilor conjuncturi. 

Tranzitia intelectualã se constituie ca o premisã si o bazã de sprijin pentru toate celelalte 

componente ale tranzitiei. Tranzitia intelectualã cuprinde mai multe elemente care poate uneori 

depãsesc întelegerea curentã a cuvântului: obiceiurile, modul de gândire, ideile, opiniile, 

atitudinile, etc. 

ncoerent si insuficient, deosebit de permisiv în privinta încercãrilor 

 si ocolire a cãilor normale de evolutie.  
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3. Lipsa încrederii în proprietatea privatã si avantajele ei, ceea ce a condus la o confuzie 

intre  proprietatea publica si privata.  

4. Problema birocratiei si a neîncrederii în institutiile statului. 

In ceea ce priveste perceptia populatiei asupra cauzelor coruptiei, influenta unor conditii 

ri de coruptie. 

storice si culturale drept 

actori 

 la responsabilitatea 

ale sau psihologice (de 

recum caracterul discretionar al 

ilitate, publicul pune pe 

care au dreptul"), urmata de 

generale precum criza morala specifica tranzitiei (37%) si trecutul comunist (31%) sunt vazute 

ca principalele surse, în timp ce aproape 28% considera coruptia un aspect al traditiei nationale 

(Fig. 12). Alte cauze (3,4% din total) ar fi saracia si lipsa educatiei (12,5% fiecare) printre 

factorii generato

Fig. Nr. 12 Cauze ale coruptiei70

 

Pe langa identificarea destul de echilibrata a unor conditii i

cauze ale fenomenului coruptiei, populatia resimte în proportii diferite actiunea unor f

specifici favorizanti. Este interesant de remarcat ca, atunci cand se refera

functionarilor, cetatenii tind sa indice mai degraba trasaturi mor

ex.lacomia), decat aspecte structurale sau institutionale (p

relatiei functionar-cetatean sau salariile insuficiente ale functionarilor).  

De cealalta parte, atunci cand se refera la propria responsab

primul plan lipsa de informare ("oamenii nu cunosc serviciile la 
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dorinta puternica de a se bucura de un tratament preferential ("oamenii sunt disperati sa obtina 

favoruri") (vezi Fig. 13).  

Cultura reciprocitatii (dorinta de a întoarce un serviciu), desi detine doar o pondere de 

aproape 48%, ramane totusi un indicator important. La fel ca preferinta pentru factorii 

psihologici si morali, ea indica gradul redus de formalizare a relatiei functionar-cetatean, 

care face ca, în viata cotidiana, aceasta sa fie tratata asemenea unei relatii personale oarecare. 

 

Fig. Nr

eri declară că sunt afectate de acapararea statului, în special prin 

influen

tă 

treprinderile în activitatea pe care o desfăşoară. 

                                                

 

. 13  Cauze ale coruptiei71

 

Secţiunea VI. Efectele coruptiei 

Conform Raportului Bancii Mondiale, corupţia contribuie la creşterea sărăciei şi 

furnizarea unor servicii mai slabe prin plata unor sume neoficiale de bani pentru multe 

servicii publice inclusiv sănătate şi învăţământ, racordări la utilităţi publice, înscrieri în 

registrele civile, etc., Plăţile neoficiale reprezintă o parte mai mare din veniturile celor săraci. 

Servicii esenţiale cum sunt cele de sănătate devin inaccesibile persoanelor sărace. 

Acapararea statului afectează însuşi modul de formare a legilor şi reglementărilor. Un 

mare număr de întreprind

ţarea voturilor parlamentare în favoarea anumitor interese private. Există posibilitatea ca 

firmele activ angajate în acapararea statului să facă contribuţii politice şi să participe şi la 

corupţia administrativă.  

Acapararea statului se leagă strâns de multe din problemele cu care se confrun

în
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Corupţia din mediul de reglementare reprezintă o povară importantă pentru firme. 

Firmele declară că fac plăţi neoficiale diverşilor controlori şi inspectori de stat. Instituţiile de 

stat ale căror servicii sunt cel mai slab apreciate sunt cele de care firmele consideră că este inutil 

să se plângă.  

Costul implicit al reglementărilor şi corupţiei este suficient de ridicat pentru ca firmele 

să se declare dornice să plătească o parte importantă din veniturile pe care le realizează pentru a 

reduce această povară. 

Corupţia este alimentată de punctele slabe din administraţia publică. In cadrul 

ectorului de stat, nivelul corupţiei este mai scăzut în organismele ale căror sisteme de 

. 

Corupţia este percepută ca fiind extinsă, iar reformele pentru combaterea corupţiei se 

d traditional, 

masuri 

rdeze si relatii structurale mai vaste, inclusiv organizarea interna a 

sistemu

ende de lucru este prezentata in Figura 14.  

s

administraţie publică sunt mai bune

bucură de puţină credibilitate 

Deşi multe din măsurile de reducere a corupţiei se bucură de un larg sprijin, există foarte 

puţină încredere în seriozitatea structurilor politice în ceea ce priveşte reducerea corupţiei. 

 

Secţiunea VII. Modalitaţi de prevenire si combatere a corupţiei 

Retetele standard de combatere a fenomenelor de coruptie cuprind, in mo

de reducere a coruptiei administrative prin reformarea administratiei si finantelor 

publice. 

  Odata insa cu intelegerea faptului ca radacinile coruptiei se intind mult dincolo de 

slabiciunile sistemului de prevenire, repertoriul masurilor anti-coruptie a fost treptat largit 

pentru a ajunge sa  abo

lui politic, relatiile  dintre institutiile-cheie ale statului, interactiunile stat-firme, relatiile 

dintre stat si societatea civila. O schita a acestei ag



 

Figura 14 – Strategia multi-polara pentru combaterea mecanismelor de ‘State Capture’ si 

a coruptiei administrative72

Consolidarea si cresterea credibilitatii sistemului judiciar prin cresterea independentei 

Principalele modalitaţi de prevenire  şi combatere a corupţiei sunt: 

si 

sponsabilitatii judecatorilor, precum si  adaptarea functiilor respective la bugetul si 

                                                

Cresterea responsabilitatii politice: Responsabilitatea politica se refera la constrangerile 

impuse de catre organizatii sau alte grupuri de presiune ce au puterea sa aplice sanctiuni asupra 

comportamentului politicienilor si al oficialitatilor. Pe masura ce creste responsabilitatea 

politica cresc si costurile platite de politicieni atunci cand iau decizii aducatoare de avantaje 

personale pe seama intereselor publice.  

Doua dintre principalele instrumente de stimulare a responsabilizarii politice sunt: (i) 

mai multa transparenta in luarea deciziilor de catre oficialitati si (ii) cresterea competitiei 

politice prin organizatii ce-si inzestreaza grupurile largi de presiune cu mijloace puternice de 

exprimare a cerintelor colective (astfel de grupuri sunt partidele politice de masa). 

Sporirea constrangerilor institutionale in cadrul statului: Structura institutionala a 

statului poate fi un important mecanism de supraveghere a fenomenului coruptiei. Un exemplu 

particular este separarea efectiva intre puterile statului, fiecare organism operand ca un controlor 

al abuzurilor de putere comise de celelalte puteri.  

re
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capacitatile existente sunt doua aspecte deosebit de importante. Pentru a trage guvernul la 

raspundere institutia parlamentului are nevoie sa cunoasca  conturile publice, are nevoie de 

te guvernamentale, si de 

capacit

are independente: Mediile de informare libere si 

deschis

n doar cateva 

firme s

de cele economice si a reinstala controlul financiar 

in pozi

 de 

planific

nditiile ce favorizeaza coruptia in serviciile sectoriale pot fi restranse prin 

introdu

Luate impreuna, cele cinci blocuri de actiune ale strategiei multipolare pentru 

ar putea aparea drept prea complexe, ele implicand schimbari profunde in 

comisii de control financiar, de abilitarea de a deschide documen

atea de a aplica sanctiuni credibile.  

Consolidarea participarii societatii civile: In calitatea lor de entitati implicate in 

calitatea guvernarii, dar si ca agenti de comunicare intre populatie si institutiile statului 

organizatiile cealcatuiesc societatea civila pot avea un rol important in limitarea coruptiei.  

Incurajarea mediilor de inform

e pot sprijini actiunile de supraveghere a coruptiei prin descoperirea si dezvaluirea unor 

abuzuri.  

Crearea unui sector privat competititv: Statul este in pozitia cea mai vulnerabila in fata  

mecanismelor de ‘State Capture’ atunci cand puterea economica este concentrata i

au domenii industriale si cand interesele economice concurente nu au real acces la 

mediile politice decizionale. Posibilitatea de ‘State Capture’ de catre puternice grupuri de 

interese economice poate fi tinuta sub control daca sunt taiate beneficiile pe care aceste firme le  

dobandeau prin “capturare”.  

Reformarea administrarii sectorului public: Consolidarea mecanismelor de 

responsabilizare externa este la fel de importanta pentru restrangerea coruptiei si conditiilor ce o 

favorizeaza ca si imbunatatirea managementului intern al resurselor si administratiei publice. 

Pentru aceasta este nevoie de instituirea meritocratiei personalului si plata lui adecvata, 

in administratia publica. Sunt necesare si modificari in organismele guvernamentale pentru a se 

realiza separatia functiilor de reglementare 

tia lui de drept. 

Transparenta si responsabilitatea in gestiunea veniturilor fiscale trebuie consolidate 

printr-un buget asigurator si controlat, prin implementarea unor scheme functionale

are si executie bugetara, si prin promovarea unor sisteme solide de contabilitate si 

control financiar. 

Co

cerea reformelor si a unei supravegheri sporite din partea societatii. In sfarsit, masurile 

de descentralizare trebuie sa se concentreze spre sporirea responsabilitatii si crearea de 

capacitati  locale de gestiune financiara inca din primele etape ale descentralizarii. 

