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INTRODUCERE 
 
 
Comisia de Monitorizare a Progreselor înregistrate de România în cadrul Mecanismului de 
Cooperare şi Verificare a aprobat, prin procedură tacită, Metodologia de monitorizare a 
implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie2012-2015 şi temele de evaluare pentru anul 
2014: cod etic/ deontologic/ de conduită, incompatibilităţi şi transparenţă în procesul decizional.  
 
Conform Metodologiei, procedura evaluării constă în completarea, înaintea desfăşurării vizitei 
de evaluare propriu – zise, a unui chestionarul tematic de evaluare elaborat de Secretariatul 
tehnic cu consultarea platformelor. Chestionarul se va transmite completat Secretariatului tehnic 
în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data primirii acestuia.  
 
Vizitele de evaluare se realizează de către echipe de experţi formate din unul sau doi 
reprezentanţi ai secretariatului tehnic şi din câte un reprezentant din cel puţin trei platforme, 
inclusiv cel al instituţiei care urmează să fie evaluate. Vizitele de evaluare se desfăşoară sub 
forma unor reuniuni între echipele de evaluare şi reprezentanţii instituţiei evaluate.  
 
Chestionarul tematic de evaluare este structurat în patru secţiuni:  
 
- o secţiune introductivă (A) care conţine date şi informaţii despre instituţia evaluată (cum ar 

fi: adresa, site-ul, atribuţii, cadrul legal care reglementează activitatea instituţiei, 
organigramă şi funcţii prevăzute); 

- şi trei secţiuni aferente fiecărei teme de evaluare pentru anul 2014: cod etic/ deontologic/ de 
conduită (B), incompatibilităţi (C) şi transparenţă în procesul decizional (D).  

 
Secţiunile tematice ale chestionarului de evaluare conţin întrebări cu răspunsuri pre-configurate 
pentru care se solicită bifarea (prin „X”) în cazul în care răspunsul corespunde situaţiei reale din 
instituţia evaluată, întrebări cu răspunsuri închise (DA / NU) şi întrebări cu răspunsuri deschise.  
 
Întrebările sunt astfel formulate încât să poată fi înţelese cu uşurinţă. Formatul chestionarului 
este astfel conceput încât să fie completat direct pe pagină. Acolo unde informaţia care se 
doreşte a fi furnizată depăşeşte economia paginii, se va menţiona inserarea răspunsului/ 
răspunsurilor într-o anexă la chestionar în care se va regăsi cu claritate titlul secţiunii şi numărul 
corespunzător întrebării la care se răspunde.  
 
Chestionarul tematic de evaluare este astfel structurat încât să conducă la obţinerea unor 
răspunsuri la obiect. Este deopotrivă în interesul instituţiei evaluate, cât şi al echipei de 
evaluatori, de a furniza date de încredere despre instituţia în cauză, date care să fie luate în 
considerare la pregătirea şi ulterior desfăşurarea vizitei de evaluare.   
 
Chestionarul tematic de evaluare face referire la perioada anului 2013. 
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A. Date/ăinforma iiăpreliminare 

 
 
1. Denumirea 

institu iei:…………………………………………………………………………………
…………… 

 
2. Adresa 

Localitatea ……………………….…………, strada ……………….……..,nr. …, cod 
poştal………………., judeţ / sector…………………… . 
 

3. Persoan ădeăcontact: nume……………………………., telefon………………….., 
fax…………………, email…………………………………….  

 
4. Adres ăsiteăinstitu ie:………………………………………………………………… 

 
5. Misiune/ăatribu ii/ăcompeten  

 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
6. Cadrulălegalăcareăreglementeaz ăactivitateaăinstitu iei 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
7. Organigrama (descriere şi anexare) 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

8. Structuri subordonate 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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9. Num ră totală pozi ii/ă func iiă prev zuteă înă statulă institu iei: …………….dintre 
care:  

