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ETICA şI ETICHETA FUNCţIONARULUI PUBLIC (II)*

Mihail PLATON,
 consilier principal de stat, 

secretar al Consiliului Naţional pentru decernarea 
Premiului de Stat, doctor habilitat оn economie, profesor universitar

6. Manierele – cheia bunelor relaţii dintre oameni

O mare оnsemnătate оn practica 
administrării o au manierele de com-
portare оn organizaţie. Bunele maniere 
aparţin muncii intelectuale. Ele nu 
sоnt incompatibile cu fermitatea оn 
administraţie, ca şi оn alt domeniu 
de activitate. Moise n-a dat niciodată 
porunci оn domeniul afacerilor, dar 
s-a gоndit, probabil, la afaceri cоnd a 
coborоt de pe munte cu tabelele legii. 
Este imposibil să desparţi comportarea 
frumoasă оn munca administrativă şi 
chiar protocolul de bunătate şi am-
abilitate.

Un cadru de conducere, care оnţelege 
şi trăieşte după regulile nescrise ale 
interesului faţă de ceilalţi, se descurcă 

cu uşurinţă оn orice domeniu, inclusiv 
cel social, iar aceste reguli se bazează 
pe amabilitate şi abilitate. Nu e vorba 
despre un comportament fals, afectat 
sau elitist, ci, pur şi simplu, de cineva 
care ştie să calce cu dreptul.

Manierele guvernează modul оn care 
oamenii se poartă unii cu alţii. оn cazul 
оn care oamenii acceptă regulile com-
por-tamentului social, locul de muncă 
devine eficient. Nu există confuzie şi 
pierdere de timp, nu se bruschează 
unul pe altul, sоnt reduse la minimum 
tergiversarea poticnirea, stоngăcia sau 
оntrebările de genul „Ce mai poţi face 
mai departe?”.

O cunoaştere a bunelor maniere 

Summary 

In the Republic of Moldova, the issue concerning the ethics of the public ser-
vant was discussed at the plenary meeting of the Parliament and on February 
22, 2008 the Law on the Code of Conduct of the Public Servant was adopted. 
We believe that this Code will make a link between what is specific and personal 
and what is general, public and moral, as when the moral codes lack, people 
lose trust in public processes.  Staring with the middle of 1980s the civil service 
has been undergoing hard and complicated times in the Republic of Moldova.  
The administrative competence is constantly worsening due to a formalist frag-
mentation into a multitude of hostile camps, confronted by centrifugal forces of 
politicians who reduce themselves to only one problem outside the new policy 
of litigation within a system of intergovernmental relations, which neglects the 
administrative control. 

* Sf]rşit. оnceput оn nr. 2 (2008).
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propulsează automat fiinţele umane оn 
aceeaşi direcţie. Tоnărul conducător 
poate fi bine educat, motivat şi deosebit de 
inteligent, dar să se simtă stоnjenit cоnd 
se confruntă cu o situaţie care se pretează 
la mai multe posibilităţi de comportare. 
Adesea el nu ştie cum să se sustragă  
dintr-o situaţie jenantă, nerealizоnd că 
bunele maniere constau din două treimi 
de logică sau bun-simţ şi o treime de 
amabilitate. Odată ce conştientizează 
valoarea bunelor maniere, de obicei, оşi 
dă seama de importanţa unei vieţi, care 
se ghidează după următoarea regulă 
de aur: cоnd eşti amabil cu ceilalţi şi ei 
sоnt amabili cu tine.

O atitudine deosebită trebuie să man-
ifeste conducătorul faţă de subalternii 
săi, persoane mai оn vоrstă decоt el.

Situaţia unui conducător tоnăr care 
are оn subordine persoane mai оn 
vоrstă decоt el оl impune să manifeste 
tact şi оnţelegere. Un tоnăr conducător 
trebuie să practice discuţii оn particu-
lar cu fiecare persoană mai оn vоrstă, 
declarоndu-i:

- „ştiu că nu e uşor pentru dumneata 
că eu sоnt mult mai tоnăr”;

- „ştiu că eşti un lucrător foarte bun 
şi eficient. Am răsfoit dosarul dumitale 
şi am fost impresionat de experienţa şi 
realizările pe care le ai. Aş fi fericit să 
completez experienţa mea cu a dumi-
tale”;

- „sоnt bine pregătit pentru a 
conduce acest compartiment (secţie, 
direcţie), iar dacă va exista o conlucrare 
a tuturor, vom putea concura cu orice alt 
compartiment din această organizaţie 
şi vom beneficia cu toţii. Ştiu ce avem 

de făcut”;
- „nu cred  că e cazul să mai insist 

asupra diferenţelor de vоrstă dintre 
mine şi membrii mai vоrstnici din 
această echipă. Sper că sоnteţi de 
acord”.

Vrem să fim convinşi că funcţionarii 
publici ştiu că pentru a-şi onora 
satisfăcător obligaţiunile de serviciu, 
trebuie să dispună de anumite calităţi: 
competenţă, aptitudini organiza-
torice, bună organizare şi disciplină 
de muncă.

Dar totuşi calităţile prioritare sоnt 
priceperea de a analiza erudiţia politică 
şi socială; abordarea problemelor оn 
mod creator; comunicabilitatea; ati-
tudinea obiectivă; corectitudinea, ones-
titatea, puterea de a rezista la stresuri 
şi deziluzii.

Etica serviciului public ca unul din 
tipurile eticii sociale reprezintă un cod 
de conduită care prescrie un anumit 
tip de relaţii reciproce omeneşti. Ele 
par a fi optime din punctul de vedere al 
executării de către funcţionarii publici 
a activităţii lor profesionale.  

оntreaga activitate a tinerilor şi 
conţinutul activităţii funcţionarilor 
publici au la bază ceva comun – vocaţia 
de a asigura sprijinirea orоnduirii 
constituţionale, respectarea Constituţiei 
Republicii Moldova şi a tuturor legilor 
ei. Principiul legalităţii, al supremaţiei 
Constituţiei şi a legilor asupra altor acte 
normative şi instrucţiunilor de serviciu 
este principiul etic de căpetenie оn ac-
tivitatea funcţionarului public.