* * * 

combaterea coruptiei 



structura institutionala curenta, atat politica cat si economica, in chiar nucleul relatiilor intra-

statale si in relatiile dintre stat si societate, sau in practicile politice guvernamentale curente. 

Nici un

in 

functie

re a fi adoptate sunt orientate spre următoarele domenii73:  

dministraţiei publice;  

nstituţional 

eficient în prevenirea săvârşirii faptelor de corupţie si înfăptuirea reformelor în domeniile 

fundam

i. 

Cea de

ticii profesionale.  

corupţie a condus la 

institui archetului de 

pe lâng tură specializată în acest domeniu la nivel naţional. Secţia 

coordo tructurilor teritoriale specializate în acest domeniu, 

înfiinţa  pe lângă curţile de apel şi 

birouri în cadrul parchetelor de pe lângă tribunale.  
                                                

 guvern nu are capacitatea de a reforma simultan toate domeniile mentionate deodata.  

Pentru a fi eficienta o strategie multipolara are nevoie sa-si stabileasca cateva linii 

directoare pe baza carora sa-si selecteze si programeze prioritatile la capitolul reforma, 

 de tipurile particulare de coruptie din fiecare tara.  

Controlul corupţiei în România implică adoptarea de măsuri preventive care să vizeze 

factorii criminogeni şi înlăturarea punctelor de vulnerabilitate la corupţie.  

Măsurile necesa

a. Reforma instituţională  

• reformarea sistemului judiciar;  

• consolidarea capacităţii de prevenire şi control al corupţiei;  

• reforma a

b. Crearea unui sector privat competitiv.  

c. Reforma legislativă  

 

A .REFORMĂ INSTITUŢIONALĂ urmareste crearea unui sistem i

entale ale exercitării autorităţii statului: justiţia, administraţia publică şi finanţele 

publice.  

Reforma sistemului judiciar are in vedere exerciţiul independent şi imparţial al actului 

de justiţie, cu atât mai mult cu cât acesta constituie premisa unei bune administrări a justiţie

 a doua premisă – existenţa unei magistraturi de elită - se va realiza printr-un sistem de 

recrutare, formare şi perfecţionare profesională bine fundamentat, în care numirea şi 

promovarea se vor realiza numai pe baza competenţei şi a e

Consolidarea capacităţii de prevenire şi control al corupţiei: Adoptarea în anul 2000 a 

legii nr. 78 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 

rea Secţiei de combatere a corupţiei şi a criminalităţii organizate, în cadrul P

ă Curtea Supremă, ca struc

nează şi controlează activitatea s

te prin aceeaşi lege, respectiv, servicii în cadrul parchetelor de
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Reforma administraţiei publice, centrale şi locale se constituie într-un obiectiv 

fundam istraţiei publice, descentralizării serviciilor 

publice iei administrative şi financiare, întăririi autorităţii statului şi a 

răspunderii acestuia precum şi ale coerenţei actului administrativ şi perfecţionării 

manage

continuităţii activităţilor şi programelor derulate de către autorităţile şi instituţiile 

publice;  

• Accel

• Instit

cesul decizional administrativ. Procedurile 

admini

ministraţia publică trebuie fundamentată pe reformarea 

manag ublic prin instituirea şi dezvoltarea unui sistem obiectiv de 

inarea surselor de corupţie din administraţia fiscală şi vamală.  

ui sistem obiectiv de selecţie, promovare şi evaluare a 

funcţionarilor publici  

ental urmarind principiile restructurării admin

 şi consolidării autonom

mentului în administraţie.  

Astfel, se au in vedere: 

• Realizarea stabilităţii instituţionale, corelată cu stabilitatea funcţionarilor publici în scopul 

asigurării 

erarea procesului de descentralizare a serviciilor publice, însoţită de mecanisme eficiente 

de angajare a răspunderii;  

• Constituirea la nivelul ministerelor şi al altor instituţii publice a unor structuri cu atribuţii în 

implementarea măsurilor preventive cuprinse în planurile sectoriale de acţiune împotriva 

corupţiei;  

uirea unor proceduri interne, în cadrul fiecărei instituţii publice, prin care să se 

reglementeze obligaţii clare şi precise privind modul de sesizare a faptelor de corupţie;  

• Reglementarea activităţii compartimentelor cu atribuţii de control, organizate la nivelul 

autorităţilor şi instituţiilor publice;  

• Organizaţii de audit, care să investigheze şi să publice rapoarte cu privire la orice deturnare a 

destinaţiei fondurilor publice, urmând a fi prezentate spre analiză comisiilor parlamentare;  

• Transparenţa şi existenţa căilor de atac în pro

strative trebuie să fie previzibile, transparente şi dublate de mecanisme de angajare a 

răspunderii organului emitent. Ele trebuie să asigure transparenţa deciziilor, răspunsuri adecvate 

la petiţiile formulate de cetăţeni şi existenţa căilor de atac, care includ: sesizarea organului 

administrativ ierarhic superior, apelul judiciar şi avocatul poporului.  

Prevenirea corupţiei în ad

ementului sectorului p

selecţie, promovare şi evaluare a funcţionarilor publici, îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

publice, reconsiderarea relaţiei cetăţean-funcţionar public, stoparea birocraţiei, şi nu în ultimul 

rând elim

Astfel, se au in vedere: 

a. Instituirea un



• Instituirea unui sistem de selectare, promovare şi evaluare a funcţionarilor publici precum şi a 

unui sistem de control, bazate exclusiv pe recunoaşterea obiectivă a meritelor şi performanţelor 

profesionale;  

iul fişei 

are pentru personalul din sectorul bugetar în funcţie de 

a în 

servicii publice, în funcţie 

de cere

• Întărir pra prestării serviciilor publice (inclusiv prin sondaje de opinie 

publice

n – funcţionar public  

 implementării Codului etic al funcţionarilor publici;  

tarea termenelor 

anizare şi funcţionare ale autorităţilor şi instituţiilor publice 

i bună cunoaştere a rolului şi atribuţiilor 

e un serviciu public.  

• Elaborarea şi implementarea codului deontologic pentru funcţionarii publici;  

• Realizarea unei stricte şi precise delimitări a atribuţiilor de serviciu prin intermed

postului, pentru fiecare funcţionar;  

• Stabilirea unui sistem de salariz

pregătirea profesională, gradul de răspundere şi complexitate a atribuţiilor şi în raport cu 

condiţiile în care se desfăşoară munca, bazat pe recompensarea performanţelor. Se va ave

vedere şi regularizarea beneficiilor non - salariale;  

• Asigurarea transparenţei veniturilor persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul 

bugetar.  

b. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice  

• Reproiectarea sistemului de management din instituţiile care oferă 

rea de servicii şi de nevoile consumatorilor;  

• Crearea unui sistem de supraveghere şi control a instituţiilor care desfăşoară servicii publice;  

• Descentralizarea serviciilor publice;  

• Reducerea tranzacţiilor efectuate cash;  

• Continuarea reformelor în sistemului sănătăţii publice şi educaţiei;  

ea controlului public asu

, pe baza cărora să se redacteze topuri ale companiilor care activează în acest domeniu).  

c. Relaţia cetăţea

• Modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, cu 

prevederea simplă şi clară a drepturilor şi obligaţiilor ce îi revin în relaţia cu cetăţeanul;  

• Monitorizarea

• Creşterea rigurozităţii în motivarea şi formularea răspunsurilor, precum şi scur

în care autorităţile şi serviciile publice au obligaţia să răspundă solicitărilor cetăţenilor;  

• Prevederea în regulamentele de org

a unor norme care să reglementeze relaţia cetăţean – funcţionar public;  

• Adoptarea unei noi legi cu privire la exercitarea dreptului la petiţionare;  

• Asigurarea accesului permanent la informaţiile publice şi elaborarea unor programe de 

informare a opiniei publice care să vizeze o ma

instituţiilor, precum şi a procedurilor şi formalităţilor care trebuie respectate pentru a se putea 

beneficia d



d. Stoparea birocraţiei  

• Raţionalizarea circuitului documentelor;  

• Simplificarea procedurilor de emitere de către autorităţile administrative a avizelor, 

, 

dministraţia publică a oficiului unic de primire a 

precise eficiarilor acestora;  

ărire a 

rol şi aplicarea fermă a 

rol la punctele de trecere a frontierei;  

• Înfiin sare a taxelor în punctele de control la trecerea frontierei;  

în rândul plătitorilor de taxe şi impozite.  

lui de management al resurselor financiare publice  

nte în domeniul achiziţiilor publice şi al privatizării precum 

şi speci legislaţiei în aceste materii;  

autorizaţiilor sau licenţelor necesare desfăşurării unor activităţi specifice (ex. avize de urbanism

autorizaţii de construcţie);  

• Înfiinţarea în fiecare instituţie din a

solicitărilor cetăţenilor.  

e. Corupţia în administraţia fiscală şi cea vamală  

• Cadrul legislativ care reglementează scutirile de impozite va cuprinde şi metodologii clare şi 

 care să permită aplicare unitară tuturor ben

• Reducerea fiscalităţii, prin diminuarea numărului de taxe şi impozite;  

• Înfiinţarea cazierului fiscal al contribuabililor, ca mijloc de evidenţă şi de urm

contribuabililor cu risc fiscal ridicat;  

• Constituirea unei baze de date la nivel naţional, cu agenţii economici care au restanţe mari la 

bugetul de stat;  

• Dezvoltarea şi implementarea unui program coerent de educaţie etică a personalului autorităţii 

vamale precum şi intensificarea activităţii organismului propriu de cont

măsurilor de prevenire a corupţiei în domeniul vamal;  

• Dezvoltarea fluxului de raportare, informare şi popularizare, atât a performanţelor, cât şi a 

cazurilor de conduită inadecvată a personalului vamal  

• Standardizarea procedurilor de vămuire şi de percepere a taxelor vamale precum şi folosirea 

sistemelor computerizate de cont

ţarea ghişeului unic de înca

• Folosirea frecventă a sondajelor de opinie 

 

 

F. Reforma sistemu

Se au in vedere:  

• Instituirea unor proceduri transpare

alizarea funcţionarilor publici însărcinaţi cu aplicarea 

• Asigurarea unui control eficient al execuţiei bugetare (sistemul trezoreriei);  

• Limitarea fondurilor şi a tranzacţiilor extra-bugetare;  

• Fundamentarea temeinică a prevederilor bugetare pentru venituri;  



• Asigurarea unui sistem performant de audit intern şi extern care să furnizeze Guvernului şi 

Parlamentului rapoarte privind modul de gestionare şi administrare al fondurilor publice.  

