
INTEGRITATEA PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 

Conf. univ. dr., Angela BOGUŞ 
Catedra „Management Social”, ASEM 

Professional integrity of civil servants has become an increasingly discussed topic in our society. The negative 
perception that people have of officials is not far from unfounded. Corruption has seriously affected the society and 
many of the officials apparently do not need more to prove his integrity. Or else, public integrity, transparency of 
governance and the involvement of government in solving the problems faced by citizens are the underlying confidence 
in public institutions.  

Integritatea profesională, în prezent, a devenit un subiect extrem de popular, tot mai discutat în socie-
tatea noastră. Scriitorul american H. Jackson Brown Jr., ale cărui lucrări au fost traduse în 35 de limbi, cuno-
scut în special pentru cartea „Life's Little Instruction”, referindu-se la acest subiect, susținea: „Trăieşte în 
aşa fel încât, atunci când copiii tăi se gândesc la corectitudine şi integritate, să-şi aducă aminte de tine”.  

Oare, cât de potrivite sunt noțiunile în cauză pentru categoria de funcționari publici, a căror imagine de 
ceva timp este tot mai „șifonată”? Ce semnifică pentru funcționarii publici noțiunea în cauză și cât de des 
întâlnim funcționari integri? Sunt întrebări, la care mulți dintre noi caută un răspuns. Percepția negativă, pe 
care o au oamenii asupra funcționarilor (demnitarilor) publici, nici pe departe nu este una nefondată. Corup-
ția a afectat grav societatea, iar o bună parte dintre angajații sectorului public se pare că nici nu mai au ne-
voie de să-și dovedească integritatea. Or, integritatea publică, transparența actului de guvernare și gradul de 
implicare al administrației publice în soluționarea problemelor, cu care se confruntă cetățenii, sunt elemen-
tele care stau la baza încrederii în instituțiile publice.  

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, Integritatea reprezintă însușirea de a fi sau de a 
rămâne intact, integru, onest, cinstit, corect, incoruptibil. Prin urmare, este genul de virtute, care înglo-
bează o serie de trăsături morale ale unei persoane. Este percepută ca sentiment al demnităţii, dreptăţii şi 
conştiinciozităţii, care serveşte drept călăuză în conduita omului. 

Astfel, Integritatea reprezintă acţiunea bazată pe un set de principii consistente, solide. Poate fi 
considerată etalonul unei persoane, al unei organizaţii, instituţii sau chiar al unei întregi naţiuni. Este unita-
tea de măsură pentru încredere, competenţă şi profesionalism. 

Elemente-chei, pentru un nivel ridicat al integrităţii, sunt considerate a fi profunzimea acestor princi-
pii şi adeziunea fiecărui om la acest set de principii. Prin urmare, o persoană nu poate fi „integră pe jumătate”, 
integritatea unei persoane se poate proba cu referire la întreaga sa activitate, și nu doar la anumite situații 
(perioade). Dacă persoana n-a avut un comportament corect și onest într-un anumit moment, el nu îl va dobândi 
nici în următoarea perioadă. Altfel spus: ori ești integru, ori nu ești; ori ai, ori nu ai această calitate.  

Integritatea se poate naște și poate crește doar într-un climat, în care se pune preț pe demnitatea 
umană, în care oamenii își pot afirma opțiunile și sunt lăsați liberi să facă alegeri, acolo unde adevărul, drep-
tatea și conștiinciozitatea sunt valorile morale unanim acceptate. În mod paradoxal, însă, integritatea se pro-
bează într-un mediu, în care valorile, la care ne-am referit, nu sunt recunoscute. În plus, doar în situații extre-
me, angajații își dovedesc integritatea, alegând, în mod conștient, să sacrifice interesul propriu în interesul orga-
nizaţiei în care activează. Reiese, precum constată mai mulți autori, că, cel mai ușor și mai sigur, integritatea 
unei persoane poate fi testată în situații delicate, atunci când este pusă în fața unei alegeri, a unei „ispite”.  

