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INTEGRITATE 1. Însuşirea de a fi integru; incoruptibilitate. 2. Caracter integru; sentiment al demnității, 

dreptății şi conştiinciozității, care serveşte drept călăuză în conduita omului; onestitate; 

cinste; probitate. 3. Însuşirea de a fi sau de a rămâne intact, întreg. 4. Conformarea față 

de dispozițiile legale cu caracter imperativ, atât față de cele prohibitive (ce impun abți-

nerea de la săvârşirea unei acțiuni de către funcționari), cât şi față de cele cu caracter 

onerativ (ce obligă pe funcționar să realizeze o acțiune). 
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 Deşi este una dintre cele mai des citate 

valori, există destul de multă confuzie în ceea ce pri-

veşte ce înseamnă să fi integru. Astfel, se vorbeşte de 

integritate morală, profesională, intelectuală sau artis-

tică, sau, cel mai important sens filosofic al acesteia, 

integritate generală a caracterului, în toate aspectele 

vieții. În general, este acceptat că integritatea înseam-

nă consistența acțiunilor, valorilor şi principiilor unei 

persoane. Cu alte cuvinte, cineva este integru dacă 

acționează în conformitate cu valorile, credințele şi 

principiile pe care pretinde că le deține.  

 Deşi termenul de integritate este folosit 

foarte des ca şi cum ar fi sinonim cu cel de moralitate, 

asta nu este tocmai adevărat. Acțiunile cuiva pot fi 

considerate integre fără a fi şi morale – de obicei, cel 

ce le efectuează nu ştie că acționează imoral sau acțio-

nează conform unor principii şi valori morale diferite.  

 Sau, în ceea ce priveşte integritatea profesi-

onală, aceasta este privită ca fiind mai slabă decât cea 

morală. Putem să dăm dovadă de integritate la locul 

de muncă fără a fi integri şi din punct de vedere moral.  

 Integritatea publică încorporează atât inte-

gritatea proceselor - de luare a deciziilor, de imple-

mentare a deciziilor, de gestiune a banilor publici -, cât 

şi integritatea personalului - aleşi locali şi funcționari 

publici. Reprezentanții entităților publice au obligația 

să acorde un tratament imparțial şi echitabil tuturor 

persoanelor care se adresează acestora, cu respecta-

rea unui termen rezonabil, aşa cum prevede Constitu-

ția României.  

 Principiul integrității este unul fundamental 

pentru orice sistem democratic de guvernare, fiind 

strâns asociat cu participarea publicului la guvernare, 

cu liberul acces la informații, şi cu dreptul la liberă 

exprimare, în special în cadrul sistemului juridic. To-

tuşi, chiar şi un stat democratic poate să dea dovadă 

de lipsa de integritate, dacă în cadrul proceselor sale 

se întâlnesc des corupția, necinstea sau înşelătoriile. 

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istoriile săptămânii 

Un inspector şcolar trebuia să realizeze verificări la 

un liceu renumit pentru elevii de condiție materia-

lă foarte bună, dar turbulenți şi greu de stăpânit. 

Cum sarcina sa se întindea pe mai multe zile, lu-

crând în cancelarie, a observat că mulți dintre 

profesorii din acel liceu, deşi de vârste, materii şi 

firi diferite, se întorceau de la ore agitați, nervoşi şi 

plângându-se de cât de scăpați de sub control sunt 

tinerii pe care îi aveau în clase. Totuşi, în scurt 

timp, observă că o doamnă profesoară cu un aer 

distins, în ciuda vârstei destul de tinere, nu părea 

să fie deranjată de elevii săi, ci dimpotrivă, părea 

să fie mereu abordată cu un respect rar demon-

strat de aceştia vreunui  alt cadru didactic. Intrigat, 

inspectorul se interesă în rândul elevilor ce le-a 

determinat atitudinea diferită față de acea profe-

soară. Aceştia povestiră că se obişnuiseră să dea 

„atenții” pentru notele obținute şi pentru a se 

asigura că trec clasa. Acest lucru îi făcuse neglijenți 

față de şcoală şi disprețuitori față de profesorii, 

față de care ştiau că orice impertinență se poate 

răscumpăra. Însă atunci când au încercat s-o 

„îmbuneze” astfel şi pe noua profesoară de româ-

nă, spre mirarea lor, aceasta s-a arătat profund 

ofensată şi a amenințat cu scăderea notei la purta-

re pentru oricine ar mai repeta un astfel de gest. 

La fel, a respins fără ezitare orice fel de 

„înțelegeri” propuse de părinți, nefiind mişcată 

nici de amenințările directe sau voalate. Curând, 

liceenii au înțeles că au de-a face cu un om deose-

bit, singura metodă de a lua note mari fiind efortul 

susținut la orele de curs. Un băiat a spus: „Cu 

doamna de română chiar simțim că suntem la 

şcoală şi nu ne permitem orice...” 

În căutarea unui subiect fierbinte de prezentat în 

publicația lor, câțiva reporteri au descoperit că un 

orăşel avea acelaşi primar independent de treizeci 

de ani. Jurnaliştii au presupus imediat că ceva nu 

este curat la mijloc, speculând între ei ce persoane 

influente susțin din umbră acel primar, dacă nu 

cumva intimidează sau mituieşte cetățenii să-l 

voteze, dacă fraudează votul sau dacă pur şi simplu 

nu a avut contracandidat. Ajunşi la fața locului, au 

mers pe la casele oamenilor, pe la locurile de întâl-

nire, pe la biserică, pe la cârciumă şi au întrebat 

cum i-a convins primarul să-l păstreze în funcție 

atâta vreme. De peste tot, au primit acelaşi răs-

puns, neaşteptat, ilustrat cel mai bine de un pensio-

nat: „Tată, eu sunt om bătrân, am mai prins la viața 

mea mulți primari. Am văzut şi la televizor ce mai e 

prin țară: toți caută doar să-şi umfle buzunarele din 

agoniseala noastră. Domnul primar al nostru nu a 

luat niciodată de la nimeni nici măcar un capăt de 

ață. Nici când am vrut să-i dăm, n-a primit. Au venit 

afacerişti şi de pe-aici şi din capitală, l-au îmbiat cu 

bani şi cu maşini scumpe să le dea contracte, să 

repare drumuri, şcoli, să planteze pomi...; cum au 

venit, aşa au şi plecat, a lucrat cu meseriaşi de-aici 

de la noi, ieftini şi buni! Nu mai zic câți au venit să 

pună pile, dar toți funcționarii din primărie i-a anga-

jat cu concurs pe bune şi se cunoaşte! S-au rugat de 

el şi politicieni să vină la ei în partid, dar a zis că nu 

se amestecă el printre corupți. Voi dacă ați avea la 

voi acolo aşa un primar, nu l-ați alege de 1000 de 

ori?  

Orice asemănare între cele două istorioare nu este întâmplătoare. Dacă le găsiți, înseamnă că vă 

pasă! Scrieți-ne și vom încerca să facem ceva ÎMPREUNĂ! 