REA UNUI SECTOR PRIVAT COMPETITIV 

e luare a deciziilor fundamentale pentru 

tuie o prioritate a politicii economice a 

mpetiţiei economice şi 

C. REFORMA LEGISLATIVĂ  

eforma legislativă urmărită de Guvernul României contribuie la consolidarea statului 

de drep ii de piaţă 

viabile.  

 organizate din cadrul 

 acest 

domeniu, înfiinţate prin Legea nr. 78/2000, respectiv, servicii în cadrul parchetelor de pe lângã 

curţile 

 scopul efectuãrii cu celeritate şi în mod temeinic a activitãţilor de descoperire şi de 

urmãrir

 

 

B. CREA

  

Concentrarea puterii economice la nivelul unui număr redus de societăţi comerciale 

precum şi neparticiparea sectorului privat la procesul d

mediul de afaceri, conduce la vulnerabilitatea statului în faţa mecanismelor de acaparare „state 

capture”. Crearea unui sector privat competitiv consti

României, în acest sens impunându-se reformarea legislaţiei comerciale, reglementarea strictă a 

regimului societăţilor comerciale cu capital de stat, promovarea co

cooperarea cu asociaţiile patronale.  

 

R

t, la stabilitatea şi securitatea vieţii sociale şi la dezvoltarea unei econom

 

Secţiunea VIII. Structuri specializate in prevenirea si combaterea corupţiei74

 

MINISTERUL PUBLIC  

Secţia de combatere a corupţiei şi a criminalităţii

Parchetului de pe lângă Curtea Supremă - structurã specializatã în acest domeniu la 

nivel naţional coordoneazã şi controleazã activitatea structurilor teritoriale specializate în

de apel şi birouri în cadrul parchetelor de pe lângã tribunale.  

In

e a infracţiunilor de corupţie şi a infracţiunilor asimilate acestora, legea prevede obligaţia 

organelor care au competenţe legale în descoperirea şi urmãrirea acestor infracţiuni de a delega, 

pe timp de un an, la cererea procurorului general al Parchetului de pe lângã Curtea Supremã de 

Justiţie, numãrul necesar de persoane specializate în acest domeniu, pentru a îndeplini sub directa 

conducere, supravegherea şi controlul nemijlocit al procurorilor din structurile specializate actele

                                                 
74 Conform anexei Planului national de prevenire a coruptiei 



procesuale conferite de lege. Aceste prevederi au fost transpuse în practicã prin constituirea de 

echip nate cu Ministerul de Interne şi Ministerul Finanţelor 

Publice

archetul Naţional Anticorupţie (a se vedea O.U.G. nr.43\2002)  

 

STERUL DE INTERNE  

neral al Poliţiei funcţioneazã Direcţia Poliţiei Economico 

- Financi

asemenea, l

n de infracţiuni;  

- identi

rea unor activitãţi de cercetare penalã în cazul infracţiunilor de competenţa poliţiei.  

lă de Informaţii şi 

Protec  Internă care are atribuţii de prevenire şi combatere a corupţiei în rândul cadrelor 

iniste

rire penalã a 

ã instanţele judecãtoreşti precum şi coordonarea acţiunilor de prevenire a 

criminalitãţii.  

e mixte, în baza protocoalelor sem

, din acestea fãcând parte ofiţeri de poliţie şi specialişti în domeniile financiar, bancar şi 

vamal.  

P

 
MINI

La nivelul Inspectoratului Ge

are, în cadrul cãreia existã un serviciu specializat de combatere a corupţiei. De 

a nivelul Inspectoratelor judeţene de poliţie funcţioneazã servicii ale poliţiei 

economico - financiare, în cadrul cãrora existã, birouri de combatere a corupţiei.  

Atribuţii principale:  

- identificarea persoanelor care sunt predispuse sau comit fapte de corupţie, având în vedere 

funcţia pe care o deţin, locurile şi mediile pretabile comiterii acest ge

ficarea persoanelor care au acumulat bunuri şi valori pe care nu le pot justifica, având în 

vedere veniturile realizate ca urmare a muncii prestate într-o funcţie publicã ori asimilatã 

acesteia;  

- culegerea şi schimbul de informaţii cu alte structuri informative despre funcţionari publici sau 

alţi salariaţi care sunt predispuşi la comiterea acestui gen de infracţiuni;  

- efectuarea de acte premergãtoare, în condiţiile legii, în scopul transformãrii informaţiilor în 

mijloace de probã în cadrul unor dosare penale;  

- organizarea şi prinderea în flagrant împreunã cu procurorul, a persoanelor care comit 

infracţiuni de corupţie;  

- efectua

În cadrul Ministerului de Interne funcţioneazã şi Direcţia Genera

ţie

m rului.  

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI  

Direcţia pentru relaţia cu Ministerul Public şi de Prevenire a Criminalităţii şi a Corupţiei 

asigurã legãtura funcţionalã cu Ministerul Public privind activitatea de urmã

parchetelor de pe lâng



Atribuţii principale:  

- examineazã legalitatea şi temeinicia cererilor formulate de procurorul general al 

 

lor şi 

r judecãtoreşti;  

 

cererilor de ridicare a 

ernamentale sau naţionale care au atribuţii în 

chetul de 

 de Justiţie;  

şi 

monito

ã studii şi analize periodice cu privire la fenomenul infracţional, la cauzele şi 

condiţiile care determinã sau favorizeazã sãvârşirea infracţiunilor, a dinamicii producerii 

acestor atere a corupţiei şi criminalitãţii organizate, precum şi cu 

Secţia d

ea şi combaterea criminalitãţii şi a corupţiei prin mijloace specifice pe care le 

pre nistrului justiţiei;  

 ce au în vedere neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasã a 

înd

bile la acţiuni de corupere);  

uri personale;  

• pretinderea sau primirea unor foloase necuvenite în scopul uşurãrii regimului de 

deţinere.  

Parchetului de pe lângã Curtea Supremã de Justiţie privind avizarea cercetãrii, reţinerii,

arestãrii, percheziţiei şi trimiterii în judecatã a procurorilor, judecãtorilor, notari

executorilo

- examineazã legalitatea şi temeinicia cererilor formulate de procurorul general al

Parchetului de pe lângã Curtea Supremã de Justiţie privind avizarea 

imunitãţii parlamentare.  

- colaboreazã cu organisme ministeriale, guv

domeniul prevenirii criminalitãţii şi a corupţiei, cu alte direcţii din minister sau cu Par

pe lângã Curtea Supremã

- colaboreazã cu Direcţia programe şi prognoze în negocierea, implementarea 

rizarea programelor internaţionale de asistenţã tehnicã şi finanţare pentru sistemul 

justiţiei, în domeniul prevenirii criminalitãţii şi a corupţiei;  

- efectueaz

a, colaborând cu Secţia de comb

e urmãrire penalã şi criminalisticã din cadrul Parchetului de pe lângã Curtea Supremã de 

Justiţie şi cu Direcţia programe şi prognoze din minister. Pe baza datelor obţinute, împreunã cu 

cele douã secţii sus-menţionate, ori de câte ori este necesar, elaboreazã programe de mãsuri 

pentru prevenir

zintã spre aprobare mi

Tot în cadrul Ministerului Justiţiei există Serviciul Independent de Protecţie şi 

Anticorupţieacţioneazã în direcţia cunoaşterii şi prevenirii fenomenului corupţiei. În acest sens 

sunt avute în vedere urmãtoarele categorii de informaţii:  

1. Acte de corupţie

atoririlor de serviciu ce pot duce la producerea unor evenimente în sistemul penitenciar:  

• cetãţeni români sau strãini preocupaţi în crearea de relaţii în rândul cadrelor din 

sistemul penitenciar (preta

• legãturi ale personalului administraţiei penitenciare cu persoane din lumea interlopã ori 

cu alţi infractori;  

• folosirea unor deţinuţi în scop



2. Orice alte informaţii obţinute accidental, care se referã la acte de corupere, a unor 

persoane din domeniile: administraţiei de stat, justiţie, parchet, medici aparţinând IML etc.  

 

 

CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI – MINISTRU  

Prin decizia Primului – Ministru nr. 265 din 3 mai 2001, au fost stabilite atribuţiile şi 

organizarea internã a Corpului de Control a Primului-Ministru.  

