Chestionar privind evaluarea gradului de
cunoa~tere a masurilor preventive anticoruptie
CONFLICT DE INTERESE

Chestionarul este anonim ~i nu il vom comunica nimanui 1n aceasta forma. Va rugam sa
completati chestionarul electronic, sa il printati ~i sa il depuneti la registratura .
Chestionarul nu trebuie semnat ~i/sau ~tampilat intrucat este anonim ~i va fi folosit
in scopul implementarii Planului Sectorial de actiune pentru implementarea Strategiei
Nationale Anticoruptie de catre Grupul de Actiuni anticoruptie stabilit la nivelul Primariei
LECHINTA prin dispozitia nr. _ _ __ _ _ _
Termenul limita pentru depunerea chestionarului este _ _ _ _ _ _ __
1. De cat timp suntcti angajat la Primaria LECHINTA?

D

Sub un an

D

1-3 ani

D

4-5 ani

D

peste 5 ani

2. Gen

D
D
3.

Masculin
Feminin

in ce categorie va incadrati:
D
D

funqionar public de executie

D

contractual

conducere DPI personal

4. Credeti ca regulile de comportament pentru
contractual sunt clare?

D
D

Exista ~i dileme de comportament

D

Nu sunt clare

D

Nu~tiu

Da, sunt clare

funcfionarii publici / personalul

S. Cum va evaluafi dvs. gradul de cunoa~tere a normelor de conduita specifice functiei
dvs.?

D

Foarte ridicat

D
D

Ridicat
Mediu

D
D

Scazut
Foaite scazut

6. Cum va evaluafi dvs. gradul de cunoa~tere a normele privind conflictul de interesc?

7.

D

Foaite ridicat

D

Ridicat

D
D

Mediu
Scazut

D

F oaite scazut

In institutia
in care lucrati,
confruntat cu situatii
,
' v-ati
,
' de conflictul de interesc?

D

Nu

D

Da, precizati in ce situatii:
a) In relatia cu colegi din institutie
b) In relatia cu alti colegi de lucru
c) In relatia cu superiorul ierarhic
d) Altele: ...................... ........ ................................................... ..................................

8. Daca v-afi confruntat/ v-afi confrunta cu situafiile descrise in intrebarea
precedenta, precizafi cui v-afi adresa pentru un sfat:

D ...................................... ..
9. Cunoa~tefi persoana desemnata privind conflictul de intcrese din cadrul Primariei ?

D

Da

D Nu
D

Nu ~tiu daca exista

10. Stifi care sunt canalele de comunicare a situafiilor de conflictul de interese?

D

Da

D

Nu

D

Nu ~tiu daca exista

11.
Cunoa~tefi care sunt atribufiile dumneavoastra pentru a evita o situafie de
conflictul de interese ?

D
D

Da
Nu

12. in general, credefi ca este etic sau nu cste etic (moral) ca un funcfionar public/
angajat contractual ?
x - Bifafi varianta cu care suntefi de acord

Nr.
cit.

Practica

1

.... sa 1nlocuiasca rapoartele ~i cifrele reale
cu unele false pentru a ie$i bine la evaluare.

2

.. .. sa rezolve cu prioritate o cerere depusa
de un prieten de~i sunt multe cereri care
a~teapta la rand .

3

.... care ~tie ca un coleg de-al sau este in
conflict de interese, sa ii transmita acestuia
voalat ca are info1matii despre aceste
lucruri pentru a ii cere un favor.

4

... sa le povesteasca prietenilor ilegalitatile
care se fac in institutia in care lucreaza, in
masura in care se produc ilegalitati de care
are cuno~tinta.

5

.. .. care $lie ca o persoana din conducere ( ce
ii este superior ierarhic) este in conflict de
interese, sa nu spuna nimic pentru ca nu e
treaba lui .

6

.. .. sa contrasemneze un document la
insistentele superiorului sau ierarhic de$i
$tie ca documentul nu este corect intocmit.

7

.... care ~tie ca un coleg de-al sau este :i'n
conflict de interese, sa nu spuna nimic
pentru ca nu e treaba lui.

Este etic Nu este Depinde
Nu stiu
,
de
(moral, Etic,(moral,
corect)
corect)
situatie

8

.... sa rezolve mai 1ntai cererea persoanei de
la care a primit o mica atentie (de ex. un
pachet de cafea) ~i apoi sa se ocupe ~i de
celelalte cereri, chiar daca celelalte au fost
depuse 1nainte.

9

... care ~tie ca un subordonat este i'n
conflict de interese, sa nu spuna nimic
pentru ca nu e treaba lui .

10

.. . care ~tie ca o persoana din conducere (ce
1i este superior ierarhic) este In conflict de
interese, sa transmita toate info1matiile unui
amic j urnalist.

... care ~tie ca o persoana din conducere
( ce i'i este superior ierarhic) este In
11 conflict de interese, sa difuzeze aceste
informatii pe un blog/site, sub anonimat.

13. Daca va gandifi la normele de conduita privind conflictul de interese, in ce domenii
considerafi ca avefi nevoie de informare suplimentara: (Se pot alege mai multe variante)
• care sunt normele de conduita privind conflictul de interese;
• care sunt sanctiunile pentru nerespectarea normelor privind conflictul de interese ;
• cine ma poate ajuta atunci cand am llltrebari despre aceste norme;
• de ce este important sa respect norrnele privind conflictul de interese;
• Altele (detaliati) ..................... .......................................... ......................................... ...... .

Va multmnim pentru completarea chestionarului.
Daca exista activitati, 1ntrebari sau neclaritati 111 completare, va rugam sa ne dati mai
multe informatii.
Coordonator al implementarii
la Primaria LECHINTA