9.1 Nr. poziţii ocupate (la data de ………………….) …………………………. 
9.2 Nr. poziţii vacante (la data de……………..) ………………………………. 
9.3 Nr. funcţii de demnitate publică ……………………………………………. 
9.4 Nr. funcţii de conducere …………………………………………………….. 
9.5 Nr. femei în funcţii de conducere ………………………………………….. 
9.6 Nr. bărbaţi în funcţii de conducere ………………………………………… 
9.7 Nr. funcţii de execuţie……………………………………………………….. 
9.8 Nr. femei în funcţii de execuţie …………………………………………….. 
9.9 Nr. bărbaţi în funcţii de execuţie …………………………………………… 

 
10. V ărug măs ăspecifica icareăsuntăresurseleăalocateăpentruăceleă3ăstandardeă

supuseă evalu rii,ă defalcat pentru fiecare dintre acestea, din punct de 
vedere al: 

a) resurselor financiare, evidențiindu-le distinctpe cele alocate pentru 
pregătirea profesională, 

b) resurselor umane, 
c) resurselor materiale (calculatoare, spațiu pentru desfășurarea 

activității, acces la internet etc.). 
 

11. A iă comunicată Secretariatuluiă tehnică autoevaluareaă m suriloră anticorup ieă
preventiveăşiărapoarteleădeăprogresăpentruăaniiă2012ăşiă2013? 

 
 Autoevaluarea măsurilor anticorupție (Anexa nr. 2 Inventarul 

măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare) 
2012 2013 

a) Da 

 

  

b) Nu 

 

  

 Raportul de progres (Măsura 4.2.5 din Planul Național de Acțiune) 2012 2013 

a) Da 

 

  

b) Nu 

 

  

Vă rugăm enumeraţi eventualele dificultăţi întâmpinate în completarea acestora 
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12. Semneaz ă şiă r spundeă pentruă veridicitateaă dateloră colectateă prină
intermediul prezentului chestionar, domnul / doamna 

 
Nume, prenume 
………………………………………………………………………………. 
 
Calitatea 
……………………………………………………………………………………….. 
 
Semnătura:  
 
Data:  
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B. CODăETIC/ăDEONTOLOGIC/ăDEăCONDUIT  

 
 
 

1. Laădataăprimiriiăchestionaruluiătematicădeăevaluare,ăînăinstitu iaădumneavoastr ă
suntăaplicabileăcoduriădeăetic /ădeontologice/ădeăconduit ?ă 

 
Vă rugăm să înscrieţi „X” numai în dreptul variantei care este valabilă pentru instituţia 
dumneavoastră:  
 

a) Da. 

 
 

b) Nu. 
 

 

c) Dacă vă aflaţi în situaţia descrisă la punctul „a”, menționați modalitatea de adoptare a 

acesteia. Vă rugăm să aveți în vedere inclusiv procedurile de consultare internă 
dedicate sau orice alte forme de consultare a categoriilor profesionale. De 

asemenea, vă rugăm să enumerați categoriile de personal cărora li se adresează 
codurile de etică/ deontologice/ de conduită 

.…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

d) Enumerați valorile și misiunile asumate de instituția dumneavoastră prin codul de 
etică/ deontologic/ de conduită 
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
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2. Conformă prevederiloră coduriloră deă etic /ă deontologice/ă deă conduit ,ă exist ă
obligativitateaă desemn riiă unuiă angajat/ă uneiă structuriă pentruă aplicareaă
acestora? 

Vă rugăm să înscrieţi „X” în dreptul fiecărei variante care este valabilă pentru instituţia 
dumneavoastră:  
 

a) Da.  

 
 

b) Nu.  

 
 

c) Dacă vă aflaţi în situaţia descrisă la punctul „a”, explicați dacă angajatul/ structuraa 
fost desemnat/ desemnată printr-un act administrativ sau dacă a primit această 
atribuție prin completarea fişei postului/ ROF-ului 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
Dacă vă aflaţi în situaţia descrisă la punctul „b”, vă rugăm să explicați motivul pentru 
care nu a fost desemnat 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...  
Vă rugăm să anexați Fișa postului(sau extras din care să rezulte exercitarea 
atribuțiilor)/ extras din ROF-ul instituției. 