În ceea ce privesc atribuţiile legate de prevenirea corupţiei şi a criminalitãţii organizate 

pot fi menţionate urmãtoarele:  

- controleazã şi verificã activitãţile şi acţiunile care pot avea legãturã cu corupţia şi 

criminalitatea organizatã;  

- analizeazã şi verificã activitatea organelor de control din ministere şi din instituţiile 

subordonate Guvernului;  

- verificã modul de derulare a unor operaţiuni financiar bancare şi de asigurãri aflate în 

neconc

i aplicare a mecanismelor economiei de 

piaţa;  

ontrol al faptelor de corupţie şi criminalitate organizatã;  

e şi utilizare a fondurilor şi creditelor 

interna

irecţia control ministere şi alte instituţii din subordinea Guvernului;  

ctivitatea Corpului de control este coordonatã de un secretar de stat ce are în subordine 

un director general care îndrumã activitatea direcţiilor.  

ordanţã cu prevederile legale şi care sunt în legãturã cu fapte sãvârşite de funcţionari 

publici;  

În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale Corpul de Control este structurat în cinci direcţii:  

- Direcţia control, privatizare - post privatizare ş

- Direcţia c

- Direcţia control a modului de contractar

ţionale acordate României;  

- D

- Direcţia control instituţii şi persoane cu regim jurisdicţional special.  

 

A



 

IA 
 
Secţiun

rin intermediul unui corp de persoane specializate, de regula plasate intr-o structura 

ierarhic

 

 imperii orientale din antichitate, care se bazau pe sisteme centralizate de organizare in 

vederea utiste europene si a 

fost pre

. 

 parut si primele 

referiri pectele negative.  

stfel, birocratia era vazuta ca opunandu-se democratiei, prin limitarea participarii unor 

categor

ese prin intermediulputerii detinute76.   

 Max Weber este cel care face din birocratie o forma de aplicare foarte generala, bazata 

pe profesionalism, diviziunea muncii, ierarhismul functiilor si impersonalitatea regulilor. In 

conceptia sa, organizarea birocratica ar asigura precizia, permanenta, disciplina, rigoarea si 

previzibilitatea comportamentelor, fiind superioara tuturor celorlalte sisteme77. Weber 

subliniaza indispensabilitatea birocratiei pentru rationalizarea procedurilor de atingere a 

obiectivelor in orice tip de organizatie specifica societatii industriale.Prototip alunei organizatii 

rationale, ea este suportul major al rationalizarii lumii moderne; birocratia nu este o putere 

autonoma,ci doar un aparat, centralizat,competent si eficient, dar in general subordonat unei 

puteri publice sau de alta natura78. 

 Birocratia este astazi perceputa ca forma corupta generata de administratia care in loc 

sa-si îndeplineasca în mod corect sarcina sa de serviciu public, foloseste birocratia în propriul ei 

folos79. 

 

                                                

Capitolul II. BIROCRAŢ

ea I  . Notiunea de birocratie  

 Birocratia reprezinta un mod de organizare destinat administrarii pe scara larga a unor 

resurse p

a si dispunand de atributii, responsabilitati si proceduri strict definite75. 

Birocratia a caracterizat primele forme de organizare sociala, ea a existat in cadrul 

marilor

 gestionarii resurselor de care dispuneau, a caracterizat statele absol

luata si in statele nationale moderne, extinzandu-se dincolo de organizatiile statale in 

cvasitotalitatea organismelor sociale

In conditiile cresterii interventionismului statal, in secolul XIX, au a

 si analize ale fenomenului birocratic, vizandu-se in primul rand as

A

ii largi la procesul decizional si prin tendinta corpului de functionari de a se transforma 

intr-o categorie distincta si de a-si impune propriile inter

 
75 Zamfir C., Lazar Vlasceanu – Dictionar de sociologie,Ed. Babel,Bucuresti 1998,p.71 
76 A se vedea  J St. Mill – Consideration on Reprezentative Government,1861; asupra dimensiunii istorice a birocratiei – 
G.Mosca –Elementti di scienza politica, 1895 
77 A se vedea si Matei L. – Management public, Ed. Economica, Bucuresti 2001, p. 32-34 
78 Zamfir C., Lazar Vlasceanu,op.cit.p. 72 
79 Interventia domnului Dan Amedeo Lazarescu in cadrul dezbaterii "Proiectul de Conventie a Consiliului Europei privind 
coruptia", Bucuresti 2001 



 

Secţiunea II. Particularităţile birocraţiei publice 

izatiei birocratice80 este locul dominant ocupat de 

ie sa le puna in 

 se caracterizeaza prin specializare si diviziune stricta a 

uncii. 83

 

"forta" situatiile pentru a se potrivi regulilor, în parte rezulta 

                                              

 Prima caracteristica a organ

autoritatea ierarhica. Exista un inalt nivel de centralizare a deciziilor care conduce la o izolare 

a nivelurilor ierarhice81.  Informarea si directivele parcurg intreaga ierarhie de la varf la baza. 

Nivelul superior stabileste principiile generale iar esaloanele inferioare trebu

practica, astfel ca pe masura ce se coboara in ierarhie, regulile sunt din ce in ce mai apasatoare. 

Structura iérarhica presupune ca  fiecare nivel depinde de nivelul superior si ca fiecare angajat 

nu are decat un conducator, astfel ca cea mai mare parte a birocratiilor au o structura piramidala. 

Relatiile de autoritate sunt astfel, prestabilite si limitate arbitrar82. 

 Aceasta autoritate centralizata

m  Acest model implica o definire foarte precisa a obiectivelor organizationale , astfel ca, 

organizarea birocratica ar putea sa asigure eficacitatea84.   

 Intr-o organizatie birocratica exista reguli si proceduri impersonale, prestabilite care 

urmaresc sa limiteze imprevizibilul, fiind scrise si constituind “memoria” organizatiei.  Membrii 

sai utilizeaza aceeasi impersonalitate in relatia cu clientii iar organizatia ar putea asigura un

serviciu echitabil, onest si eficace. Totusi, comportamentul standardizat al birocratului ii 

dezvolta un ritualism rigid in comportament, astfel ca raspunde cu dificultate noilor cerinte85. 

 Cele mai multe organizatii birocratice sunt destinate sa rezolve probleme de rutina 

potrivit unui set cunoscut de reguli. Când se confrunta cu o situatie neprevazuta în aceste reguli, 

ele au probleme serioase. Unul din motive este tendinta fiecarei persoane din organizatie sa 

transmita altora responsabilitatea unei astfel de decizii deoarece este posibil ca lucrurile sa nu 

mearga bine si sa fie tras la raspundere.  

Când întâlnesc o situatie noua, birocratii încearca adesea s-o adapteze la una pentru care 

exista reguli. Aceasta tendinta de a 

din înclinatia spre conformare care se manifesta în grupuri si organizatii. Astfel, desi 

organizatiile birocratice pot fi rationale si eficiente în rezolvarea  

   
      Unele elemente ale organizatiilor birocratice sunt similare in sistemul public si in cel privat, altele de natura mai ales 

politica se regasesc numai in organizatiile publice. 

che 

s”, Optimum, vol. 19, no. 3, 1989, 

80

81 Crozier Michel, Le phénomène bureaucratique, Paris, Éditions du Seuil, 1963, p.14 
82 GOW, J. I., M. BARETTE, S. DION et M. FORTMANN, Introduction à l'administration publique: Une appro
politique, Québec, Gaëtan Morin Éditeur, 1993, p. 53. 
83 Idem, p.55 

echnology and Change in Bureaucratic Culture84 FERGUSON, S. and S. FERGUSON, “T
41-71 
85 Crozier Michel, Le phénomène bureaucratique, Paris, Éditions du Seuil, 1963, p.21. 



situatiilor familiare, ele nu se pot adapa la schimbare. Situatiile noi cer moduri noi de rezolvare 

se autoperpetua. Acest esec de adaptare la 

tivele organizatiei88. 

re 

asura

ucru tuturor angajatilor. Potrivit acestei "legi", munca 

necesar

irocratic, ci intervin alti doi 

a problemelor, dar vechile moduri au tendinta de a 

conditii noi uneori este denumit  incapacitatea instruirii si reprezinta o limita serioasa a 

organizatiilor birocratice.  

 Structura birocratica poate raspunde optim unor cerinte de ordin tehnic, dar nu asigura 

eficacitatea in plan social-uman86. In sfarsit, specializarea foarte accentuata conduce la rutina 

angajatilor iar ierarhia stricta scade gradul de responsabilitate. Salariatul va vedea regulile ca 

finalitati, fara a le asocia cu scopurile vizate de acestea87.  Astfel, valoarea instrumentala a 

regulilor devine o valoare finala, regulile se transforma din mijloace in finalitati iar angajatii se 

axeaza pe comportamentele stabilite de reguli si mai putin pe obiec

           Organizatiile birocratice au tendinta de a se perpetua. În orice organizatie cu angajati, un 

obiectiv primar devine prezervarea organizatiei însesi, care, la rândul ei, asigura pastrarea 

locurilor de munca ale angajatilor.  

           Sociologii numesc acest proces înlocuirea obiectivului, ceea ce înseamna ca obiectivele 

de origine ale organizatiei sunt devansate de obiectivul primar al prezervarii organizatiei. Astfel, 

birocratiile se caracterizeaza prin rezistenta la schimbare si tendinta de perpetuare.  

Organizatiile birocratice tind nu numai sa supravietuiasca dar si sa creasca în 

dimensiune. O prima cauza este reprezentata de putere: prestigiul este determinat în ma

m  de numarul de oameni pe care îl controleaza un manager. De aceea este în interesul 

fiecarui manager sa angajeze cât mai multi oameni.  

Odata ce mai multi oameni sunt angajati, apare nevoia înmultirii altor categorii de 

personal (sefi de sectii si birouri, secretare etc.) Asa numita "lege" a lui Parkinson a relevat de 

ce nu este niciodata greu sa se dea de l

a se extinde de asa maniera ca sa se foloseasca timpul si tot personalul disponibil. Se 

spune ca, daca sunt oameni disponibili, ceva se va gasi de facut pentru ei89.   