Exercitоndu-şi funcţiile de serv-
iciu, funcţionarul public este obligat 
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să se călăuzească de principiul moral 
al dezinteresării şi incoruptibilităţii, 
corelоnd interesele proprii cu cele 
obşteşti. Aceasta este o condiţie 
indispensabilă a activităţii lui de serviciu. 
Temelia aprecierii morale a activităţii 
funcţionarilor de stat o constituie prin-
cipiile legalităţii, echităţii, umanismului, 
incoruptibilităţii şi responsabilităţii. 
Ele sоnt incluse оn codurile etice ale 
funcţionarilor publici din multe ţări, 
exprimоnd esenţa cerinţelor faţă de 
conţinutul moral al activităţii atоt a 
оntregii instituţii a serviciului public, 
cоt şi a fiecărui funcţionar, determinоnd 
vitalitatea şi caracterul funcţionării 
reale ale instituţiei. оncălcarea acestor 
principii conduce la apariţia birocrat-
ismului, samavolniciei, nedreptăţilor şi 
amoralităţii.

Curmarea cazurilor de amoralitate 
a persoanelor cu funcţii de decizie 
corespunde aşteptărilor sociale ale 
cetăţenilor şi necesită luarea unor 
măsuri aspre şi eficiente pentru preve-
nirea şi оnlăturarea lor.

Faţă de personalitatea funcţionarului 
public sоnt оnaintate cele mai diverse 
cerinţe оn funcţie de postul pe care оl 
deţine, de caracterul şi conţinutul lu-
crului pe care оl оndeplineşte. Aceasta 
este o gamă destul de largă a calităţilor, 
normelor şi principiilor moralei din care 
se conturează cultura morală şi nivelul 
etic al funcţionarului.

Chipul etic profesional al serviciului 
public оl constituie calităţile general 
umane şi cele specifice.

Astfel, un serviciu fructuos necesită 
оn procesul comunicării  dintre 

funcţionari nişte relaţii bazate pe 
echitate şi onestitate reciprocă. Aceasta 
este una din normele de bază ale eticii 
profesionale a funcţionarului pub-
lic. Onestitatea şi dreptatea trebuie  
să-l ajute pe funcţionarul public să 
găsească mai repede şi mai eficient 
contactul şi оnţelegerea reciprocă cu 
oamenii, să оnţeleagă motivele care 
determină faptele şi acţiunile lor, să 
sesizeze stările de spirit şi să оnţeleagă 
psihologia lor.

Totodată, onestitatea şi echitatea sоnt 
strоns legate cu alte norme ale codu-
lui profesional etic al funcţionarului 
public: bunăvoinţa şi sensibilitatea 
lui. Fiecare funcţionar public este ne-
voit să procedeze оn conformitate cu 
prevederile normelor etice, practic, оn 
fiecare zi. Adeseori, numai logica, op-
erarea cu datele şi argumentele pentru 
a ajunge la concluzii juste se dovedesc 
a fi insuficiente. Este nevoie de omenie 
şi de bunăvoinţă. Numai aşa poate fi 
оnţeleasă mai deplin situaţia.

O calitate excelentă a funcţionarului 
public este modestia, care exclude 
mulţumirea de sine, оngоmfarea, 
aroganţa. Modestia оşi găseşte expresia 
оn faptul că omul nu găseşte că posedă 
nici un fel de calităţi excepţionale sau 
drepturi deosebite. El se subordonează 
de bună voie cerinţelor disciplinei pub-
lice, are o atitudine respectuoasă faţă 
de toţi oamenii, manifestă toleranţa 
necesară faţă de micile lor neajunsuri şi 
are o atitudine critică faţă de propriile 
merite şi neajunsuri. 

Aici se potrivesc foarte bine cuvintele 
lui Dimitrie Cantemir spuse оn lucrarea 
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„Divanul sau gоlceava оnţeleptului cu 
lumea”, care sună оn felul următor: 
„Leapădă trufia şi părerea prea bună 
despre tine şi despre virtutea ta, chiar 
dacă ai izbutit vreun bine prin hatвrul 
lui Dumnezeu, ca nu cumva gоndind 
astfel să te umfli оn pene şi să te оnalţi, 
ci gоndeşte-te moderat cu privire la tine 
şi poartă-te smerit”.

Modestia funcţionarului public оn 
viaţa obştească şi personală constituie 
una dintre cele mai de seamă cerinţe ale 
moralei funcţionarului modern. Fiecare 
funcţionar trebuie să se deosebească 
printr-o sinceritate adevărată – cea 
mai importantă calitate morală ce 
caracterizează persoana şi faptele sale. 
Sinceritatea este contrară făţărniciei 
şi оnşelăciunii, оncercărilor de a crea 
o impresie greşită despre motivele de 
care se călăuzeşte omul.

I n s u p o r t a b i l ă  о n  p e r s o a n a 
funcţionarului public este şi o altă cali-
tate – оngоmfarea, care se caracterizează 
prin lipsa de respect şi atitudinea plină 
de dispreţ faţă de alţi oameni, legată 
de exagerarea propriilor calităţi şi 
egoism.

оn persoana funcţionarului public 
este inadmisibilă оnfumurarea care se 
manifestă ca motiv al acţiunilor, ce se 
оntreprind numai de dragul cuceririi 
de către om a оntоietăţii, a unui rol de 
căpetenie оntr-un anumit domeniu de 
activitate, să obţină influenţă şi pon-
dere оntr-o oarecare sferă de activitate 
obştească.

Ambiţia este legată nu atоt de setea 
de a fi recunoscut şi apreciat de cei 
din jur, cоt de dorinţa de a obţine o 

stare socială оnaltă, precum şi să se 
оnvrednicească de recunoaştere oficială 
şi onorurile legate de această demnitate 
şi decoraţii de stat. 

Una dintre cele mai importante 
calităţi ale funcţionarului public este 
accesibilitatea. Aceasta оnseamnă a fi 
mereu gata de a comunica cu oamenii, 
disponibil de a face acest lucru dintr-o 
pornire lăuntrică, din propria convin-
gere, dar nu ca o obligaţie formală. 
Funcţionarul public accesibil nu va 
rata şansa de a asculta un sfat bun, o 
critică constructivă, de a recepţiona 
stările de spirit. Şi dacă cineva insistă 
să se оntоlnească cu el, dоnsul nu are şi 
nu poate avea motive, care ar putea să-l 
facă să renunţe la această оntrevedere. 
O excepţie poate fi lipsa posibilităţii 
practice a funcţionarului din veriga 
superioară de a se оntоlni cu toţi dor-
itorii. Dar şi aceşti conducători, oricоt 
ar fi de ocupaţi, trebuie să găsească 
posibilităţi pentru a se оntоlni sistematic 
cu oamenii, dar nu numai оn timpul 
audienţelor personale ordinare să se 
intereseze de preocupările lor.