 
3. Înă situa iaă înă careă laă nivelulă institu ieiă dumneavoastr ă aă fostă desemnată ună

angajată /ăoăstructur ăresponsabilă /ăresponsabil ăpentruăaplicareaăcodurilorădeă
etic ă/ădeontologiceă/ădeăconduit ,ăacestaăaădesf uratăurm toareleăatribu ii:ă 
 

Vă rugăm să înscrieţi „DA / NU” în dreptul fiecărei variante care este valabilă pentru 
instituţia dumneavoastră:  
 
a) A acordat consultanţă şi asistenţă angajaților instituţiei cu privire la 

respectarea normelor de etică / deontologice / de conduită.  
 

 

b) A monitorizat aplicarea prevederilor codurilor de etică / deontologice / de  
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conduită.  
 

c) A întocmit rapoarte regulate privind respectarea normelor de etică/ 
deontologice / de conduită de către funcţionarii din cadrul instituției.  
 

 

d) A formulat propuneri către conducerea instituției.  
 

 

e) Au fost preluate de către conducerea instituției propunerile înaintate. 

 

Vă rugăm să exemplificați, precizând care a fost durata de la momentul 
înaintării propunerii până la cel al remedierii aspectelor sesizate 
…………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

 

d) Alte activități desfășurate de către acesta 

……………………............................................................................................ 
……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

4. Detalia iă treiă dintreă celeă maiă frecventeă înc lc riă aleă normeloră deă etic /ă
deontologie/ă conduit întâlniteă înă activitateaă deă implementareă aă coduriloră deă
etic /ădeontologice/ădeăconduit : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5. Laă nivelulă institu ieiă dumneavoastr ă s-a asigurat publicitatea codurilor de 
etic /ădeontologice/ădeăconduit ă(afi areăîntr-unălocăvizibil,ădistribu ieăînăformată
electronic / letric etc.)?   
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Vă rugăm să înscrieţi „X” în dreptul fiecărei variante care este valabilă pentru instituţia 
dumneavoastră:  
 

a) Da.  

 
 

b) Nu.  

 
 

c) Dacă vă aflaţi în situaţia descrisă la punctul „a”, menționați modalităţile prin care s-a 

asigurat publicitatea codurilor de etică/ deontologice/ de conduită 

…………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

Dacă vă aflaţi în situaţia descrisă la punctul „b”, explicaţi de ce nu s-a asigurat 

publicitatea 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

6. Ceă tipuriă deăm suriăpotă fiă adoptateăpentruăaă remediaă înc lc rileănormeloră de 
etic / deontologice/ă deă conduit ? V ă rug mă s ă exemplifica iă cuă cazuisticaă
institu ieiădumneavoastr . 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

7. Ceăm suriăauăfostăpropuse/ăadoptateădeăc treăorganeleădeădisciplin ăîn cazurile 
în care s-auă constatată abateriă disciplinare?Câteă deciziiă deă sanc ionareă
disciplinar ăauă fostăcontestateă înă instan ?ăCareăauă fostăsolu iileădefinitiveăşiă
irevocabileăpronun ateădeăinstan eleădeăjudecat ,ădac ăeăcazul? 
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………………………………………….……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

8. Auă fostăsesizateăorganeleădeăurm rireăpenal ăcompetente,ă înăcazurileă înăcareă
fapteleăs vâr iteăauăîntrunităelementeleăconstitutiveăaleăunorăinfrac iuniă(înăcâteă
situa iiădinătotalulăabaterilorăsesizate)?ăCareăaăfostăsolu iaădispus ădeăorganeleă
deăurm rireăpenal ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