Cresterea, diminuarea sau chiar disparitia unui volum de munca administrativa nu 

afecteaza in mod direct si semnificativ numarul personalului b

                                                 
86 RANKIN, Tom, New Forms of Work Reorganization: The Challenge for North American Unions, Toronto, University of 
Toronto Press, 1990. 
87 FERGUSON, S. and S. FERGUSON, “Technology and Change in Bureaucratic Cultures”, Optimum, vol. 19, no. 3, 1989, 
41-71. 
88 quet - Les défis associés à la réorganisa Renaud Pa tion du travail dans le secteur public, Document de recherche 96-7, 

ri (atentie, 5% inseamna ca birocratia 
s

Université du Québec à Hull, novembre 1996 
89 Parkinson a calculat ca o birocratie creste in medie cu 5% in fiecare an, chiar daca nu apare nimic in plus de facut. Si cum 
cresterea aduce noi probleme de rezolvat, se vor tot produce noi regulamente si procedu
e dubleaza la fiecare 15 ani!); 



factori care caracterizeaza tendinta de expansiune birocratica: multiplicarea subordonatilor si 

multiplicarea activitatilor90.   

O a doua cauza este reprezentata de cresterea calitativa si cantitativa a sarcinilor  care 

solicita o organizatie in epoca actuala.  

ă o creştere în număr, influenţă şi puteri discreţionare a 

 interese şi 

birocra

Raţionalitatea constă în aplicarea cu o tehnică precisă a unor standarde legale şi 

financiare, ceea ce putea fi realizat organizatoric printr-o ierarhie de funcţii şi detaşarea 

 La aceste caracteristici ale organizatiei birocratice se adauga  problemele particulare ale 

administratiei publice. Aceasta este subordonata puterii politice si astfel concepte precum 

imputabil, eroare decizionala, capata alt sens. Astfel, pentru a se proteja de criticile publice, 

administratia este supusa unor controale stricte din partea organismelor centrale care dezvolta 

reguli suplimentare si creeaza organisme de supraveghere91.  

 

Secţiunea III . Birocraţia modernă  

 

Toate datele şi sursele arat

birocraţiei. Aceasta poate fi pusă pe seama mai multor factori, dar evoluţia rămâne ca o 

constantă a evenimentelor politice, economice şi a schimbărilor sociale. Alte cauze ale acestei 

dezvoltări sunt ambiţiile materiale ale birocraţilor, alianţa dintre diferitele grupuri de

ţi şi ca rezultat al competiţiei economice internaţionale şi cerinţelor capitalismului. 
Aceste explicaţii nu sunt consistente pentru toate ţările. Totuşi, existenţa unui sistem 

birocratic mai mare şi mai complex apt pentru a îndeplini din ce în ce mai multe funcţii este 

lesne de înţeles. 

Toate teoriile moderne ale birocraţiei încă stau în umbra lui Max Weber. El vedea 

birocraţia ca fiind raţională şi eficientă, dar teoriile moderna încearcă să demonstreze 

disfuncţionalitatea acestui sistem. 

Această schimbare de teorii are mult de a face cu schimbările în rolul guvernului şi 

dacă birocraţia nu va fi restructurată, aceste teorii vor rămâne nefolositoare. 

Teoria lui Max Weber se baza pe distincţia dintre administrativ şi politic, el văzând 

birocraţia ca un instrument eficient pentru aplicarea politicilor publice cu precizie şi consistenţă. 

birocraţilor de orice interes personal. 

                                                 
90 Zamfir C., Lazar Vlasceanu,op.cit.p. 322 
91 MANION, J. L., “New challenges in public administration”, Administration publique du Canada, vol. 31, no. 2, 1988, 234-
246. 



Această teorie a rămas depăşită din două puncte de vedere. În primul rând exercitarea 

birocratică a puterilor discreţionare a crescut enorm, ea beneficiind de un puternic suport 

financi

ţiei moderne a fost transformat de capacitatea slăbită a 

 

cratice 

staff 

personal

politici şi birocraţii de frunte funcţionează într-o legătură simbiotică atât la 

elaborare

u politicienii. Ei vor folosi sau nu aceste avantaje pentru a-şi 

proteja s

În Marea Britanie 

birocraţi

birocrati

at greş, datorită recrutărilor abuzive, perioadelor scurte de 

conducere şi lipsei de disciplină de partid şi programe.  

Puterea nu trece neapărat de la politicieni la birocraţi, ea poate fi difuzată larg prin 

ralizată la fel de uşor. Un rezultat al acesteia este absorbţia 

ar, legal şi politic, iar deciziile luate sunt de multe ori benefice pentru anumite grupuri. În 

al doilea rând mediul politic al birocra

conducerii politice de a controla şi direcţiona birocraţia de sus în jos şi de presiunile politice 

complexe şi variate care înconjoară agenţiile birocratice. 

Modelul weberian nu permite apariţia acestor legături între grupurile birocratice şi 

agenţii. În acelaşi timp creşterea atitudinilor individualiste şi antitotalitariste ale oficialilor 

slăbeşte disciplina sistemului ierarhic. 

Secţiunea IV.  Natura politicilor biro

 

Controlul birocraţiei de către liderii politici a scăzut şi a fost modificat datorită 

dezvoltării acesteia. Conducerea politică care lucrează prin structuri mici (cabinete şi legislaturi) 

nu se poate dezvolta atât de uşor ca structura piramidalăa birocraţiei. De multe ori politicienii nu 

vor să împartă puterea şi largi cabinete şi comitete sunt ineficiente. 

Pentru a preîntâmpina această problemă liderii politici s-au înconjurat de un 

 şi consilieri. Limitarea acestui proces constă în abilitatea unui şef politic de a-i controla 

şi folosi eficient. 

Liderii 

a cât şi la implementarea politicilor. Birocraţii au multe avantaje: permanenţa lor, 

neeligibilitatea, deci neputând fi schimbaţi prin vot, cunoştinţele lor şi controlul comunicaţiilor 

pe care le pot folosi în tratativele c

tatutul. 

Sprijinirea politicienilor pe birocraţi a dat rezultate variabile. 

i sunt recrutaţi şi antrenaţi pentru a arăta sensibilitatea politică astfel că influenţa lor 

este una interpretativă. În Franţa instabilitatea politică a avantajat concentrarea puterii 

ce în mâinile celor antrenaţi să o exercite. În Statele Unite numirea de către Preşedinte a 

consilierilor trebuie să asigure teoretic conducerea politică şi să ţină birocraţia permanent în 

subordine. În practică acest sistem a d

sistemul politic sau poate fi neut

neîntreruptă de resurse birocratice în serviciul conducerii. Ambiţiile politicienilor de a atinge 



anumite 

ă la ţară, în unele fiind elitist iar în 

altele nu

În Marea Britanie clasa administrativă este provenită din 

facultăţi şi Cambridge. 

ericane au preluat acest sistem la care au aderat 

şi noile state fost comuniste. 

rea acestui aparat este anevoioasă, iar din Africa sau America Latină  avem 

exemple

 corupţie are drept consecinţă încetinirea procesului de dezvoltare a 

problem

aptă sau chiar de pe o treaptă mai înaltă 

cu oame

ţeluri rămân fără rezultat, ei trebuind să capete suportul birocratic prin renunţarea la 

unele ţeluri şi limitându-şi ambiţiile. 

Fără îndoială cel mai puternic motiv pentru folosirea puterii birocratice  este când 

acesta îşi apără statutul şi privilegiile. Acesta poate fi văzut prin dificultatea intervenţiei politice 

în procesul birocratic unde balanţa puterii nu poate fi uşor schimbată. 

Recrutarea membrilor birocraţiei diferă de la ţar

. 

În Franţa birocraţii de frunte sunt educaţi în Şcoala Naţională de Administraţie din 

Paris şi în Institutul de Studii Politice. 

şi colegii precum Oxford 

Celelalte ţări vest europene şi nord am

În Africa, America Latină, Asia conducerea birocratică se recrutează mai mult pe baza 

afinităţii religioase, culturale, etnice, dogmatice sau de clan sau de grup de interese. 

Acest mode de recrutare se poate întâlni totuşi, chiar dacă la o scară mai mică şi în 

Europa (Irlanda de Nord, Corsica). 

Rămăşiţele fostei birocraţii comuniste încă domină în noile democraţii aparatul 

administrativ rigid şi învechit. 

Schimba

 care dovedesc imposibilitatea schimbării definitive a concepţiilor birocratice 

manifestate de clasele politice. 

Nici chiar execuţia în masă a cvasitotalităţii membrilor de frunte a unei birocraţii nu 

rezolvă vechile probleme, noile clase birocratice preluând acelaşi atitudini corupte. 

Această

elor şi drept promotor însăşi membrii birocraţiei. 

Diferitele grupuri ale administraţiei publice locale şi centrale sunt supuse unei 

puternice politici de infiltrare de către diferite grupuri de interese care reuşesc întotdeauna să îşi 

satisfacă propriile nevoi şi să-şi alieze membrii marcanţi ai birocraţiei. 

Cu toate aceste limitări, priceperea profesională oferă un important instrument politic 

pentru rezolvarea problemelor. 

Astfel, birocraţii pot să trateze de pe aceeaşi tre

nii politici care au obţinut puterea prin vot sau prin lovituri de culise (în statele 

totalitare). 

 



Secţiunea V. Politici ale eficienţei birocratice 

 

E

te că aceste teorii au fost 

dicredita

rma administraţiei. 

nt decişi să-l implementeze, multe probleme 

rămân d

onal şi puteri legale. 

dimensiuni 

face aces

nte au făcut eroarea de a enumera şi de a pune accentul pe 

foarte m

roblemă politică. Spre exemplu NASA a reuşit să ducă un om pe 

Lună în 

agenţii şi nu 

avea sus

eplin de nici o ţară, dar multe dintre 

ele încea

tdeauna un subiect foarte criticat. Cei mai fioroşi critici şi 

reformat

ficienţa birocratică este un concept complex. Eficienţa este un valoros instrument care 

depinde însă de ţelurile fixate. 