O mare importanţă are capacitatea 
funcţionarului de a asculta. Este potrivit 
proverbul „Ascultă mult, vorbeşte 
puţin”. A asculta оnseamnă nu numai 
a nu-l оntrerupe pe interlocutor, dar şi 
a avea capacitatea de a trăi cu cineva 
aceleaşi sentimente. оn timpul con-
vorbirii, el este preocupat de aceleaşi 
probleme ale interlocutorului, iar prob-
lemele interioare ale lucrătorului, chiar 
dacă ele sоnt cu mult mai importante şi 
mult mai serioase decоt cele abordate 
оn convorbire, ele trebuie neutralizate 
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оn propria sa dispoziţie.
Este foarte important să asculţi 

atent superiorii, pentru a nu pierde 
nuanţele sau semnalările ce ar putea 
conduce la rezolvarea nesatisfăcătoare 
a multor probleme pe care trebuie să le 
soluţioneze o autoritate publică. Un bun 
ascultător оşi aminteşte toate punctele 
principale ale unei discuţii, după care 
оnţelege perfect ce se aşteaptă de la el. 
Un ascultător bun confruntă impresi-
ile sale privind felul оn care arată sau 
vorbeşte cealaltă persoană, cu analiza 
atentă a ideilor acesteia. Dacă simţi 
nevoia să faci anumite notiţe, după o 
discuţie importantă, оnsemnările ar 
putea fi un instrument de nepreţuit оn 
obţinerea succesului.

Conducătorii de instituţii publice 
pretind că ei pot spune foarte uşor dacă 
o persoană tоnără a fost atentă şi dacă 
a ascultat cu seriozitate, după calitatea 
оntrebărilor puse la sfоrşitul unei dez-
bateri şi prin acurateţea cererii unei 
clarificări a principalelor detalii privind 
problemele puse оn discuţie. Multe 
persoane cu experienţă, din conducere, 
spun că semnul unei reale maturităţi la 
un conducător tоnăr este atunci, cоnd 
acesta poate schimba uşor rolul de vor-
bitor, оn timpul unei conversaţii cu cel 
de ascultător şi cоnd foloseşte timpul 
de ascultare pentru a оnvăţa.

Un loc la fel de important оn car-
acterul funcţionarului public оi revine 
corectitudinii adresării. De fapt, aceasta 
оnseamnă exprimarea unor asemenea 
calităţi personale interioare, cum ar fi 
stăpоnirea de sine, răbdarea, compor-
tamentul echilibrat. оn cele mai diverse 

situaţii corectitudinea ajută la asigura-
rea unei оnţelegeri reciproce mai bune, 
la stabilirea unor contacte mai bune 
cu oameni cu care avem de rezolvat 
diverse probleme. Un caracter sigur 
al calităţilor morale ale funcţionarului 
este autoritatea lui. Ea nu apare odată 
cu funcţia pe care o deţine. Ea оşi are 
„izvoarele” оn cunoaşterea profundă a 
lucrului, оn munca asiduă, оn calităţile 
morale оnalte: onestitatea, sinceritatea, 
modestia, exigenţa оnaltă faţă de sine 
şi faţă de alţii, simţul оnalt al datoriei 
şi al răspunderii.

Funcţionarul public trebuie să se 
obişnuiască a-şi da bine seama cum 
sоnt oamenii şi, оn primul rоnd, cei din 
anturajul său. Linguşirea, măgulirea, 
laudele exagerate adeseori nu-i permit 
să aprecieze just, оn mod critic, situaţia 
şi rezultatele activităţii. Conducătorul 
trebuie să se ferească cu prudenţă de 
linguşitori.

оn virtutea faptului că activitatea 
funcţionarului public este legată de 
comunicarea vie cu oamenii, el trebuie  
să-şi creeze o astfel de imagine, оncоt 
oamenilor să le fie plăcut a comunica, 
a se afla alături. Asemenea relaţii se 
stabilesc prin bunăvoinţă, amabilitate 
şi optimism.

Dar imaginea pozitivă a funcţionarului 
se conturează nu numai prin priceperea 
de a se comporta cu oamenii, prin 
vorbire, din maniera comportamen-
tului, luate оn ansamblu. Funcţionarii 
оmbrăcaţi оngrijit, cu simţul demnităţii 
insuflă mai multă оncredere decоt cei 
оmbrăcaţi la nimereală sau, dimpotrivă, 
оntr-o manieră prea ţipătoare. Nu 
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face să ne periclităm propria imagine 
profesională, оmbrăcоnd lucruri prea 
ieftine, ponosite, care se cer a fi reparate, 
căci ele sоnt оn discordanţă cu stilul sau 
nu cadrează cu mediul оn care trebuie să 
lucrezi. Orice detaliu al vestimentaţiei, 
оncepоnd cu оncălţămintea şi terminоnd 
cu cravata, trebuie să armonizeze cu 
celelalte şi, totodată, оntreţinute оntr-o 
stare ireproşabilă: оncălţămintea - 
curăţată, оmbrăcămintea - călcată.

Unele persoane cu funcţii de decizie 
de rang оnalt, оn ultima perioadă, cоnd 
tot mai mult se vorbeşte despre stilul 
democratic de conducere, de dragul 
popularităţii au оnceput să fie preocu-
pate de imaginea lor, să apară la diferite 
оntоlniri oficiale sau semioficiale fără 
„cravate” şi, оn general, să se оmbrace 
atоt de simplu оncоt nu le poţi deosebi 
de oamenii simpli, оmbrăcaţi оn mod 
obişnuit. Dar lipsa adevăratei culturi 
şi a simţului măsurii оi aruncă uneori 
оntr-o altă extremă - оntr-un populism 
foarte ieftin. Exteriorul funcţionarului 
este „оnvelişul  exterior” al imaginii lui, 
iar оmbrăcămintea constituie 90 % din 
ce văd oamenii оn faţa lor cоnd se uită 
la ei. Adeseori ei judecă despre acel 
sau alt funcţionar, despre caracterul 
şi statutul lui social, despre cultura lui 
doar pe baza unei priviri aruncate оn 
grabă asupra funcţionarului, pe care оl 
vede poate prima dată.

оn orice instituţie publică există 
anumite standarde mai mult sau mai 
puţin severe ale оmbrăcămintei pen-
tru funcţionari. оn unele state poţi 
vedea оn instituţiile publice funcţionari 
оmbrăcaţi оn uniformă mai mult sau 

mai puţin oficială. Se foloseşte şi la noi 
uniforma оn unele instituţii, cum ar 
fi: companiile aeriene, inspectoratul 
fiscal etc., ca o demonstrare, ca indiciu 
al disciplinei colectivului, al coeziunii 
funcţionarilor, ca simbol al stabilităţii 
оn faţa publicului.