9. Men iona iă ceă alteă m suriă auă fostă luateă deă c treă institu iaă dumneavoastr ă înă
cazulăabaterilorăsesizate,ăcaămodalit iădeăreducereăsauăeliminareăaăacestora:ă
………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
10. Men iona iă ceă programeă deă formareă profesional ă auă fostă derulateă deă c treă

institu iaă dumneavoastr ă pentruă persoana/ă structuraă responsabil ă pentruă
aplicareaă coduriloră deă etic /ă deontologice/ă deă conduit ,ă precumă iă pentruă
angaja iiăinstitu iei: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
11. Ceă instrumenteă folosi iă pentruăevaluareaăgraduluiădeăcunoa tere a  normelor 

deă etic /ă deontologie/conduit ă deă c treă personalul din cadrul 
institu iei?.................................................................................………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…
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…….……………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………
……………...…………………………………………………………………………………
………… 

 

12. Cum evalua i gradulă deă cunoa tereă deă c treă personalulă institu ieiă aă
standardelor eticeă /ă deontologiceă /ă deă conduit : foarte 
ridicat/ridicat/mediu/sc zut/foarteăsc zut? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

13. Exist ăună instrumentă (document)ă laănivelulă institu ieiădumneavoastr ăcareăs ă
precizezeămecanismulă deămonitorizareă iă evaluareă aă prevederilorăCoduluiă deă
etic ?ă 
 

Vă rugăm să înscrieţi „X” în dreptul fiecărei variante care este valabilă pentru 
instituţia dumneavoastră:  
 

a) Da.  

 
 

b) Nu.  

 
 

c) Dacă vă aflaţi în situaţia descrisă la punctul „b”, considerați că este necesar un astfel 
de mecanism? 

…………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

14. Înă cadrulă institu ieiă dumneavoastr  exist ă posibilitateaă sesiz riiă anonime,ă deă
c treă oriceă persoan ă dină afaraă institu ieiă (persoaneă fiziceă sauă juridice),ă aă
înc lc riiăcoduluiădeăetic /ădeontologic/ădeăconduit ?ă 
 

Vă rugăm să înscrieţi „X” în dreptul fiecărei variante care este valabilă pentru 

instituţia dumneavoastră:  
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a) Da.  

 
 

b) Nu.  

 
 

c) Dacă vă aflaţi în situaţia descrisă la punctul „a”, ce instrumente puneţi la dispoziţie în 
acest sens (ex. chestionare anonime, cutia cu reclamaţii etc.)? 

…………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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C. INCOMPATIBILIT I 
 

 
 

1. Institu iaă dumneavoastr ă aă adoptată proceduriă interneă privindă prevenireaă iă
gestionareaă situa iiloră deă incompatibilitate?ă Dac ă DA,ă ceă prev dă acesteă
proceduri? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 

2. V ă rug mă s ă neă preciza iă dac ă înă institu iaă dumneavoastr ă exist ă persoaneă
pentruăcareăAgen iaăNa ional ădeă Integritateăaăemisărapoarteădeăevaluareăprină
care s-a constatatăînc lcareaăregimuluiăjuridicăalăincompatibilit ilor: 

 

Vă rugăm să înscrieţi „X” în dreptul fiecărei variante care este valabilă pentru instituţia 
dumneavoastră:  

 

a) Da.  

 

 

b) Nu.  

 

 

Dacă vă aflaţi în situaţia descrisă la punctul „a”, vă rugăm să menționați pentru ce categorii 
de personal s-au constatat incompatibilități 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
3. V ă rug mă s ă neă preciza iă ceă m suriă administrativeă aă luată institu iaă

dumneavoastr ăcuăprivireălaăpersoaneleăg siteăincompatibileădeăc treăAgen iaă
Na ional ă deă Integritateă pentruă careă stareaă deă incompatibilitateă aă r masă
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definitiv ă – prină deciziaă instan eiă sauă prină necontestareaă raportuluiă deă
evaluare: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

4. V ă rug mă s ă neă preciza iă ceă m suriă administrativeă aă adoptată institu iaă
dumneavoastr ă pentruă înl turareaă cauzeloră sauă circumstan eloră careă auă
favorizatăînc lcareaănormelorăprivindăincompatibilit ile? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