Weber a fost tatăl teoriilor administraţiei ştiinţifice. Cu toa

te în timpurile noastre, ele rămân totuşi baza pentru cele mai pragmatice propuneri 

pentru refo

Câţiva autori disting problemele de administraţie pură de cele le politicii administrative 

(Hood, 1976). 

Dacă un obiectiv este clar şi oficialii su

e rezolvat. Un program administrativ eficient trebuie să fie pregătit şi să  i se aloce 

resurse adecvate de bani, pers

Ordinele şi informaţiile trebuie transmise în interiorul organizaţiei de jos în sus şi 

lateral cu alte departamente astfel că o structură administrativă modernă de mari 

t proces greu şi duce la erori. 

Studiile administrative rece

ultele probleme pe care le întâmpină implementarea unei politici eficiente, neluând în 

seamă faptul că aceasta este o p

mai puţin de un deceniu de la lansarea provocării de către Kenedy, dar o altă agenţie a 

guvernului SUA nu a reuşit să dea de lucru nici măcar unui singur procent din numărul de 

şomeri din anul 1991. 

Diferenţa este că primul ţel era clar şi avea susţinerea politică necesară şi era în 

jurisdicţia deplină a agenţiei, iar în al doilea caz ţelul depindea de cooperarea dintre 

ţinerea politică decât în anul electoral. 

Aceste cerinţe de cooperare nu sunt satisfăcute d

rcă să impună un sistem mai bun decât cel actual. 

 

Secţiunea VI. Valorile birocratice şi reforma 

 

Birocraţia a fost înto

ori sunt aderenţii unei politici de privatizare a multor servicii publice şi creşterea 

cerinţelor de eficienţă pentru birocraţi. 



Limitările acestei atitudini au fost demonstrate în Anglia, Turcia, Grecia şi alte ţări 

unde, după privatizarea serviciilor publice, calitatea serviciilor oferite şi siguranţa au scăzut 

oferind

 şi ea apărătorii ei. 

 ţările, dar până acuma nici o ţară sau guvern nu au luat vreo 

măsură p

s legată de descentralizarea politică. autorităţile politice locale sunt alese pe plan 

local şi 

ticienii să deţină şi funcţii naţionale şi funcţii locale. 

ătre grupurile de interese economice şi mult mai deschise la intervenţiile 

departam

prezenţa unei birocraţii profesioniste este foarte 

limitată. 

Secţiunea VII. Restructurarea responsabilităţii administrative 

na dintre cele mai acute probleme ale birocraţiilor mari este reprezentată de controlul 

politic c

paratul administrativ şi în guvern. 

Un număr de soluţii teoretice ar putea fi: 

 suporterilor birocraţiei o puternică armă în lupta pentru păstrarea privilegiilor. 

Birocraţia modernă are

Ea a crescut ca un sistem efectiv pentru aplicarea legilor uniform şi precis şi pentru 

oficierea de servicii standard  către toţi indivizii. Reforma birocraţiei este unul dintre punctele 

fierbinţi de campanie în toate

entru înlăturarea acestei probleme. Împărţirea puterii între administraţia centrală şi cea 

locală este strân

deservite de o birocraţie locală , astfel că flexibilitatea birocraţiei locale şi a celei 

centrale este direct legată de încredinţarea unei mai mari puteri de decizie către nivelurile 

inferioare de guvernământ. 

Sistemul francez este foarte centralizat pentru că regiunile sunt puternic dependente de 

serviciile oferite de către administraţia centrală. Cu toate acestea influenţa politică este 

descentralizată datorită practicii ca poli

În Marea Britanie consiliile locale angajează largi staff-uri birocratice care formal sunt 

sub controlul lor, iar din punct de vedere politic în alegerile locale se luptă pe probleme 

naţionale şi nu pe cele privind nivelul local. Astfel că influenţa politică este mai mare. 

În SUA există multiple niveluri de guvernări locale, acest lucru provocând încurcături 

chiar şi pentru cea mai simplă problemă. Slabele şi fragmentatele unităţi de guvernământ sunt 

deschise infiltrării de c

entelor centrale şi guvernamentale. 

Din punct de vedere numeric este ireală dorinţa unora de a avea o birocraţie extinsă 

pentru că în multe din ţările cu guverne slabe 

 

 

U

are formal este unul absolut, dar care în practică este sporadic şi nesigur. 

Responsabilitatea birocraţilor pentru faptele lor este foarte limitată iar aceasta loveşte în 

încrederea manifestată de populaţie în a



1) Să se facă distincţia dintre personalul permanent şi cel ales, dar aceasta s-a dovedit 

nerealistă datorită procesului de migrare continuă dintre lumea administrativului şi 

lumea politică. În ţările fost-comuniste această distincţie este aproape imposibilă 

e dintre cele două. 

mna că seniorii birocraţi ar trebui să aibă aceeaşi clasă şi fond 

s al 

a, Marea 

 agenţiile responsabil de acest sector, sau cei 

rice reformă în birocraţie va ridica întrebări asupra valorii şi naturii întregii 

administraţii. Nevoia de schimbare în politicile administrative este din ce în ce mai apăsătoare 

obleme de nerezolvat pentru 

structura actuală a administraţiei. 

A

 

datorită gradului mare de interactivitat

2) Aplicarea unui sistem asemănător celui suedez unde ministrer mici se ocupă numai 

de realizarea politicilor şi toate funcţiile operaţionale sunt realizate de un întreg 

spectru de agenţii. Această teorie este şi ea imposibilă la scara întregii lumi pentru 

că deşi ministerele fac legile şi agenţiile le aplică, există un sistem aproape nevăzut 

de coordonare între cele două. 

3) Un alt element este ideea de birocraţie reprezentativă, perspectiva fiind aceea că o 

birocraţie trebuie să reprezinte structura şi compoziţia întregii populaţii. Dacă 

aceasta ar înse

educaţional şi să ducă acelaşi stil de viaţă ca un senior manager, condiţia este 

îndeplinită. Această birocraţie reprezentativă ar fi una conservatoare şi ar susţine 

puterea politică din societate, existentă la acea dată. Cel mai radical înţele

birocraţiei reprezentative presupune deschiderea sistemului, inclusiv al celor mai 

înalte poziţii pentru indivizi din grupuri sociale defavorizate, precum şi din 

minorităţile etnice existente în acel stat. Reformatorii au încercat în Franţ

Britanie (reformele lui Fulton)dar au eşuat lamentabil datorită accesului slab la 

educaţie al grupurilor sociale vizate şi a rezistenţei şefilor actuali ai birocraţiei. Un 

alt sens al acestei birocraţii reprezentative este acela al reprezentării grupului, adică 

fermierii ar trebui să conducă

interesaţi (clienţii) să conducă agenţiile responsabile de locuinţele sociale care vor 

produce astfel proiecte acceptate de toţi.  

O

odată cu dezvoltarea nemaiîntâlnită a sociatăţii şi apariţia unor pr

ceste reforme vor fi în continuare discutate, dar ele arată dependenţa birocraţiei de 

politică şi a politicii de birocraţie. 
Pentru ca administraţia publică să aibă un rol hotărâtor în viitor, paşii concreţi trebuie 

făcuţi pentru realizarea unei flexibilităţi reale. 
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a VIII. Debirocratizare prin reorganizare 

re numeroasele eforturi depuse in ultimii zeci de ani de organizatii pentru a 

ilor conditii de productie si concurenta, reorganizarea muncii ocupa un loc 

 timp ce Osterman93 aprecia ca 35% din organizatiile americane din sectorul priva

us practici inovatoare in organizarea muncii inainte de 1992, Long94 constata intr-un 

a a 5000 de organizatii, ca aproximativ doua treimi au introdus o inovatie oarecare 

ea muncii intre 1980 si 1985. In plus, aceste inovatii au cunoscut o durabilitate de 

rioada de mai mult de cinci ani95.  

te date, ca si numeroase articole

ie a modelului traditional, birocratic, in sectorul privat si introducerea inovatiei. Totusi, 

 sectorul public lucrurile sunt putin diferite, lucru dovedit de faptul ca inovatia din 

este mult mai lenta96, cu toate ca, organizatiile publice fac fata unor constrangeri 

i politice comparabile, in sensul presiunilor pe care le creeaza, cu cele din sectorul 

l,  in timp ce cererea de servicii publice de calitate se accentueaza, resursele pentru 

e servicii sunt in scadere97, iar din moment ce finantele  publice sunt in criza, 

unt pusi in fata unor servicii mediocre din punct de vedere al calitatii98. Intr-un 

text, reorganizarea muncii poate reprezenta o solutie in cautarea eficientei utilizarii 

ane din sectorul public si diminuarii birocratiei. 

eptul de reorganizare 

ganizarea are in vedere modul in care sunt construite si structurate obiectivele, 

e sunt adoptate deciziile si modalitatile de exercitare a controlului99. Organizatiile, 

private, vor trebui sa puna in aplicare, tinand cont de  constrangerile interne si 

 mai eficiente si eficace actiuni, vizand fiecare componenta de organizare a muncii.  
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 Modelul dominant de organizare, numit traditional, este fondat pe ideile lui Taylor, 

 realizata de biroul central care realizeaza si 

 modul de adoptare a deciziilor. In 

 singurii care adopta decizii privind subordonatii. 

proceselor decizionale: participare directa in luarea deciziilor care ii vizeaza direct, prin 

informare si consultare.  

Mayo si Weber, este modelul care a fost utilizat cel mai mult in organizarea muncii pentru 

functia publica, dar si in sectorul privat. 

 In cadrul modelului traditional, obiectivele sunt construite si structurate prin intermediul 

directiilor de urmat. Ele sunt definite in mod detaliat dupa elaborarea fiecarei etape de lucru. 