Forma unificată a оmbrăcămintei 
este privită ca un semn social şi ca 
o etichetă purtătoare de informaţie 
despre rolul social al celui care o 
poartă, impunоnd, totodată, un anu-
mit tip de comportament. Desigur, 
оmbrăcămintea funcţionarilor trebuie 
să corespundă menirii de bază a aces-
tora, fiind raţională, comodă оn lucru, 
să nu distragă atenţia de la lucru atоt 
a lucrătorului, cоt şi a celor din jurul 
său. Sobrietatea, curăţenia şi eleganţa 
sa trebuie să simbolizeze solidaritatea, 
stabilitatea, importanţa şi cultura ser-
viciului de stat.

Dacă ne referim nemijlocit la mani-
era comportamentului, ar trebui să 
оncepem de la salutul reciproc. Conform 
regulilor etichetei, bărbatul trebuie 
primul să o salute pe femeie, iar un 
bărbat mai tоnăr să-l salute pe altul 
mai оn vоrstă, subalternul pe superior. 
оn timpul salutului, de regulă,primul 
оntinde mоna cel care este mai оnalt 
оn grad, persoana mai оn vоrstă, 
femeia prezentată la recepţie. Vom 
folosi оn formă de salut оmbrăţişarea 
şi sărutul.

Noi, moldovenii, fiind persoane 
foarte expansive, folosim оn formă 
de salut оmbrăţişarea şi sărutul. Dar, 
cоnd ne aflăm оn străinătate sau cоnd 
ne vizitează persoanele străine, nu ar 
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trebui să-i оmbrăţişăm călduros şi să-i 
strоngem оn braţe, cum se procedează, 
оn mod normal, cu vechii prieteni, pe 
care nu i-am văzut demult. Nu trebuie 
să fim excesiv de expansivi nici cu 
colegii din administraţia publică de la 
noi din ţară.

Aici putem propune cоteva sfaturi:
- colegii din organele administraţiei 

publice, care nu s-au văzut de mult 
timp, dar оntre care există o bună 
relaţie, pot оntotdeauna să-şi strоngă 
călduros mоinile sau să-şi prindă partea 
de sus a braţului drept. Americanii mai 
practică şi bătaia pe umăr cu mоna 
stоngă, care rămоne liberă. Aceasta  
este o semiоmbrăţişare, un gest normal 
la birou;

- a strоnge mоna cuiva, punоnd-o 
pe cea liberă pe deasupra mоinilor 
оmpreunate, este un alt semn de 
afecţiune, care nu presupune o 
оmbrăţişare. Aceasta se practică оn 
mai multe ţări;

- bărbaţii şi femeile din conducere 
nu ar trebui să se sărute оn public. Un 
„sărut frăţesc оn semn de salut” este 
adeseori interpretat greşit;

- nimic nu este mai fals, după 
părerea noastră, decоt mania mimatu-
lui sărutului, care constă оn оncreţirea 
buzelor şi atingerea obrazului celeilalte 
persoane cu obrazul tău, apoi repetarea 
acestui gest, lipsit de sens, pentru celălalt 
obraz. O mulţime de asemenea gesturi 
pot fi văzute оn aşa- numitul strat „su-
perior” al societăţii, оntre două femei 
sau оntre o femeie şi un bărbat. Nu 
este un gest călduros, ci unul penibil şi 
artificial.

Moldovenii obişnuiesc să strоngă 
mоna frecvent, salutоndu-se. E bine, 
fiindcă acesta este un contact important, 
o apreciere fizică оntre două persoane. 
Mulţi oameni pot aprecia altă persoană 
după cum dă mоna cu cineva. Cоnd 
o persoană din administraţia publică 
dă mоna cu o careva altă persoană cu 
uşurinţă, ea оi influenţează, de fapt, pe 
colegii săi să procedeze la fel.

O strоngere de mоnă corectă este 
acea care:

- este făcută ferm, dar nu cu 
pоrоituri de oase sau lipsită de ener-
gie;

- durează 3-4 secunde, nu mai mult, 
astfel оncоt celălalt să nu-şi simtă mоna 
prinsă cu putere.

Situaţiile, оn care trebuie să dai 
mоna cu cineva, sоnt:

- cоnd eşti prezentat cuiva şi cоnd 
оţi iei rămas bun; 

- cоnd cineva din afară intră оn 
biroul tău;

- cоnd dai peste cineva cunoscut оn 
afara biroului;

- cоnd intri оntr-o оncăpere, eşti sa-
lutat de cunoscuţi şi ţi se face cunoştinţă 
cu persoanele prezente, care nu fac parte 
din instituţie;

- cоnd părăseşti o adunare festivă 
de oameni din afară.

Funcţionarul public practică оn 
activitatea sa  multe convorbiri şi de 
fiecare dată trebuie să ţină cont de 
bunele şi frumoasele maniere, de care, 
оn mare măsură, depinde succesul 
fiecărei dintre ele.

 Cоnd ai nevoie să laşi o persoană 
de conducere, cu care ai оntоlnire, să 
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aştepte, ieşi afară din birou şi salută-l, 
cere-ţi scuze şi explică-i pentru ce 
оntоrzii. Oferă-i o cafea, un ceai sau 
un pahar cu apă. Dă-i un material inte-
resant să citească şi pune-i la dispoziţie 
telefonul dacă are nevoie. Dacă nu poţi 
să ieşi afară să vorbeşti cu el, anunţă 
secretara sau pe cel оnsărcinat cu pro-
tocolul să te informeze de sosirea vizita-
torului. Dacă vizitatorul simte că nu s-a 
stabilit un contact cu persoana pe care 
a venit aici s-o vadă, va fi impacientat. 
El se va simţi manipulat de personalul 
de la secretariat.

Dacă tu şi personalul tău sоnteţi, оntr-
adevăr, recunoscători şi оmpăciuitori 
pentru faptul că l-aţi făcut pe vizitator 
să aştepte, iritarea acestuia va scădea 
оn mod considerabil. Secretara ta ar 
trebui să fie instruită să te urmărească 
tot timpul, chiar dacă este vorba de a 
se ivi la uşa biroului tău sau de a fi cu 
ochii pe butonul telefonului şi a te scuza 
că ai convorbire cu cineva de la mare 
distanţă.

Dacă faci pe cineva să te aştepte pe 
un timp mai оndelungat, explică per-
soanei situaţia, cere-ţi scuze şi dă-i viz-
itatorului posibilitatea să opteze оntre a  
aştepta sau a stabili o altă оntrevedere, 
cоnd оi convine lui.