În activitatea pe care o desfășoară, unii angajați, uneori, încearcă să se abată de la „calea cea dreaptă” 
sau caută câștiguri imediate, obținute nu întotdeauna prin metode corecte și legale – un lucru riscant și 
nechibzuit din partea lor, întrucât reputația, pe care o construiești în ani, poate fi distrusă într-o secundă în 
urma unei decizii greșite. 

În viața de zi cu zi, mulți dintre angajați, administratori, demnitari publici se confruntă cu decizii, care 
le pun în față probleme legate de integritate. Fiind pus în fața unei decizii dificile care ar putea să-i 
compromită integritatea, orice funcționar ar trebui să-și pună două întrebări: 

1. Ar putea fi justificată decizia luată, dacă cineva i-ar cere explicații pentru aceasta?
2. Ar fi mândru de decizia luată și peste ani?

Dacă răspunsul este „nu”, la oricare dintre cele două întrebări, atunci sigur că o asemenea decizie nu 
poate fi luată. Integritatea trebuie să fie ca o stea călăuzitoare, să stea în fața tuturor acțiunilor sale, pentru că, 
în final, ceea ce ”ești” este la fel de important precum ceea ce „faci”.  

Conduita integră se referă atât la integritatea profesională, cât şi la integritatea personală, integritatea 
profesională fiind un element al integrităţii personale. Integritatea personală vizează tot ceea ce facem, 
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integritatea profesională fiind limitată la activităţile profesionale şi de afaceri. Conduita personală poate fi, 
uneori, atât de scandaloasă, încât să discrediteze profesia. 

O persoană integră are un set coerent şi relativ stabil de valori şi principii etice, iar acţiunea, compor-
tamentul, gândirea acestei persoane tind să reflecte aceste principii. De asemenea, integritatea individuală 
presupune ca atât acţiunile, cât şi gândurile unei persoane, să fie unitare, iar acestea ar trebui să reflecte un 
set de virtuţi etice, pe care acea persoană le-a îmbrăţişat în mod liber şi sincer. Dar care sunt aceste valori şi 
cum ar trebui ele să fie? Răspunsul la această întrebare poate fi diferit în contexte profesionale diferite, dar 
integritatea, în contextul activităţii funcţionarilor publici, ar trebui să înglobeze acele valori necesare pentru 
a îndeplini obiectivele generale de apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei.  

Conduita etică și integritatea profesională pentru domeniul administrație publică are o importanță cu 
atât mai mare cu cât statutul funcției publice este unul special. Întreg personalul angajat în administrația 
publică are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, dând dovadă de un 
comportament profesionist pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea 
şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice. 

Raportând noțiunea „integritate” la statutul şi activitatea funcţionarilor, agenților publici, vom subînțe-
lege integritatea, cinstea, incoruptibilitatea sau onestitatea acestor categorii de subiecţi în exercitarea atribu-
țiilor ce le revin conform statutului deținut.  

Atribuţiile inerente oricărei funcţii publice, ocupate de un agent public, necesită a fi exercitate cu 
strictețe, fără nicio excepţie. Îndeplinirea cu onestitate a atribuţiilor, obligaţiilor şi restricţiilor legale privind 
statutul acestor subiecţi depinde de gradul de responsabilitate al fiecăruia. Concomitent, succesul instituţiei 
publice sau al autorităţii, în care activează, rezultă din gradul de integritate al acestora. Integritatea, de fapt, 
determină direct imaginea instituţiei, autorităţii în care activează funcţionarii publici şi demnitarii. Integritatea 
funcţionarului, raportată la activitatea pe care o desfăşoară, ar putea fi definită drept fiind însuşirea morală a 
îndeplinirii oneste a prevederilor legale de către un funcţionar din cadrul unei entităţi publice. Din cele 
expuse, putem deduce că integritatea funcţionarului din domeniul public:  

 vizează însuşirea sau calitatea morală a acestora;  
 se referă la îndeplinirea onestă, cinstită, necoruptă a prevederilor legale de către funcţionar;  
 reprezintă, în acelaşi rând, reflecţia responsabilităţii şi răspunderii directe, fără echivoc, pe care 