Cea mai mare parte a timpului de descriere a obiectivelor este insotita de voluminoase manuale 

de proceduri ce explica modul de lucru pentru diferite tipuri de activitati. In marileorganizatii 

publice, descrierea obiectivelor generale este

manualele procedurale. Fiind imposibil de prevazut in aceste documente toate situatiile posibile, 

biroul central va avea in vedere cele mai apropiate niveluri ierarhice, care la randul lor, vor 

adauga directive pentru nivelurile inferioare.  

 Un astfel de mod de lucru, lasa putin loc exprimarii autonomiei si creativitatii. Prin 

reorganizarea muncii, se are in vedere acordarea unei puteri de apreciere a modului de realizare 

a unei activitati pentru functionar. Astfel, sunt necesari parametrii generali si obiective clare 

care sa inlocuiasca manualele de proceduri si reguli,precum si sarcini acordate unor echipe de 

lucru formate din salariati polivalenti. Acestia din urma vor fi implicati si in elaborarea 

sarcinilor ce le vor fi incredintate. 

 A doua componenta a organizarii muncii are in vedere

cadrulmodelului traditional, managerii sunt

Comunicarea este de tip descendent si are in vedere in primul rand transmiterea informatiilor 

sau a directivelor privind anumite proceduri ce trebuie respectate. Implicarea salariatilor in 

procedurile decizionale este minima.  

 Noul model  presupune in primul rand o participare directa a angajatilor in cadul 

 Pentru a asigura cooperarea angajatilor, ca si adeziunea fata de regulile si procedurile 

stabilite de catre conducere, este utilizata o a treia componenta a organizarii muncii, si anume 

controlul.  In cadrul modelului traditional, supravegherea si verificarea muncii,  constau in 

rapoartele intocmite de catre nivelul ierarhic superior cu privire la conformitate, aplicarea 

regulilor si productivitate, coercitia fiind des utilizata.  

 In cadrul noului model, control prin intermediul procedurilor si supravegherea, sunt 

inlocuite de o adeziune normativa. Mijloacele traditionale de control sunt inlocuite  cu strategii 

ce vizeaza apartenenta si identificarea angajatului cu organizatia, cu schimbari in cultura 



organizatiei bazate pe mobilitate. Aceste strategii urmaresc o adeziune si un control de natura 

normativa.  

 

 Cadru explicativ privind reorganizarea muncii  

 Dupa cum am vazut, modelul traditional, birocratic, de organizare a muncii comporta 

unele limite, indeosebi o foarte mare rigiditate, dificultati in a face fata unui mediu in schimbare 

ca si costuri greu acceptate in perioade de limitarea finantelor publice, dar aceste elemente nu 

sunt suficiente pentru a explica necesitatea introducerii reorganizarii muncii in sectorul public. 

 Conform modelului explicativ realizat de Kochan, Katz si McKersie100 si dezvoltat de 

Chaykowski si Verma101, reorganizarea muncii este un proces ce presupune o serie de etape. 

Conform acestui model, contextul unei crize constituie elementul de declansare a schimbarilor. 

                     

      4 

In cadrul Fig. 1 este prezentat cadul explicativ al lui Chaykowski si Verma, adaptat la 

problematica ce ne intereseaza.  

 

 

Fig. 1 Cadru explicativ privind reorganizarea muncii  
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 Situatia de turbulenta in care se afla sectorul public este bine cunoscuta. Ceea ce ne 

intereseaza este mai buna intelegere a fenomenului de reorganizare a muncii in vederea 

debirocratizarii.  
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Perceperea unei situatii de criza 

 Indiferent de natura ei, fiscala, politica, economica, situatia de criza este mentionata de 

ai multi autori ca un factor ce explica schimbarea102. Pentru functia publica, actioneaza in 

rimul publice ale populatiei ca factori ce 

a 

te datorita perceperii unor situatii de criza sunt dependente de 

ontextul specific şi sunt modelate de detaliile culturale şi instituţionale ale fiecărei ţări. 

oar percepere u este suficienta pentru a recurge la re  

necesar un t al doilea factor ccentul pe ro l 

chimbarii. Acesta va trebui sa fie “un campion al innoir va 

lans at e si ca e ii va e cei c re risc alatur l104

putere si credi  ntru a si elab ra viz a o face cunoscuta si a obtine adeziunea si 

ei tice de angajati105 t al schimbarii este convins de 

gan ii. El crede in se  de Stat si colectivitatile locale si 

ibuie la imbunatatirea prestarii acestora106. 

mentului resurselor umane în măsura în care ei trebuie să asigure prestarea 

                                              

m

p rand criza economica si cerintele pentru servicii 

solicita schimbarea.  

 Criza din serviciile publice depaseste exigentele de limitare a finantelor publice. Chiar 

esenta Statului-providenta si rolul sau de redistribuire a bogatiei sunt puse in discutie103. Criza 

nu este doar economica; este si politica. Aceasta dubla criza are influente importante asupr

prioritatilor si filosofiei gestiunii publice. Astfel, apar initiative publice de anvergura, care tind 

sa reformeze sistemul public sau componente esentiale ale acestuia. Dar numai in anumite 

cazuri privilegiate se apeleaza la reorganizare,alteori se foloseste privatizarea sau  

dereglementarea.  

Strategiile reformei initia

c

 

 Vointa de schimbare a liderului  

 D

uncii; este 

cat de catre agentul s

a starii de criza n

 catalizator. Aces

organizarea

lul principa

ii”, care 

m , pune astfel a

ju

dec a initi iv r  proteja p a a i de e . 

 Acest inovator se va situa intotdeauna la un nivel superior al ierarhiei, avand destula 

bilitate pe - o iunea, 

. Acest agen

rviciile oferite

participarea un mase cri

izarii muncnecesitatea reor

doreste sa contr

În ţările care au urmărit desconcentrarea responsabilităţilor managementului resurselor 

umane managerii operativi au o poziţie crucială situată între formularea şi executarea politicii în 

domeniul manage

   
 A se vedea si BORINS, S. F., “Innovation en gestion publique: leçons tirées du concours de l'IAPC”, Optimum, vol. 22, 
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serviciilor publice şi insuflarea noilor teorii subordonaţilor lor. Ca rezultat, o măsură 

mnifi

rea managerilor operativi pe calea reformei, sau chiar furnizarea 

e al agentilor publici este adesea limitat: functia publica are o 

structur

ulile si 

rocedurile ce vizeaza domeniul lor de activitate.  

ventiile politice in administrarea functiei publice. 

desea

 bazeaza pe concepte de 

icient

 

organizare a muncii care domina intr-o organizatie. Criteriile de recrutare, selectie si promovare, 

      

se cativă a succesului sau eşecului iniţiativelor în domeniul managementului resurselor 

umane, axate pe deconcentrare, se bazează pe abilitatea managerilor operativi de a adapta 

principiile reformei la exigenţele conducerii zilnice a personalului. Totuşi, strategiile explicite, 

care vizează orienta

instrumentelor necesare pentru a realiza reformele, lipsesc adesea107.  

 

 Factorii care acţionează asupra strcturii organzaţiilor publice 

 Dupa cum am vazut,  organizarea structurii birocratice si procesul sau decizional 

complex si centralizat limiteaza inovatia. In plus, subordonarea agentilor de control in birocratia 

publica, tinde sa impiedice orice proces de schimbare.108  

 Nivelul de autonomi

a centralizata sau agenti centrali stabilesc reguli si proceduri. Astfel, managerii publici 

nu pot apela cu usurinta la reorganizarea muncii pentru ca nu pot influenta reg

p

 Trebuie  avute in vedere si inter

A , inovatia nu poate fi adoptata decat daca exista un mandat politic in acest sens. In plus, 

schimbarile de orientare politica sunt dese si uneori incompatibile unele cu altele. Aceste 

schimbari pot influenta negativ initiativele de reorganizare a muncii deturnand eforturile spre 

obiective organizationale care nascute fiind din ideologii politice, nu se

ef a si eficacitate ci mai mult pe consensul public109. 

 Aceste elemente structurale, fiind influentate de controlul central, de autonomia de 

gestiune locala ca si de interventiile politice, pot lua infatisari diferite in functie de sectorul in 

care actioneaza. Intensitatea lor difera in functie de serviciul oferit si dimensiunea organismului 

public.  

 Factorii care acţionează asupra gestiunii resurselor umane 

 Abordarea utilizata in gestiunea resurselor umane se afla in centrul modelului de 

                                           
blice, Ed. Economica, 

sonnel Management Association, 1976. 

107 107 Matei A. coordonator – Integrarea managementului resurselor umane in reforma functiei pu
Bucuresti, 2001, p. 30  
 
108 ZAWACKI, R. A. et D. D. WARRICK, Organization Development: Managing Change in the Public Sector, Illinois, 
International Per
109 BOOTH, S. A., “La gestion de l'innovation: un modèle général”, Revue française d'administration publique, no. 59, 
juillet-septembre 1991, 367-377. 



sistemele de clasificare si de remunerare, structura si practicile relatiilor de munca sunt 

elemente care influenteaza modelul de organizare a muncii si posibilele sale transformari. 

In ceea ce priveste cea mai mare parte a acestor dimensiuni de gestiune a resurselor umane, 

organizatiile publice, de nivel central sau local, trebuie sa respecte politicile agentiilor centrale, 

pe care doar le aplica.           

           Aceasta repartizare a autoritatii decizionale, nu face altceva decat sa inlature o buna parte 

in mijloacele de gestiune utilizate de manageri110. Acest fapt poate fi real in sensul in care 

i artificial in cazul in 

re m

ie a managerilor 

pra cunoasterii si aderarii la reguli si 

rme. 

anagerului are o influenta decisiva in procesul de reorganizare a muncii.  

gem mai bine 

emen

 

d

structurile decizionale nu lasa nimic la latitudinea managerilor sau poate f

ca anagerii percep ca realitatea organizationala nu le permite sa adopte caile pe care si le 

doresc111. Asadar, realitatea ca si modul de percepere a acesteia sunt elemente determinante in 

reorganizarea muncii. 