оn timpul convorbirii este necesar 
de a-l asculta cu atenţie pe interlocutor, 
de a nu vă distrage atenţia, răspunzоnd 
la apelurile telefonice, răsfoind unele 
hоrtii; de a nu vă uita mereu la ceas. 
Primul оncheie conversaţia cel la care 
venit оn audienţă, ridicоndu-se, ce dă 
de оnţeles că оntrevederea s-a оncheiat 
şi, de regulă, conchide scurt: „Aşadar, 

ne-am оnţeles ...”
оn procesul comunicării oficiale 

adeseori sоntem nevoiţi să folosim 
conversaţia telefonică – un semn al 
culturii оnalte. Discuţia la telefonul de 
serviciu trebuie să fie scurtă, delicată 
şi numai referitor la esenţă. Formоnd 
numărul şi auzind că cineva a ridicat 
receptorul, i se dă bineţe persoanei re-
spective, interesоndu-ne dacă aparatul 
funcţionează normal. Totodată, ne 
prezentăm, spunem cu ce scop am tele-
fonat, rugăm să fie invitată persoana 
necesară, ne interesăm dacă interlocu-
torului i se poate acorda atenţie.

Există o regulă, potrivit căreia, оn 
cazul оntreruperii legăturii, din nou 
formează numărul cel care a sunat. Du-
rata convorbirii o stabileşte, de obicei, 
persoana mai оn vоrstă sau superiorul. 
Subalternului nu i se cuvine să оncheie 
primul convorbirea sau să-şi ia rămas 
bun. El trebuie numai să-l informeze 
pe superiorul său că a clarificat deja 
problemele abordate de dоnsul.

оn timpul convorbirii telefonice 
trebuie să fim atenţi la dicţia noastră. 
Dacă cineva vi se adresează prin telefon 
cu o plоngere, trebuie să-i daţi acestei 
persoane posibilitatea de a spune totul 
pоnă la capăt, puteţi s-o оntrerupeţi 
doar pentru a-i exprima compasiune. 
Iar dacă de cele оntоmplate cu el e de 
vină organizaţia dumneavoastră, să vă 
cereţi scuze, promiţоndu-i că veţi reveni 
cu un telefon, faceţi neapărat acest 
lucru оn intervalul de timp convenit, 
chiar dacă pоnă la ora promisă оncă 
n-aţi reuşit să rezolvaţi problemele. O 
comunicare delicată sporeşte eficienţa 
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activităţii funcţionarilor şi ridică, 
totodată, nivelul satisfacţiei de pe urma 
propriei activităţi.

Conducerea fiecărei instituţii pub-
lice trebuie să ştie cum sоnt utilizate 
telefoanele, pentru a cunoaşte оn ce 
măsură codul manierelor este respectat 
de angajaţi şi ce atitudine se manifestă 
faţă de publicul larg.

O mare importanţă o au vocile 
celor, care răspund la telefoanele din 
cadrul primăriei, agenţiei, dar şi ale 
ministerului. Vocea care răspunde la 
telefon trebuie să fie caldă şi plăcută, 
răspunzоnd, оn mod amabil, la ape-
lul telefonic. Trebuie să aibă o dicţie 
bună, astfel оncоt să se оnţeleagă uşor 
cuvintele pe care le pronunţă. Dacă 
persoana care răspunde la telefon nu 
are o astfel de voce, el sau ea ar trebui 
să fie instruiţi de un instructor de dicţie 
sau să fie transferaţi la un sector care 
nu cere aptitudini vocale. 

Bunele maniere manifestate оn 
cadrul organelor de conducere prin 
răspunsul la apelul telefonic trebuie 
să constituie o preocupare la trei 
niveluri. Primul – оntregul aparat al 
organului respectiv trebuie să acorde 
atenţia cuvenită acestui lucru; al 
doilea – nici unui şef din structurile 
aparatului să nu-i fie indiferent modul 
оn care se răspunde la telefonul lui 
şi să supravegheze constant calitatea 
comunicării efectuate; al treilea – per-
soana care răspunde la telefon trebuie 
să fie preocupată de responsabilitatea 
sa proprie оn această privinţă. Dacă 
fiecare acordă, оn mod conştient, 
atenţie propriilor sale maniere legate 

de convorbirile telefonice, acest aspect 
important al comunicării publice va 
fi productiv şi va conduce la ridicarea 
autorităţii organizaţiei.

Persoana care sună la o primărie, 
agenţie are şi ea o anumită responsabili-
tate. Dacă cel care sună vrea să facă, 
de exemplu, o plоngere, el trebuie să 
ţină seama că vorbeşte cu o altă fiinţă 
umană, oricоt de supărat ar fi, şi оn 
mod justificat, apelul lui va avea valoare 
numai оn măsura оn care mesajul său 
este redat clar şi оşi va păstra calmul. 
Este foarte greu să răspunzi manierat 
la telefon, dacă cel care a sunat nu este 
rezonabil şi şi-a ieşit din fire.

Dacă ai un vorbitor furios la tele-
fon şi dacă mоnia lui este oarecum 
оndreptăţită, poţi:

- să sugerezi ca el să vorbească 
cu o persoană mai importantă din 
organizaţie şi să-i spui că vei aranja 
astfel оncоt persoana respectivă să-l 
sune оn cоteva minute;

- să-l rogi, оntr-un mod foarte po-
liticos, să repete tot ce vrea să spună, 
dar mai lent, astfel оncоt să poţi nota 
fiecare cuvоnt. Spune-i că doreşti ca 
această problemă să fie rezolvată, aşa 
ca el să-şi relateze toate nemulţumirile 
sale cu atenţie şi mai lent.

Cea mai delicată parte a selectării 
convorbirilor telefonice este aceea de a 
оndruma corect оn altă parte persoana, 
care telefonează şi să faci aceasta cu 
atоta dibăcie, оncоt persoana respectivă 
să-ţi fie recunoscătoare. Orice persoană, 
care este оndrumată оn altă parte (de 
la unul la altul) оşi pierde orice senti-
mente bune, pe care s-ar putea să le fi 
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avut faţă de organul statului; cоnd este 
оndrumată greşit, оşi pierde timpul atоt 
ea, cоt şi organizaţia dată.

Un şef al organului public ar trebui să-
şi instruiască secretara, cum să оndrume 
persoanele оn mod eficient оn timpul 
convorbirilor telefonice. Această operaţie 
necesită tact, dar şi o bună cunoaştere a 
serviciului public оn cadrul organului 
unde este оncadrată, a оndatoririlor şi 
responsabilităţilor comportamentelor, 
a numelor oamenilor, care se vor ocupa 
de apelul telefonic cum se cuvine, cоnd 
оl vor primi.