şi-a asumat-o odată cu acceptarea funcţiei publice sau mandatului deţinut. 
Legislația Republicii Moldova definește integritatea profesională drept capacitatea persoanei de a-şi 

desfășura activitatea profesională în mod etic, liber de influenţă necorespunzătoare şi manifestări de corupţie, 
cu respectarea interesului public, a supremaţiei Constituţiei Republicii Moldova şi a legii (Legea nr. 325 din 
23.12.2013). 

 În activitatea sa, funcţionarul este ghidat de o serie de principii şi norme de conduită. Funcţionarii 
publici trebuie să respecte normele prevăzute de codul de conduită şi atunci când se găsesc în anumite 
situaţii, în care este posibilă încălcarea acestor norme, ei pot adopta diferite atitudini şi măsuri în vederea 
păstrării propriei integrităţi profesionale. Aceştia trebuie să aibă un asemenea comportament nu din teama de 
a nu fi sancţionaţi conform prevederilor legislative în vigoare, ci să aibă un comportament spontan, care să 
decurgă dintr-o conduită profesionistă conştientizată, interiorizată şi însuşită. Acest fapt poate să se întâmple, 
în mod spontan, doar atunci când normele de conduită profesională sunt bine cunoscute de către funcţionarii 
publici, sunt respectate mai întâi din convingere, iar abia după aceea, din dorinţa de a nu cădea sub incidenţa 
legii şi de a nu fi sancţionaţi. 

Principiile generale și normele de conduită etică a funcţionarilor publici sunt reflectate într-o serie de 
acte normative: 

 Codul de conduită a funcţionarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008; 
 Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 

04.07.2008; 
 Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr. 199 din 

16.07.2010; 
 Legea privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de 

demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi al unor persoane cu 
funcţie de conducere nr. 1264 din 19.07.2002; 

 Legea privind evaluarea integrităţii instituţionale nr. 325 din 23.12.2013 etc. 
 Codul de conduită a funcţionarului public are drept scop: 
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− stabilirea unor norme de conduită în serviciul public şi informarea cetăţenilor cu privire la 
conduita pe care trebuie să o adopte funcţionarul public în vederea oferirii unor servicii 
publice de calitate;  

− asigurarea unei administrări mai bune întru realizarea interesului public;  
− contribuirea la prevenirea şi eliminarea corupţiei din administraţia publică şi crearea unui 

climat de încredere între cetăţeni şi autorităţile publice.  
Codul stabilește că în exercitarea funcţiei publice, funcţionarul public se călăuzeşte de următoarele 

principii: 
• principiul legalităţii – funcţionarul este obligat să respecte Constituţia Republicii Moldova, 

legislaţia în vigoare şi tratatele internaţionale, la care R. Moldova este parte. În cazul în care 
funcţionarului public i se cere sau este forţat să acţioneze ilegal sau în contradicţie cu normele de 
conduită, trebuie să comunice acest fapt superiorilor săi. 

• principiul imparţialităţii – funcţionarul este obligat să ia decizii şi să întreprindă acţiuni, în mod 
imparţial, nediscriminatoriu şi echitabil, fără a acorda prioritate unor persoane sau grupuri în funcţie 
de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau ori-
gine socială. Totodată, comportamentul funcţionarului public trebuie să fie bazat pe respect, exi-
genţă, corectitudine şi amabilitate în relaţiile sale cu publicul, precum şi în relaţiile cu conducătorii, 
colegii şi subordonaţii. Funcţionarul public nu trebuie să determine persoanele fizice sau juridice, 
inclusiv alţi funcţionari publici, să adopte comportamente ilegale, folosindu-se de poziţia sa oficială.  