 Managerii functiei publice nu poseda nici o cale de a influenta sistemele de remunerare, 

utilizate adesea in sectorul privat ca stimulent de inovare si productivitate112. Astfel, 

remunerarea nu poate fi utilizata ca mijloc de reorganizare a muncii. Situatia este diferita in 

ceea ce priveste selectia si evaluarea personalului, existand o oarecare autonom

publici, mai ales in cazul evaluarii.  

 In sistemul traditional de organizare a muncii, functionarul este evaluat in functie de 

conformitatea sa fata de norme si nu in functie de rezultate. In ceea cepriveste selectia 

personalului, chiar daca agentiile centrale stabilesc criteriile generale, managerul public poseda 

o oarecare putere discretionara. Totusi, problema se pune daca accentul cade asupra 

capacitatilor, atitudinilor si potentialului inovator sau asu

no

 Managerul functiei publice, are adesea perceptia ca nu poseda instrumentele necesare 

pentru a-si motiva subordonatii. Aceasta conceptie este in mare parte falsa, dar intensitatea  ei in 

spiritul m

 

 Elementele cadrului explicativ prezentate in cadrul Fig.1 ne ajuta sa intele

el tele reorganizarii in sectorul public, elemente prezentate sintetic in Tab.1.  
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o
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TAB. I 

Sinteza factorilor ce explica reorganizarea in sectorul public  

 

FACTORI TIPUL SI GRADUL  DE INFLUENTA 
Perceperea unei • 
situatii de criza declansator. 

Element esential in reorganizare. Adesea este elementul 

Leadership • Noul lider, asigura continuitatea organizarii muncii.  
Factorii de 
emergenta 

• Vointa de a induce o cultura pentru servicii de calitate este 
adesea elementul care conduce la schimbare  
• Instabilitatea datorata interventiilor politice poate bloca 
procesele de schimbare  
• Atitudinea managerilor publici influenteaza introducerea 
schimbarii. Gestiunea centralizata intarzie introducerea schimbarii in 
profunzimea organizatiei.  

 

 

Secţiunea IX. Efecte ale birocraţiei publice si modalitaţi de înlăturare 

 

Nivelul scăzut in ceea ce priveste standardele de prestare a serviciilor şi lipsurile de 

administraţiei şi difuzarea acesteia în mod discriminatoriu, generând din plecare 

personale şi 

atribuţiile funcţiei publice deţinute; 

ritoriale, prin 

promovarea clientelei politice, profesionale sau de altă natură; 

* promovarea de criterii subiective, uşor de manipulat, acolo unde se adoptă totuşi 

proceduri concurenţiale, (intervenţionismul politic fiind fruntaş în manipularea 

structură încă neeliminate (lipsuri şi incoerenţe legislative, lipsuri instituţionale şi de 

comunicare), impun schimbarea, adică reforma, prin eliminarea cauzelor de fond şi construirea 

unor noi mecanisme, eficiente şi durabile pentru utilizatorii de servicii.  

Dintre efectele organizării birocratice în sectorul public, amintim:  

* blocarea accesului la informaţia publică la nivelul unor compartimente ale 

şanse inegale între competitori sau favorizând astfel manipularea opiniei publice; 

* promovarea şi menţinerea în funcţii administrative a unor persoane care decid (ilegal 

şi imoral) în situaţii de conflict acut de interese între afacerile 

* ocolirea sau eliminarea concurenţei pe piaţa serviciilor publice sau în activitatea 

de valorificare a bunurilor patrimoniale ale unităţilor adminitrativ te

licitaţiilor pe baza unor astfel de procedee); acest intervenţionism politic nociv este 

alimentat de reminescenţe ale mentalităţii totalitare, de corupţie şi incompetenţă, 

trei cauze fundamentale ale stării actuale, ce trăiesc în simbioză; 



* impiedicarea accesului pe piaţă a altor concurenţi, prin diferite metode incorecte, 

e furnizorilor potenţiali şi 

beneficiarilor; 

atamnetul erenţială a petiţiilor unora 

orit

ă’, atitu

evidenţa şi a

petiţiile peste erenţiali sau făcând aşa dificilă evidenţierea 

pierderilor, şt

* lipsa mecani  a personalului administrativ; 

* lipsa mecanismelor de promovare şi motivare a muncii producătoare de 

valoare; 

te, între autoritatea 

locală şi prestatorii de servicii publice şi amânarea sau blocarea introducerii unor 

iar nesocotirea acesteia, 

construcţia

totalitare, le 

profitoa  

Pen

să funcţion formantă, dar şi de un personal bine pregătit şi 

motivat

unei înalte 

europene, p

Dim

publicităţii 

de conflic

compartim

modificare  acestora de către 

între care aplicarea de măsuri (cântare) diferit

* tr  inegal al cetăţenilor prin rezolvarea pref

dintre aceştia i

filier

, pr atea absolută având cei ce pot pătrunde pe “firul scurt” sau pe 

ne pu“ di ternic favorizatoare a corupţiei; 

* menţinerea haosului administrativ şi managerial, lipsa de rigoare în circulaţia, 

rhivarea documentelor, putându-se, în aceste condiţii, rezolva mai uşor 

 rând ale clienţilor pref

ergând urmele incompetenţei, clientelismului şi corupţiei; 

smelor de responsabilizare

* păstrarea relaţiilor administrative, subiective şi ineficien

relaţii contractuale durabile;  

* nerespectarea cerinţelor unor relaţii contractuale eficiente şi echilibrate, acolo 

unde această relaţie s-a impus; 

* lipsa de respect pentru lege, mimarea respectării ei sau ch

de regulă prin obţinerea (asigurarea) unei protecţii sus puse (“cupola”); 

După cum se poate observa, blocarea accesului la informaţie, lipsa concurenţei loiale şi 

 instituţională confuză şi subiectivă sunt principalele medii în care mentalităţile 

corupţia şi incompetenţa acţionează nestingherite în interesul unor grupuscu

re, în contradicţie totală cu interesul general.  

tru ca o structură ca cea din administraţia publică, care asigură servicii cetăteanului, 

eze, este nevoie de o conducere per

. Astfel, se impune schimbarea atitudinii birocratice cu una de asigurare permanentă a 

calităţi a serviciilor, care se poate realiza prin ridicarea standardelor la nivelul celor 

e baza managementului calităţii. 

inuarea birocraţiei, urmăreşte asigurarea transparenţei activităţii administrative, a 

şi al liberului acces la informaţiile publice aferente serviciilor, eliminarea situaţiilor 

t de interese pentru aleşi şi funcţionari, organizarea adecvată (performantă) a 

entelor de strategie, administrare a bugetului şi a birourilor de lucru cu publicul, 

a procedurilor de avizare prin preluarea sarcinii de obţinere a



funcţio i

sistemului 

cost/profit/ , promovarea generalizată a competiţiei loiale şi transparenţei la 

obţiner

comunităţii

schimbării)

Av

complexita

executarii 

colective o alti oameni, 

problem a personalul 

acesteia a

legilor tarii cu care este abilitata administratia publica, nu se poate realiza daca nu exista 

oameni

insarcinati 

Pentru ui de personal în administraţia publică, apar necesare 

măsuri c

♦ definire ilor şi relaţiilor dintre instituţii; 

♦ inst i

♦ sitemul eficienţa în 

furn

tivarea şi dezvoltarea planului de carieră; 

♦ înc

să atragă şi să menţină oamenii competenţi; 

♦ 

nar i administraţiei, introducerea, în mod sistematic şi obligatoriu a managementului 

calităţii după ISO 9000 şi a managementului financiar al centrelor de 

responsabilitate

ea unei funcţii, selectarea unui corp de funcţionari publici competent şi onest, în serviciul 

 locale, promovarea promotorilor reformelor în administraţie (a agenţilor 

. 

and in vedere amploarea si varietatea retelei de organe ale administratiei publice si 

tea sarcinilor pe care aceste organe trebuie sa le indeplineasca pentru organizarea 

si executarea legii si ca administratia publica nu este altceva decat activitatea unor 

rganizate de oameni care desfasoara aceasta activitate in raport cu 

atica celor care lucreaza in organele administratiei publice si care formeaz

 c pata o importanta deosebita. Se constata ca organizarea executarii si executarea 

 capabili, competenti,  activi, bine pregatiti si devotati binelui public, care sa fie 

cu punerea in executare a acestora.  

îmbunătăţirea managementul

pre um: 

a clară a rolurilor, responsabilităţ

itu rea unui serviciu public profesional şi neutru din punct de vedere politic; 

 de management să se concentreze pe rezultate, intensificându-se 

izarea serviciilor publice; 

♦ restructurarea ierarhiei organizaţionale pentru creşterea performanţelor şi dezvoltarea 

carierei angajaţilor; 

♦ practicarea unor politici de personal, bazate pe mo

urajarea creării unor grupuri profesionale şi a unui sistem de dezvoltare a acestora; 

♦ pregătirea angajaţilor să răspundă la schimbare (managementul schimbării); 

♦ practicarea metodei de lucru cu experţi, colaboratori, pentru unele proiecte şi activităţi 

specifice; 

♦ practicarea unui sistem de salarizare care 

creşterea operativităţii în adoptarea decizei; reducerea consturilor adoptării deciziilor 

administrative; 

♦ conducere participativă, prin obiective; 

♦ promovarea managementului de proiect; 



♦ identificarea nevoilor de formare; conceperea şi planificarea de programe de pregătire;  

♦ conceperea de strategii viabile de formare, recrutare şi selecţie a personalului, în 

concordanţă cu activitatea şi politica de afaceri a administraţiei publice. 
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