Există anumite lucruri pe care 
persoana din interior trebuie să le 
stăpоnească bine atunci cоnd оndrumă 
оn altă parte un apel telefonic:

- celui care sună trebuie să i se dea o 
explicaţie cu privire la motivul pentru 
care este trimis оn altă parte;

- celui care sună trebuie să i se 
dea numele, titlul, compartimentul şi 
numărul de telefon al biroului spre 
care este оndrumat, astfel оncоt, dacă 
se оntоmplă să decupleze, el să se poată 
descurca uşor revenind cu un nou tele-
fon acolo unde trebuie;

- оnainte de a se оncheia оndrumarea 
respectivă, secretara trebuie să-l asig-
ure pe cel care a telefonat că totul e 
normal: „A fost o plăcere să vorbesc 
cu dumneavoastră... Sоnt sigură că 
domnul X vă va rezolva problema foarte 
satisfăcător... оmi pare cu adevărat 
rău că nu v-am putut fi de ajutor, dar 
sоnt sigură că domnul X va şti exact ce 
trebuie să facă”.

De multe ori este mai uşor să scrii 
ceea ce simţi sau ai de comunicat decоt 

să-i spui cuiva acelaşi lucru prin telefon 
sau direct оn faţă. оntr-o lume sufocată 
de limbajul informaticii şi inundată de 
formulare de tot felul şi mesaje oficiale, 
o scrisoare bine concepută este ca o rază 
de soare, coborоnd pe biroul cuiva.

Sfera unui aşa gen de scrisori, cum 
sоnt acele din activitatea administraţiei 
publice, trebuie să cuprindă totul, 
оncepоnd cu urările de succes şi sfоrşind 
cu explicaţiile date pe o temă concretă, 
оn scopul căreia s-a trimis scrisoarea.

Scrisorile trimise trebuie să demon-
streze profesionalism şi să fie bine 
оntocmite. Pentru оnceput, alege hоrtie 
de scris potrivită pentru această ocazie. 
Nu оncerca să scrii o scrisoare lungă. 
Nu expedia note de mulţumire pe o filă 
cu antet pentru оnsemnări.

Asigură-te că numele destinatarului 
este scris corect şi că ai pus un titlu 
adevărat. Fii оngrijit оn tot ce faci, fie 
că scrisoarea este scrisă de mоnă sau 
dactilografiată. Nu lăsa scrisorile tri-
mise prin poştă să fie pline de greşeli 
de ortografie sau sublinieri, fiindcă 
ele te reprezintă pe tine sau instituţia 
ta. Prea multă familiaritate оntr-o 
scrisoare poate face ca lucrurile să 
оnceapă prost.

Organizaţia оn care se respectă 
cerinţele eticii şi etichetei, perfect-
area corectă a actelor oficiale aduc o 
mare satisfacţie fiecărui angajat, iar 
activitatea ei este apreciată de către 
oamenii care solicită serviciile acestei 
organizaţii drept una dintre cele mai 
prestigioase.

оn practica de lucru cu oamenii are o 
mare оnsemnătate felul оn care rosteşti 
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numele şi titlurile. Cоnd uităm numele 
cunoscuţilor este o mare greşeală. оnsă 
atunci cоnd prezinţi pe cineva, nu este 
chiar atоt de groaznic, după cum ai 
putea crede оn acel moment, dacă ai 
uitat cum să prezinţi. Aceasta se poate 
оntоmpla oricui. Arată-te consternat, 
spunоnd: „Cum am putut să fac una 
ca asta? оţi cunosc numele de familie 
atоt de bine!”

Soluţia cea mai simplă este să 
recunoşti că ai uitat, pentru moment, un 
nume. Este şi o altă alternativă, soluţia 
de a vorbi repede şi poate că ceilalţi nu 
vor ghici adevărul”. Dacă ai uitat nu-
mele persoanei, care s-a alăturat grupu-
lui tău, оncepe să vorbeşti repede, оntr-o 
manieră plăcută, chiar puţin exagerată. 
Pentru că nu-ţi aminteşti numele lui, 
schiţează-i оn cоteva cuvinte personali-
tatea: „Ascultaţi, cel de faţă este cineva 
pe care nu l-am văzut de foarte multă 
vreme, dar era un funcţionar de stat atоt 
de competent оncоt erau toţi din jurul 
lui оncоntaţi de gradul de inteligenţă şi 
profunzime оn domeniul administraţiei 
publice”. Oricum, cea mai bună politică 
a fost оntotdeauna cinstea să recunoşti 
că nu-ţi aminteşti numele. оn general, 
vei fi iertat. Prezintă-te repede.

Nu-i face pe oamenii care ţi-au uitat 
numele să sufere, оn timp ce оncearcă 
să se dezvinovăţească.

Gоndeşte-te bine оntotdeauna dacă 
e corect să te adresezi cuiva pe numele 
mic. Dacă te gоndeşti că ar trebui să 
foloseşti numele unei persoane cоnd o 
saluţi, răspunsul este că nu ar trebui.

Familiaritatea dă naştere, оntr-
adevăr, la dispreţ. Nimănui nu-i face 
plăcere să i se adreseze cineva, folosind 

numele mic, cоnd persoana respectivă 
nu are dreptul să facă acest lucru. оn 
unele locuri din America – oraşe mici, 
comunităţi de ferme şi zone rurale – 
toată lumea se adresează, de obicei, 
unul altuia cu numele mic. оn oraşe mai 
mari, oamenii sоnt mai convenţionali. 
оn orice comunitate, există un mo-
ment potrivit şi unul nepotrivit pentru 
a te adresa persoanelor pe numele 
lor mic. O persoană mai tоnără ar 
trebui să aştepte ca o persoană mai 
оn vоrstă să o roage să i se adreseze 
cu prenumele. Un conducător tоnăr 
ar trebui să aştepte ca superiorul  
să-l roage să i se adreseze cu numele 
mic. Este o chestiune de percepere a 
respectului.

Dacă un superior se adresează unui 
conducător tоnăr, folosind numele mic, 
asta nu оnseamnă că tоnărul ar putea 
să i se adreseze imediat celui оn vоrstă 
cu prenumele, fără discriminare. De 
exemplu, dacă superiorul se apropie 
de un funcţionar, de rang оnalt, mai оn 
vоrstă, este mai bine ca conducătorul 
tоnăr să salute primul, să zоmbească 
şi să spună: „Bună ziua, domnule Ni-
colae”, оn loc să strige: „Noroc, Ioane, 
cum оţi mai merge?”.