• principiul independenţei – apartenenţa politică a funcţionarului nu trebuie să influenţeze com-
portamentul şi deciziile acestuia, politicile, deciziile şi acţiunile autorităţilor publice. În exercitarea 
atribuțiilor ce îi revin, funcţionarului public îi este interzis: să participe la colectarea de fonduri 
pentru activitatea partidelor politice şi a altor organizaţii social-politice; să folosească resursele 
administrative pentru susţinerea concurenţilor electorali; să afişeze, în incinta autorităţilor publice, 
însemne sau obiecte inscripţionate cu sigla sau cu numele partidelor politice ori a candidaţilor 
acestora; să facă propagandă în favoarea oricărui partid; să creeze sau să contribuie la crearea unor 
subdiviziuni ale partidelor politice în cadrul autorităţilor publice. 

• principiul profesionalismului – funcţionarul public are obligaţia să-şi îndeplinească atribuţiile 
de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, promptitudine şi corectitudine. El este 
responsabil pentru îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu faţă de conducătorul său nemijlocit, 
faţă de conducătorul ierarhic superior şi faţă de autoritatea publică.  

• principiul loialităţii – funcţionarul public este obligat să servească cu bună-credinţă autoritatea 
publică în care activează, precum şi interesele legitime ale cetăţenilor. Funcţionarul public are 
obligaţia să se abţină de la orice act sau faptă, care poate prejudicia imaginea, prestigiul sau 
interesele legale ale autorităţii publice. 

Codul de conduită a funcţionarului public acordă o atenție deosebită regimului de cadouri, stabilind și 
procedura de declarare a acestora. Articolul 11 al Codului de conduită a funcționarilor publici stabilește că 
funcționarii publici au interdicția de a solicita sau accepta cadouri sau alte avantaje necuvenite. Interdicția se 
răsfrânge asupra: cadourilor, favorurilor, invitaţiilor sau altor avantaje, destinate personal funcţionarului 
public sau familiei sale. Această interdicţie, de fapt, este specifică oricărei categorii de funcţionari sau 
demnitari, care urmează a fi sancţionată, disciplinar, contravenţional sau penal. Funcționarul, potrivit preve-
derilor codului, poate accepta cadourile simbolice, oferite din politeţe sau primite cu prilejul anumitor acţiuni 
de protocol şi a căror valoare nu depăşeşte limitele stabilite de Guvern. Hotărârea de Guvern nr. 134 privind 
stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de 
protocol, stabileşte în calitate de valoare admisă a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu 
prilejul anumitor acţiuni de protocol suma maximă este de 1000 lei. Cadourile a căror valoare depăşeşte 
limitele stabilite se transmit în gestiunea autorităţii publice respective şi se înscriu într-un registru special, 
ţinut de fiecare autoritate publică, informaţia din acesta fiind publică. În cazul în care funcţionarul public 
dorește să păstreze acest cadou, va fi nevoit să achite contravaloarea bunului primit în calitate de cadou, cu 
menţiunea despre acest fapt în registru contra semnătură. Modul de evaluare, evidenţă, păstrare, utilizare şi 
răscumpărare a cadourilor este reglementat de legea în cauză. 

Cu referire la cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj necuvenit, ce i se propune, func-
ţionarul public, potrivit prevederilor art. 11 (alin. 5) al Codul, trebuie prompt să ia măsurile necesare, pentru 
a-şi asigura protecţia, în aşa fel, ca să nu i se incrimineze o faptă coruptă:  
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 să refuze avantajul necuvenit, care nu poate fi acceptat nici pentru a fi folosit în calitate de probă;  
 să se asigure cu martori, inclusiv dintre colegii de serviciu;  
 să înscrie detaliat aceste acţiuni într-un registru special; 
 să raporteze imediat această tentativă autorităţilor competente; 
 să-şi desfăşoare activitatea corespunzător, în special, cea pentru care i s-a oferit avantajul 

necuvenit. 
În legătură cu acest scop, apare întrebarea ce reprezintă cadoul simbolic, cel de politețe și cel primit cu 