5. V ă rug mă s ă neă preciza iă ceă m suriă deă identificareă timpurieă aă implementată
institu iaă dumneavoastr ă cuă privireă laă incompatibilit i,ă înă vedereaă sesiz riiă
Agen ieiăNa ionaleădeăIntegritateă(ex.ăaudităintern,ăregistrulăfunc iilorăsensibile,ă
solicit riădeăpuncteădeăvedereăadresateăANIăetc.)? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 

 
6. V ărug măs ăneăpreciza iăceăcanaleădeăcomunicareă intern ăsuntăreglementateă

înăcazulăînăcareăunăangajatădore teăs ăsesizezeăoăsitua ieăde incompatibilitate? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 

7. Personalulă dină cadrulă institu ieiă dumneavoastr ă a beneficiat, în perioada de 
referin ,ă deă programeă deă preg tireă profesional ă înă ceeaă ceăprive teă regimulă
juridicăalăincompatibilit ilor? 
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Vă rugăm să înscrieţi „X” în dreptul fiecărei variante care este valabilă pentru instituţia 
dumneavoastră:  

 

a) Da.  

 

 

b) Nu.  

 

 

Dacă da, vă rugăm să enumerați temele din curricula de instruire 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dacă sunt disponibile, vă rugăm să anexați agendele și informațiile suplimentare despre 
programul de pregătire profesională. 
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D.     TRANSPAREN A ÎN PROCESUL DECIZIONAL 

 
 
 
1. Pân ă laă dataă primiriiă chestionaruluiă tematică deă evaluare,ă înă institu iaă

dumneavoastr ă s-au pus în aplicare prevederile Legii nr. 52/2003 privind 
transparen aădecizional ă înăadministra iaăpublic ?(Vor fi avute în vedere atât 
prevederile Legii nr. 52/2003până la modificarea prin Legea nr. 281 din 31 
octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 679 din 5 noiembrie 2013, cât 
și cele în vigoare în prezent, ulterior modificării și republicării)  

 
Vă rugăm să înscrieţi „X” numai în dreptul variantei care este valabilă pentru instituţia 
dumneavoastră:  
 

a) Da.  

 

 

b) Nu.  

 

 

Dacă vă aflaţi în situaţia descrisă la punctul „b”, vă rugăm să menționați motivele 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Men iona iă dac ă peă site-ulă propriuă exist ă oă sec iuneă dedicat ă transparen eiă
decizionaleă(dac ăDA,ăinsera iălink-ul): 
…….……………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………
……………...…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

3. Înă institu iaădumneavoastr ,ă înăcadrulăprocedurilorădeăelaborareăaăproiecteloră
deăacteănormative,ăauăfostăpublicateăanun urile: 
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Vă rugăm să înscrieţi „X” numai în dreptul variantei care este valabilă pentru instituţia 
dumneavoastră:  
 

a) Pe site-ul propriu. 

 

 

b) Prin afișare la sediul instituției. 
 

 

c) Prin transmitere către mass-media. 

 

 

 
 
4. Conduc torulă institu ieiă dumneavoastr ă aă desemnată persoaneă responsabile 

pentruă rela iaă cuă societateaă civil ă înă cadrulă proiecteloră deă acteă normativeă
supuse dezbaterii, conform Legii nr. 52/2003? 

 
Vă rugăm să înscrieţi „X” numai în dreptul variantei care este valabilă pentru instituţia 
dumneavoastră:  
 

 

 

 
a) Da.  

 

 

b) Nu.  

 

 

Dacă vă aflaţi în situaţia descrisă la punctul „a”, vă rugăm să exemplificați proiectele 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dacă vă aflaţi în situaţia descrisă la punctul „b”, vă rugăm să menționați motivele: 
…………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………...………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Men iona iădac ăminuteleă întocmiteă înăurmaă edin elorăpubliceăauăfostăafi ateă
la sediul institu ieiă iăpeăsite-ul propriu: 

Vă rugăm să înscrieţi „X” numai în dreptul variantei care este valabilă pentru instituţia 
dumneavoastră:  
 
a) Da.  