Cred că nu există vreun caz ca 
vizitоnd biroul unei persoane din con-
ducere să nu te оntrebi cum să procedezi 
pentru a face o bună impresie.

Persoanele din conducere trebuie 
să se comporte cu siguranţă de sine şi 
manierat chiar din momentul cоnd trec 
pragul biroului pe care оl vizitează. 
Pentru a face o impresie bună:

- soseşti la timp şi chiar puţin 
оnainte, dacă doreşti să obţii un-



A
dm

inistrarea publică: teorie єi...

55

ele informaţii de la persoana din 
anticameră;

- aşteaptă să ţi se spună unde să-ţi 
atоrni haina sau оntreabă unde ai putea 
să o pui;

- aşază-te şi aşteaptă оn tăcere;
- nu-l ataca pe cel de la protocol 

cu prea multe оntrebări. Mai bine să-
ţi organizezi оn acest timp gоndurile 
pentru convorbire;

- odată intrat оn birou, strоnge 
mоna cu fermitate persoanei, care a 
solicitat оntоlnirea, ocupă scaunul 
indicat de gazdă, pune geanta uşor pe 
podea lоngă tine şi aşază-te comod, dar 
оntr-un mod atent;

- dacă se află acolo mai multe per-
soane, dă mоna оntоi cu cea mai оn 
vоrstă şi mai importantă din grup, apoi 
continuă să dai mоna cu toţi ceilalţi;

- estimează timpul rezervat; după 
ce оl saluţi, оntreabă cоt timp оţi poate 
acorda;

- cоnd este timpul să pleci, ridică-
te, mulţumeşte gazdei, dă mоna cu 
ea şi ia-ţi „La revedere”. Mulţumeşte 
secretarei şi celui, care te-a оntоmpinat 
şi te-a condus оn drum spre ieşire.

Sоnt frecvente cazurile, cоnd nu se 
cunoaşte, care ar trebui să fie relaţiile 
dintre bărbaţi şi femei la locul de lu-
cru.

Pe vremuri, cadrul de conducere 
se comporta politicos şi manierat 
din obişnuinţă cu colegele. Odată cu 
pătrunderea femeilor оn rоndurile 
personalului de conducere, compor-
tamentul cavaleresc din trecut a fost 
оnlocuit de un nou gen de maniere, 
dоnd un nou sens colegialităţii. Cu alte 

cuvinte, oamenii se tratează de la egal 
la egal şi acţionează оn concordanţă cu 
regulile de protocol şi nu cu cele impuse 
de sex. Femeia sau bărbatul este normal 
să vină оn ajutorul celuilalt ori de cоte 
ori celălalt are nevoie de asistenţă. De 
exemplu, cadrul de conducere rafinat:

- se grăbeşte să deschidă uşa per-
soanei din apropiere ce are mоinile 
ocupate;

- culege de pe jos orice lucru care a 
scăpat cuiva şi care nu poate să o facă 
aşa uşor ca el;

- se ridică оn picioare pentru a 
saluta un vizitator, care intră оn biroul 
lui (sau al ei);

- ajută un coleg sau o colegă care 
se chinuieşte să-şi pună sau să-şi scoată 
haina.

Bărbat sau femeie, un funcţionar su-
perior оn ierarhie оi precede pe cei mai 
mici оn rang, cоnd intră pe uşă, cоnd se 
aşază pe scaun la masă etc. (cu excepţia 
situaţiei, оn care acestea sоnt gazde, 
caz оn care gazda trebuie să meargă 
оnaintea vizitatorilor, chiar dacă este 
mai mică оn rang decоt ei).

O parte importantă a imaginii şi 
prezenţei unui conducător este maniera 
оn care se face comunicarea verbală. 
Poţi să ai un coeficient de inteligenţă 
excepţional şi să fi absolvit facultatea 
cu menţiune şi totuşi să nu fii оn stare 
să-ţi expui ideile cu succes оn sala de 
conferinţe semenilor tăi şi colectivului de 
conducere. Pentru mulţi oameni a vorbi 
оn public este foarte dificil. O voce bună 
şi puternică este o adevărată comoară 
pentru un conducător, ea constituind şi 
o importantă unealtă socială. Oamenii te 
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judecă după ceea ce spui. Este оnţelept 
să cunoşti diferite elemente, care con-
stituie actul comunicării.

O transmitere a mesajului unui 
cadru de conducere, оncununată cu 
succes, chiar dacă e şi un discurs sau se 
оncearcă să convingă pe cineva prezent 
e necesar:

- un timbru vocal;
- folosirea atentă a vocabularului;
- ţinuta potrivită оn timp ce 

vorbeşti;
- şi, desigur, limpezimea gоndirii.
O conversaţie eficientă este o mare 

artă. Conversaţia este o parte foarte 
importantă a prezenţei unei persoane 
din conducere, o piatră fundamentală оn 
comunicarea pe care această persoană 
o stabileşte cu auditoriul. O persoană 
din conducere, care se simte оn largul 
ei оntr-o conversaţie, conferă un mare 
avantaj organizaţiei publice, pentru 
că talentul ei contribuie direct sau 
indirect la rezolvarea problemelor de 
interes public. Dacă ea poate conduce 
conversaţia cu abilitate pentru a ex-
plica, a convinge, a оmblоnzi, a amuza 
clienţii, aceasta devine unealtă pentru 
a rezolva cоt mai raţional subiectele 
puse оn discuţie.

Arta conversaţiei este la fel de 
importantă ca şi ceea ce vrei să spui. 
Trebuie să foloseşti arta conversaţiei 
la оnceputul şi la sfоrşitul discuţiilor, 
dar оn mersul discuţiilor propriu-zise, 
vorbirea trebuie să fie o comunicare 
clară şi simplă, pe оnţelesul tuturor 
celor prezenţi.

Există cоteva elemente de bază care 
contribuie la succesul unei persoane 

pricepute оn arta conversaţiei. Unul 
dintre acestea este dorinţa sinceră de 
a plăcea. Altul este simţul umorului, 
oferind posibilitatea unei persoane să 
tachineze şi să rоdă de alţii, оntotdeauna 
оntr-o manieră cordială şi binevoitoare 
şi să se autoironizeze fără vreo urmă de 
stinghereală. Talentul de a-i оnveseli 
pe oameni este un dar, оnsă, оn acelaşi 
timp, este şi o unealtă de a rezolva 
problemele puse оn discuţie.  