prilejul anumitor acţiuni de protocol. 
Codul de conduită prevede şi obligaţii ale funcţionarilor publici cu funcţie de conducere. Astfel, art.13, 

stabilește că funcţionarul public cu funcţie de conducere are obligaţia să promoveze normele de conduită şi 
să asigure respectarea acestora de către funcţionarii publici din subordine. În exercitarea atribuţiilor specifice 
funcţiilor publice de conducere, are obligaţia:  

a) să asigure egalitatea de şanse şi tratament în ceea ce priveşte cariera funcţionarilor publici din 
subordine;  

b) să examineze şi să aplice, cu obiectivitate, criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru 
personalul din subordine, în cazul în care propune sau aprobă promovări, transferuri, numiri sau 
eliberări din funcţii ori acordă stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de 
favoritism sau discriminare; 

c) să evite criteriile discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu normele de 
conduită, prevăzute de Cod în accesul sau promovarea în funcţia publică;  

d) să întreprindă acţiunile necesare pentru prevenirea corupţiei în rândul funcţionarilor publici din 
subordine, precum şi să poarte răspundere pentru eşecurile survenite ca urmare a îndeplinirii 
necorespunzătoare a acţiunilor în cauză;  

e) să asigure aplicarea măsurilor de protecţie, stabilite de lege pentru funcţionarul public, care 
informează cu bună-credinţă despre comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a 
faptelor de comportament corupt, despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor şi a 
proprietăţii şi despre încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese. 

 Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public prevede că obligaţiile 
generale ale funcţionarului public sunt: 

a) să respecte Constituţia, întreaga legislaţie, precum şi tratatele internaţionale la care R. Moldova 
este parte;  

b) să respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţenilor;  
c) să fie loial autorităţii publice în care activează;  
d) să îndeplinească cu responsabilitate, obiectivitate şi promptitudine, în spirit de iniţiativă şi 

colegialitate toate atribuţiile de serviciu;  
e) să păstreze, în conformitate cu legea, secretul de stat, precum şi confidenţialitatea în legătură cu 

faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exerciţiul funcţiei publice, cu excep-
ţia informaţiilor considerate de interes public;  

f) să respecte normele de conduită profesională prevăzute de lege;  
g) să respecte regulamentul intern.  

Legea în cauză stabilește și incompatibilități pentru exercitarea funcției publice de orice nivel sau a 
mandatului: 

1. Calitatea de funcționar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică, decât cea în care a 
fost numit. 

2. Funcţionarul public nu este în drept să desfăşoare alte activităţi remunerate:  
a) în cadrul autorităţilor publice, cu excepţiile prevăzute de lege;  
b) în funcţie de demnitate publică sau în funcţie de cadrul cabinetului persoanei care exercită 

funcţie de demnitate publică, cu excepţia cazului în care raporturile de serviciu sunt 
suspendate pe perioada exercitării funcției respective;  

c) prin contract individual de muncă sau prin alt contract cu caracter civil, în cadrul societăţilor 
comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum şi al organizaţiilor 
necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate este controlată, subordonată sau, 
în anumite privinţe, este de competenţa autorităţii în care el este angajat, cu excepţia 
activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie şi de reprezentare a statului în societăţile econo-
mice. Modul de cumulare a acestor activităţi cu funcţia publică se stabileşte de Guvern. 
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 Legea privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de 
demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de 
conducere stabilește că: 

a) exercitarea funcţiei de demnitate publică se bazează pe principiile legalităţii, liberului consimţă-
mânt, transparenţei, exemplului personal, responsabilităţii şi al loialităţii;  

b) demnitarul este obligat să prezinte, în condiţiile legii, declaraţia cu privire la venituri şi proprietate;  
c) demnitarul este obligat să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese;  
d) încălcările comise în exerciţiul mandatului atrag răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională 

sau penală în condiţiile legii. 
Controlul veniturilor şi proprietăţilor funcţionarilor publici şi demnitarilor reprezintă un deziderat, 