 

 

b) Nu.  

 

 

Dacă vă aflaţi în situaţia descrisă la punctul „b”, vă rugăm să menționați motivele: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  
 

 

6. Men iona iă dac ă înă institu iaă dumneavoastr ă mass-media a avut acces la 
edin eleăpubliceăînăcadrulăproiectelorăpubliceăsupuseădezbaterii: 

Vă rugăm să înscrieţi „X” numai în dreptul variantei care este valabilă pentru instituţia 
dumneavoastră:  
 
a) Da.  

 

 

b) Nu.  

 

 

 

7. Cuăprivireălaăanun urileăreferitoare la elaborarea unui act normativ promovat în 
procedur ă deă transparen ă deă c treă institu iaă dumneavoastr ,ă v ă rug mă s ă
men iona iădac : 

Vă rugăm să înscrieţi „DA / NU” numai în dreptul variantei care este valabilă pentru 
instituţia dumneavoastră:  
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a) Au fost aduse la cunoștința publicului cu cel puțin 30 de zile înainte de 

supunerea spre analiză, avizare și adoptare. 
 

 

b) Au cuprins o expunere de motive,o notă de fundamentare sau un referat de 

aprobare, precum şi de un studiu de impact, după caz, privind necesitatea 

adoptării actului normativ propus. 
 

 

c) S-a indicat un termen limită pentru primirea de propuneri, sugestii, opinii. 
 

 

d) S-a transmis locul și modalitatea în care cei interesați au putut transmite în 
scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare. 

 

 

e) S-au organizat întâlniri în care s-au dezbătut public proiecte de acte 
normative, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal 
constituită sau de către o altă autoritate publică. 
 

 

f) Au fost redactate minutele dezbaterii publice. 

 

 

g) S-au publicat pe pagina de internet seturile de date/ statisticile la care se 

face referire în instrumentele de prezentare și motivare și în proiectul de act 
normativ. 

 

 

h)  

 

S-au publicat pe pagina de internet, în format deschis, seturile de date/ 

statisticile la care se face referire în instrumentele de prezentare și motivare 
și în proiectul de act normativ.  
 

 

i) S-a justificat în scris nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în 
scris ori verbal de cetăţeni şi asociaţiile legal constituite ale acestora. 

 

 

 
8. Men iona iădac ăauăexistatăsitua iiăînăcareăinstitu iaădumneavoastr ăaăpromovată

proiecteădeăacteănormativeăînăprocedur ădeăurgen ,ăf cându-se aplicarea art. 
6alin. (9) sauă7ăalin.ă(13),ădup ăcaz,ădin Legea nr. 52/2003: 

Vă rugăm să înscrieţi „X” numai în dreptul variantei care este valabilă pentru 
instituţia dumneavoastră:  
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a) Da.  

 

 

b) Nu.  

 

 

Dacă vă aflaţi în situaţia descrisă la punctul „a”, vă rugăm să enumerați titlurile proiectelor 
de acte normative promovate în procedură de urgență: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. A iăredactatăraportulăanuală2013ăprivindătransparen aădecizional ?ă 

Vă rugăm să înscrieţi „X” numai în dreptul variantei care este valabilă pentru 
instituţia dumneavoastră:  

 

a) Da.  

 

 

b) Nu.  

 

 

Dacă vă aflaţi în situaţia descrisă la punctul „a”, vă rugăm să precizați prin ce modalitate 

aţi făcut public acest raport (postare în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un 

spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă publică): 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Auă fostă înregistrateăsesiz riădeă laăpersoaneăcareăauăconsideratăc ădreptulă loră
de participare la procesul de elaborareăaăactelorănormativeăaăfostăînc lcatăprină
fapta unui angajatăalăinstitu ieiădumneavoastr ? În câte astfel de cazuri a fost 
început ă proceduraă disciplinar /administrativ ?ă Careă auă fostă sanc iunileă
disciplinareăpropuseăşiăaplicate? 



 

 

21 

Secretariatul tehnic al SNA-aprilie 2014 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

 