Practica ne demonstrează adese-
ori cоt este de dificil pentru un tоnăr 
funcţionar să converseze cu un cadru 
superior. Multora din corpul executiv 
le este frică să fie singuri cu un şef de 
rang оnalt, оn timp ce amоndoi merg 
cu limuzina şefului o bună bucată de 
drum. оn loc să se teamă, ei ar trebui 
să realizeze că aceasta este o bună ocazie 
şi să o folosească, nu numai pentru pro-
pria punere оn evidenţă, dar şi pentru a 
comunica anumite lucruri, care par să 
nu fi fost aduse niciodată la cunoştinţă 
şefului superior.

O persoană tоnără ar trebui „să fie 
calmă” şi să nu forţeze conversaţia. Su-
periorul poate fi obosit sau poate vrea să 
gоndească, preferă să citească ceva sau 
să analizeze unele situaţii. Un tоnăr din 
organizaţia respectivă, vorbăreţ şi entu-
ziast, poate fi exact genul de companie 
de care nu are nevoie superiorul.

Există indici clari pe care o persoană 
mai tоnără ar trebui să-i deosebească. 
Dacă şeful pare tulburat, оngоndurat, 
cel mai bun lucru este să nu-l deranjezi. 
Dacă răspunde la оntrebări mecanic, 
aceasta оnseamnă că nu are dispoziţie 
de conversaţie.
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Dacă şeful este dispus pentru discuţie, 
tоnărul ar trebui să aibă la оndemоnă 
nişte „istorii” despre ceea ce se оntоmplă 
оn birou şi careva veşti interesante din 
activitatea sa.

оncurajarea comportării etice a 
funcţionarilor

оncă cu 200 de ani оn urmă, Femes 
Madison afirma оn ziarul „Federal-
ist”: „Dacă oamenii ar fi оngeri, n-ar 
fi nevoie de guvern. Dacă оngerii ar 
conduce oamenii, n-ar fi nevoie nici de 
controlul extern, nici de cel intern al 
guvernului”.

Deoarece această lume este condusă 
de oameni, pare să existe, оn esenţă, o 
metodă raţională de a asigura controlul 
extern şi intern. Astfel de controale vor 
spori dificultăţile şi riscul pentru cei 
lacomi de putere şi un prestigiu mai 
mare. Mai mult ca atоt, controalele 
riguroase vor proteja pe mai mulţi 
funcţionari, oneşti şi responsabili de 
presiunile şi slugărniciile compatrioţilor 
şi „prietenilor” lor.

оn serviciul public din Moldova, 
după părerea noastră, o mare parte 
din funcţionarii publici dau dovadă 
de un cod moral elevat şi de person-
alitate. оn acelaşi timp, оn corpul 
administraţiei publice tot mai mult 
pătrunde оngrozitoarea maladie – 
corupţia. Stoparea acestui fenomen оn 
activitatea organelor administraţiei 
publice presupune luarea unor măsuri 
de оncurajare a comportării etice a 
funcţionarilor оn serviciul public, şi 
anume:

1. Corpul electoral trebuie informat 
bine şi la timp. Personalul municipalităţii 

trebuie să dea tonul mediului guvernării, 
pe care el o reprezintă. Pentru aceasta, 
funcţionarii organului respectiv trebuie 
informaţi despre tot ce se оntоmplă оn 
teritoriul municipiului, a satului, co-
munei. Textele informative, pachetele 
informaţionale simple, anchetele peri-
odice şi altă informaţie de acest fel sоnt 
condiţiile necesare pe care trebuie să le 
folosească autorităţile locale.

2. Participarea corpului electoral 
оn desfăşurarea operaţiilor de gu-
vernare. Guvernarea locală, ale cărei 
structuri permit participarea оn vii-
tor a oficialităţilor la desfăşurarea 
operaţiilor de guvernare, оn primul 
rоnd, fără necesitatea finală pentru 
deciziile legislative şi politice. Cu cоt mai 
mulţi cetăţeni sоnt incluşi оn guvernare, 
cu atоt mai mult asemenea organ al 
administraţiei publice locale serveşte 
оntreaga populaţie şi nu doar un număr 
selectat, dar şi atunci utilizоndu-se unele 
forme neetice, amorale.

3. Politica trebuie să fie оntemeiată 
de oficialităţile electorale. Toate deciziile 
politice trebuie să fie deduse pentru 
electorat de persoanele alese de el. 
Politica stabilită trebuie urmărită cu 
perseverenţă şi dusă pоnă la sfоrşit, pen-
tru a garanta aplicarea ei оn viaţă.

4. Adoptarea ordinii şi procedurilor 
anticorupţionale. Persoanele elector-
ale trebuie оnştiinţate despre statutul 
votării şi măsurile lui. Şi fiecare dintre 
cei aleşi şi lucrătorii angajaţi depun 
jurămоntul financiar, aceasta fiind cheia 
activităţii municipale. Trebuie adăugate 
procedurile morale, chiar şi aparenţa 
incorectitudinii trebuie evitată, pentru 
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a garanta оncrederea publică.
5. Salarii de concurenţă pentru 

funcţionarii organelor administraţiei 
publice.Lucrătorii organelor publice 
plătesc aceeaşi cantitate de bani pentru 
avantajele şi serviciile ce li se acordă ca 
şi indivizii particulari şi, ca rezultat, ei 
sоnt compensaţi, оn conformitate cu 

aceasta. Persoanele care au salariu bun 
оşi dezvoltă sentimentul de valoare a 
sa оn conformitate cu indicaţiile reale 
ale societăţii. Mоndria rezultată оntr-o 
profesie sau оn efectuarea lucrului e 
incompatibilă cu mita sau purtarea 
grosolană faţă de cetăţeni.

6. Administraţia şi politica „fără 

mită”. Tradiţional, cadourile se oferă frecvent cu scopul manifestării unei cinste 
mari, dar оn perioada dată cel mai des se oferă cu scopul obţinerii unui careva 
beneficiu. оn toate cazurile, mitele oferite trebuie refuzate de toţi lucrătorii 
autorităţilor publice.

7. Introducerea unor structuri guvernamentale ce ar avea ca scop interzicerea 
activităţii clandestine şi neetice. оncepоnd cu anul 1978, оn Statele Unite ale 
Americii, оn unităţile organizaţionale cu nişte măsuri de decont mai puternice, a 
fost rezultatul fondării oficiilor inspectorilor generali, oficiilor de etică. оn 1981 a 
fost fondat Consiliul Prezidenţial pentru Integritate şi Eficienţă. Sistemul Inspec-
torilor Generali, creat pentru ameliorarea eficienţei şi eficacităţii programelor 
guvernamentale, a fost оmputernicit la realizarea lui оn anul 1988.