care contribuie la prevenirea şi combaterea îmbogăţirii fără cauză justă a subiecților sus-menționați. Contro-
lul reprezentă verificarea, analiza permanentă sau periodică a acumulării veniturilor şi proprietăţilor funcţio-
narilor publici şi demnitarilor în perioada deţinerii funcţiei sau mandatului şi care reflectă transparenţa şi 
legalitatea acestor acumulări, iar, în final, contribuind la aprecierea integrităţii acestor subiecţi de către 
societate. Averile şi bunurile funcţionarilor publici şi demnitarilor, pe perioada deţinerii funcţiei sau man-
datului, necesită a fi acumulate din mijloacele legale, iar în cazul în care acestea nu sunt acumulate în modul 
legal, organele de drept trebuie să-şi de-a concursul în aprecierea acestor fapte şi, dacă este necesar, să tragă 
la răspundere juridică subiecţii în cauză. Controlul veniturilor şi al proprietăţilor funcţionarilor publici şi ale 
demnitarilor reprezintă o activitate periodică, stabilă, complexă şi efectuată de CNI. 

Este de menționat că noţiunii de „venit” i se atribuie: orice spor, adaos sau majorare a patrimoniului, 
indiferent de sursa de provenienţă, exprimat în drepturi patrimoniale sau în orice alt folos patrimonial, 
obţinut de subiectul declarării sau de membrii familiei acestuia în perioada de referinţă atât în ţară, cât şi în 
străinătate. Totodată, evaluarea proprietăţii se va face în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, 
prin indicarea valorii (costului) menţionate în documentul, care certifică provenienţa proprietăţii (înstrăinare, 
schimb, donaţie, moştenire, privatizare etc.). 

Legea stabilește conţinutul, modul şi termenul de depunere al declaraţiei cu privire la venit şi 
proprietate pe care funcţionarii publici şi demnitarii urmează să le respecte. 

Asigurarea integrității publice prin declararea intereselor personale are la bază reglementările legale 
cu privire la conflictul de interese, în R. Moldova, descrise prin Legea cu privire la conflictul de interese, 
nr.16 din 15.02.2008, care ţine să ocrotească prin aceasta interesele de serviciu ca valoare socială. În acelaşi 
timp, conflictele de interese preocupă întreaga lume, deoarece vizează atât sectorul public, cât şi cel privat, 
iar încălcarea unor reglementări a legii ce vizează conflictul de interese poate avea repercusiuni, în funcţie de 
prejudiciul creat intereselor publice, după caz, repercusiuni de ordin disciplinar, contravenţional sau penal. 

Potrivit prevederilor legii respective (art.2), prin termenul de conflict de interese trebuie înţeles: con-
flictul dintre exercitarea atribuţiilor funcţiei deţinute şi interesele personale ale persoanelor obligate să 
declare acest conflict, în calitatea lor de persoane private, care ar putea influenţa necorespunzător îndepli-
nirea obiectivă şi imparţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în exercitarea atribuțiilor. Prin 
interes personal, legiuitorul, în acelaşi articol, specifică faptul că acesta reprezintă: orice interes, material sau 
nematerial, al persoanelor ce sunt obligate să declare conflictul de interese şi care rezultă din necesităţile sau 
intenţiile personale ale acestora, din activităţi, care, altfel, pot fi legitime în calitate de persoană privată, din 
relaţiile lor cu persoane apropiate sau persoane juridice, indiferent de tipul de proprietate, din relaţiile sau 
afiliaţiile personale cu partide politice, cu organizaţii necomerciale şi cu organizaţii internaţionale, precum şi 
care rezultă din preferinţele sau angajamentele acestora. 

Subiecții ce cad sub incidența legii sunt specificați în Anexa 1 la Legea cu privire la statutul 
persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr. 199 din 16.07.2010. În acelaşi timp, sunt obligaţi să 
declare interesele personale şi persoanele care sunt împuternicite, conform actelor legislative, să ia decizii în 
privinţa bunurilor, aflate în proprietatea statului sau în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, 
inclusiv, în privinţa mijloacelor băneşti, ori care au dreptul de a dispune de astfel de bunuri, precum şi 
persoanelor, care nu sunt funcţionari publici, dar cărora statul le deleagă temporar una dintre aceste atribuţii. 

