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Etica – ansamblul de norme in raport cu care 
un grup uman (asociatia) isi regleaza 
comportamentul pentru a deosebi ce este 
legitim si acceptabil in realizarea scopului- 
(morala).  
 
Caracteristici: 
Este importanta in toate domeniile; 
Angajare voluntara in respectarea normelor 
de etica; sunt si ghiduri obligatorii (stiinta, 
cercetare). 
 
Constientizarea necesitatii promovarii si 
aplicarii principiilor etice este o parte 
fundamentala a practicii profesionale, fiind 
un aspect esential al calitatii serviciului 
oferit. 
 

ETICA IN EVALUAREA RISCULUI LA 
SECURITATE FIZICA 

Conferința 
ETICA ÎN EVALUAREA  

RISCULUI DE SECURITATE 

PANELUL 2 
 

Etica in evaluarea riscului la securitatea 
fizica 
r: Cristian SORICUT (ARTS) 

SPEAKER:  
Aurel CATRINOIU,  
Presedinte ANERSFR 
 
Tema:  
Principii etice fundamentale și 
influenta asupra calității prestației   



Corectitudine- promovarea unor relatii 
profesionale bazate pe cinste şi sinceritate 
în executarea serviciilor sale; 
 
Independenţa si impartialitatea - in 
exercitarea profesiunii trebuie să fie şi să se 
manifeste liber faţă de orice interes care ar 
putea fi avut în vedere, ca fiind 
incompatibil cu integritatea sa; 
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Principii etice: 
 
 

   Secretul profesional - trebuie să 
respecte caracterul confidenţial al 
informaţiilor obţinute cu ocazia 
executării lucrărilor sale şi nu trebuie 
să divulge nici una dintre aceste 
informaţii către terţi, cu excepţia 
cazurilor când a fost autorizat în mod 
expres în acest scop sau dacă are 
obligaţia legală sau profesională să 
facă această divulgare; 
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Cristian SORICUT (ARTS) 

Principii etice: 
 

 Competenţa profesională -   
 sa-si îndeplinească serviciile în 
conformitate cu normele tehnice şi 
profesionale care îi sunt aplicabile;  
 
 să-şi menţină nivelul de competenţă 
pe tot parcursul carierei sale 
profesionale; 
 
 să nu efectueze decât lucrările pe 
care el însuşi/societatea din care face 
parte, le poate realiza cu competenţă 
profesională - poate solicita 
colaborarea cu evaluatori cu 
competente complementare celor 
proprii ; 
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Principii etice: 
 
 

 respectarea principiilor,  
normelor si regulilor Codului 
Etic, determina buna conduita in 
procesul de evaluare. 
Buna conduita in evaluarea 
riscurilor, exclude: 
 ascunderea sau inlaturarea 

unor informatii, date, rezultate 
nedorite; 

 confectionarea de date, 
informatii, rezultate false; 

 interpretarea deliberat 
distorsionat de date, 
informatii;  
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Principii etice: 
 
Buna conduita, exclude: 
 
 

  nedezvaluirea conflictului de 
interese; 

  lipsa de obiectivitate; 
  introducerea de date false; 
  manipularea grilelor. 
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Principii etice: 
 

Comportare deontologică – sa se 
comporte într-un mod compatibil cu 
buna reputaţie a profesiunii şi să se 
abţină de la orice conduită de natură 
să aducă atingere acestei reputaţii. 
 
Principiul binefacerii - potrivit căruia 
evaluatorul are obligaţia să 
promoveze acele masuri care produc 
beneficii sociale şi/sau economice, 
punând în balanţă beneficiile, 
prejudiciile şi riscurile în vederea 
obţinerii unor rezultate optime; 
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Principii etice: 
 
 

 Abordarea etica inseamna a 
reflecta asupra principiilor 
generale si de a judeca in 
lumina acestor principii ce ar 
trebui sa faca evaluatorul. 
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Concluzii: 
 
Practicile incorecte de 
nerespectare a principiilor, 
normelor si regulilor de etica, 
pot determina un rezultat 
asteptat, insa pe termen lung 
acesta va deveni nedorit prin 
producerea de consecinte. 
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DISCUTII: 
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