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CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE OLT 

 

 

CHESTIONAR  
privind evaluarea gradului de cunoaștere a măsurilor preventive anticorupție 

C.A.S. Olt - 2019 
 

 

          Acest chestionar are rolul de a identifica gradul în care dvs. cunoașteți măsurile preventive 

anticorupție. 

          Chestionarul este anonim iar rezultatele vor fi folosite în scopul evaluării nevoilor de informare 

și formare anticorupție la nivel instituțional. 

           Vă rugăm să bifați pătratul din dreptul variantei preferate. Chestionarul nu trebuie semnat și/sau 

ștampilat, fiind anonim. 
 

 

1. De cât timp sunteți angajat în instituție ? 

 Sub 1 an 

 1 – 3 ani 

 4 – 5 ani 

 Peste 5 ani 

 

2. Gen 

 Masculin 

 Feminin 

 

3. Ce funcție ocupați ? 

 Funcționar public 

 Personal contractual 

 Personal de conducere 

 Personal de execuție 

 

4. Credeți că regulile de comportament pentru funcționarii publici /personalul contractual/de 

conducere/de execuție sunt clare ? 

 Da, sunt clare 

 Există și dileme de comportament 

 Nu sunt clare 

 Nu știu 

 

5.  Cum vă evaluați dvs. gradul de cunoaștere a normelor de conduită specifice funcției dvs ? 

 Foarte ridicat 

 Ridicat 

 Mediu 

 Scăzut 

 Foarte scăzut 

 

6. Cum vă evaluați dvs. gradul de cunoaștere a normelor privind declararea averilor (cum se 

completează, unde și în ce termen se depun, cine vă poate acorda consultanță, procesul de evaluare a 

averii nejustificate) ? 

 Foarte ridicat 

 Ridicat 

 Mediu 

 Scăzut 

 Foarte scăzut 
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7. Cum  vă evaluați dvs. gradul de cunoaștere a normelor privind conflictul de interese (ce înseamnă, 

cum este reglementat de lege, ce situații de conflicte de interese pot apărea în ceea ce vă privește, ce 

comportamente sunt legale în situație de conflict de interese, cine verifică situațiile de conflict de 

interese) ? 

 Foarte ridicat 

 Ridicat 

 Mediu 

 Scăzut 

 Foarte scăzut 

 

 8. Știți cine este (cum se numește) consilierul de etică din instituție ? 

 Da 

 Nu 

 

  9. Cât de bine cunoașteți atribuțiile și rolul consilierului de etică din instituție ?  

 Foarte bine 

 Bine 

 Mediu 

 Scăzut 

 Foarte scăzut 

                                                                                                                                                         

10. Cum vă evaluați dvs. gradul de cunoaștere a normelor privind incompatibilitățile (ce înseamnă, 

care sunt funcțiile incompatibile cu funcția ocupată, ce comportamente sunt așteptate în situație de 

incompatibilitate, cine verifică situațiile de incompatibilitate) ? 

 Foarte ridicat 

 Ridicat 

 Mediu 

 Scăzut 

 Foarte scăzut 

 

 11. În general, credeți că este etic sau nu este etic (moral) ca un funcționar public/personal 

contractual/de conducere/de execuție.... ? 

Bifați varianta cu care sunteți de acord 

Nr. 

crt. 

 

Practica Este 

etic 

(moral, 

corect) 

Nu este 

etic 

(moral, 

corect) 

Depinde 

de 

situaţie 

 

Nu ştiu 

1. 

 

.... să înlocuiască rapoartele şi cifrele 

reale cu unele false pentru a ieşi bine 

la evaluare. 

    

2. ... să rezolve cu prioritate o cerere 

depusă de un prieten, deși sunt multe 

cereri care așteaptă la rând. 

    

3. ... știind că un coleg este în conflict de 

interese, să-i transmită voalat că are 

informații despre aceste lucruri pentru 

a-i cere un favor. 

    

4. ... să le povestească prietenilor 

ilegalităţile care se fac în instituţia în 

care lucrează, în măsura în care se 

produc ilegalități de care are 

cunoștință. 
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5. ....... știind că o persoană din 

conducere (ce îi este superior ierarhic) 

este în conflict de interese, nu spune 

nimic pentru că nu este treaba lui.  

    

6. .... atunci când pleacă într-o delegație 

să le ceară celor de la hotel să-i treacă 

și cheltuielile de masă în factura 

pentru cameră, dar să nu menționeze în 

factură acest lucru pentru a putea duce 

acasă banii de diurnă. 

    

7. ... să contrasemneze un document la 

insistențele superiorului ierarhic, deși 

știe că documentul nu este corect 

întocmit.  

    

8. ... să rezolve mai întîi cererea 

persoanei de la care a primit o mică 

atenție (de exemplu un pachet de 

cafea) și apoi să se ocupe și de 

celelalte cereri chiar dacă celelalte au 

fost depuse înainte. 

    

9. ..... știe că un coleg de-al său este în 

conflict de interese și nu spune nimic 

pentru că nu este treaba lui. 

    

10. ....... știe că o persoană din conducere 

(ce îi este superior ierarhic)  este în 

conflict de interese și transmite toate 

informațiile  unui amic jurnalist 

    

11. ....... știe că o persoană din conducere 

(ce îi este superior ierarhic) este în 

conflict de interese și difuzează aceste 

informații pe un blog (site), sub 

anonimat. 

    

 

12. Dacă vă gândiţi la normele de conduită, declararea averilor, conflicte de interese și 

incompatibilități, în ce domenii consideraţi că aveţi nevoie de informare suplimentară (se pot alege mai 

multe variante): 

 care sunt normele de conduită, conflicte de interese și incompatibilități care mi se aplică; 

 care sunt sancţiunile pentru nerespectarea normelor privind conduita, declararea averilor,  

     conflicte de interese și incompatibilități; 

 cine mă poate ajuta atunci când am întrebări despre aceste norme; 

 de ce este important să respect normele de conduită, declararea averilor, conflicte de interes  

     și incompatibilități; 

 Altele (detaliați) ................................................................................... 

 

 

 

 Vă mulțumim pentru completarea chestionarului. 

 

 

 

 