Subiecţii declarării intereselor personale sunt obligaţi, potrivit prevederilor Legii nr.1264 (art. 4), să 
respecte următoarele principii: 

 Slujirea interesului public cu imparţialitate şi obiectivitate – se axează pe luarea deciziilor şi a reco-
mandărilor, potrivit legislaţiei în vigoare şi în conformitate cu politica statului în domeniul respectiv. Interesul 
public trebuie să fie pus în faţa intereselor personale. În cazul apariţiei situaţiilor de conflict, subiecţii trebuie să 
se abţină de la orice decizii oficiale luate cu participarea lor sau să se abţină de la participarea la luarea sau 

142 

 



executarea unor astfel de decizii, dacă acestea pot fi compromise de interesele lor personale. Totodată, subiecţii 
declarării intereselor personale, inclusiv funcţionarii publici şi demnitarii, în conformitate cu prevederile alin.(3) 
art.5, nu au dreptul: să utilizeze sau să admită utilizarea informaţiei de serviciu sau oricărei alte informaţii ce ţine 
de activitatea lor în interese personale; să facă uz de serviciu pentru obţinerea unui beneficiu neprevăzut de lege 
sau de contractul individual de muncă;să folosească, direct sau indirect, orice bun proprietate publică în interese 
personale; să facă uz de avantajele funcţiei oficiale sau ale statutului deţinut anterior. 

 Asigurarea transparenţei şi controlului public al activităţii – ca principiu general de tratare şi solu-
ţionare a conflictelor de interese personale, se referă la faptul că activitatea autorităţilor publice, instituţiilor 
publice, întreprinderilor de stat şi municipale, societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi 
activitatea subiecţilor obligaţi să declare interesele personale în cazul apariţiei situaţilor de conflict, trebuie să 
fie transparentă şi accesibilă controlului public. Aceste organizaţii publice au obligaţia, la fel, să asigure consec-
venţa şi transparenţa în tratarea şi soluţionarea conflictelor de interese. Cât priveşte respectarea acestui prin-
cipiu de către subiecţii declarării intereselor personale, subiecţii vor îndeplini atribuţiile de serviciu cu impar-
ţialitate şi conştiinciozitate, inclusiv având obligaţia să declare apartenenţa lor la vreun partid sau organizaţie;  

 Responsabilitatea individuală şi exemplul personal – principiu ce trebuie respectat de subiecţii 
declarării intereselor personale în cazul situaţiilor de conflict de interese. Comportamentul personal va servi 
drept exemplu pentru alţi funcţionari publici, demnitari şi cetăţeni. Astfel, subiecţii declarării intereselor 
personale vor accepta:responsabilitatea pentru modul în care îşi desfăşoară activitatea, în calitate de persoană 
privată, la numirea în funcţia publică şi în timpul exercitării funcţiei publice; responsabilitatea pentru evi-
tarea, identificarea, declararea şi soluţionarea conflictelor de interese în beneficiul interesului public. 

Declaraţia de interese personale reprezintă un act obligatoriu, pe care trebuie să-l completeze oricare 
candidat la alegere, numire sau confirmare în funcţie publică, şi anume, subiecţii obligaţi să o facă potrivit legii, 
inclusiv funcţionarii publici şi demnitarii. Concomitent, potrivit prevederilor art.13 al Legii nr.16/2008 cu 
privire la conflictul de interese, persoanele obligate să depună declaraţia de interese personale, potrivit art. 3 al 
Legii cu privire la conflictul de interese, care nu exercită alte funcţii sau nu desfăşoară alte activităţi decât cele 
ce ţin de exercitarea mandatului sau funcţiei deţinute, depun o declaraţie, în acest sens. Persoana care depune 
declaraţia, în cauză, este responsabilă de depunerea acesteia în termen şi de conţinutul acesteia, inclusiv de 
veridicitatea şi deplinătatea informaţiei. Această obligativitate a depunerii declaraţiei se face pentru toate 
situaţiile când este vorba despre o anumită procedură sau contract ce ţine de angajarea, alegerea sau numirea în 
funcţia publică. Este bine a nu se confunda această formă a declaraţiei de interese personale cu alte forme ale 
declaraţiei, la care se obligă funcţionarii publici şi demnitarii, inclusiv alte categorii de subiecţi, care sunt 
obligaţi să facă o astfel de declaraţie şi să nu se evite, prin aceasta, nedepunerea altor tipuri de declaraţii, care se 
fac conform legii. În acest caz, depunerea declaraţiei de interese personale comportă va exclude depunerea altor 
declaraţii potrivit legii. Informaţiile cuprinse în declaraţiile de interese personale au caracter public cu excepţia 
declaraţiilor depuse de către ofiţerii de informaţii şi securitate şi se publică pe pagina web a CNI. 

Cu referire la integritatea profesională, cadrul legal al Republicii Moldova se referă și la procedura de 
evaluare a integrității instituționale reflectată în Legea privind evaluarea integrităţii instituţionale nr. 
325 din 23.12.2013, care are drept scop: 

a) sporirea responsabilităţii conducătorilor entităţilor publice şi organelor de autoadministrare pentru 
menţinerea şi consolidarea climatului de integritate profesională în cadrul entităţilor publice; 

b) asigurarea integrităţii profesionale a agenţilor publici, prevenirii şi combaterii corupţiei în cadrul 
entităţilor publice; 

c) identificarea, evaluarea şi înlăturarea riscurilor de corupţie din cadrul entităţilor publice; 
d) creșterii numărului de denunțuri privind manifestările de corupţie admise de către agenții publici. 

De menționat că legea în cauză a stârnit multiple discuții, controverse. Un grup de deputați au sesizat 
Curea Constituțională pentru a verifica legalitatea unor articole ce se refereau la testarea integrității judecă-
torilor. Curtea a solicitat avizul Comisiei de la Veneţia, care a menţionat că legea este una bună, fiind un 
instrument de contracarare a actelor de corupţie în instituţiile publice, dar că ar trebui revizuită pentru a nu 
lăsa loc de interpretări. În urma acestor intervenții, Legea nr.325 din 23.12.2013 a suferit unele modificări, 
inclusiv în titlu. Astfel, legea privind testarea integrităţii profesionale, recent, a fost redenumită Legea 
privind evaluarea integrităţii instituţionale.  

Evaluarea integrității instituționale poate fi realizată de către un angajat al Centrului Naţional Antico-
rupţie sau al Serviciului de Informaţii şi Securitate cu atribuţii şi competenţe de aplicare a testelor de 
integritate profesională. 
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Potrivit legii în cauză, testul de integritate profesională reprezintă crearea şi aplicarea de către testor a 
unor situaţii virtuale, simulate, similare celor din activitatea de serviciu, materializate prin operaţiuni 
disimulate, condiţionate de activitatea şi comportamentul agentului public testat, în vederea urmăririi pasive 
şi stabilirii reacţiei şi a conduitei acestuia, determinând astfel gradul de afectare a climatului de integritate 
instituţională şi riscurile de corupţie în cadrul entităţii publice în procesul evaluării integrităţii instituţionale. 
Testul reprezintă simulări ale unor acte de corupţie (mituire, trafic de influenţă etc.). 

În concluzie, atât legea în ansamblu, cât și testul de integritate ar trebui să contribuie la creșterea 
numărului de funcționari (agenți) publici integri, care să-și poată desfășura activitatea profesională în 
mod etic, liber de influenţa necorespunzătoare şi de manifestările de corupţie, cu respectarea interesului 
public și care s-ar bucura de respect şi credibilitate din partea cetăţenilor.  
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