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Mandat = Împuternicire (contractuală) de a reprezenta o persoană fizică sau juridică și de a acționa în numele ei; act prin
care se dă această împuternicire; procură.

Surse: Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998, Noul
dicționar explicativ al limbii române, Litera Internațional, Editura Litera Internațional, 2002.
Surse imagini: FreeDigitalPhotos.net - jscreationzs;

Dreptul de Autor (Copyright) apartine Asociaţiei Române pentru Transparenţă. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere neautorizata, publica sau
privata, copiere sau plagiere, constituie incalcare a acestui drept de autor. Este permisa reproducerea acestui material doar in scopul educatiei personale/
formarii profesionale, si numai pentru acele persoane care sunt inscrise in respectivul program de pregatire al Transparency International Romania
(pentru care a fost pregatit acest material). Copierea, distribuirea sau imprumutarea in alte scopuri, sau scopuri comerciale este interzisa. ORICE persoana care incalca aceste prevederi va fi tinuta responsabila pentru toate prejudiciile produse (directe sau indirecte).

VALORI
cod filosofic profund
internalizat care servește drept ghid pentru
stabilirea obiectivelor,
adoptarea deciziilor,
soluționarea conflictelor si modul de comportament

Oficialii politici şi funcţionarii pub-

României pe baza votului de încredere

lici îşi desfăşoară activitatea pe baza unui

acordat de către parlament. După ce Par-

mandat. Un mandat, în domeniul politicii,

lamentul își acordă votul de încredere, pro-

este autoritatea conferită unei persoane de

gramul de guvernare devine oficial, iar

către cetăţeni de a îi reprezenta. În acelaşi

membrii își încep mandatul conform legii

context, termenul de mandat mai este utili-

după depunerea jurământului de loialitate

zat pentru a desemna perioada în care un

față

guvern sau un funcţionar public îşi des-

Guvernului durează până la data validării

făşoară

alegerilor parlamentare generale.

activitatea

între

alegeri.

În

România, poziţiile politice pe bază de mandat sunt cele de: preşedinte, parlamentar,

PRINCIPII
enunțarea conduitelor
așteptate pentru onorarea fiecărei valori

CULTURĂ DE
ORGANIZAȚIE
ansamblu de valori,
principii, filosofie, practici și cutume care definesc o instituție

ministru, membru al Curţii Constituţionale,
primar, ales local, Avocat al Poporului şi
Comisar European.

de

țară.

Membrii

Mandatul

Curţii

membrilor

Constituţionale

sunt judecători şi sunt numiți pentru un
mandat de nouă ani, care nu poate fi prelungit sau reînnoit. Câte trei judecători
sunt numiți de către Camera Deputaților,

Preşedintele este ales prin vot

Senat, respectiv de Președintele României.

universal, egal, direct, secret şi liber expri-

Componența Curții se înnoiește cu o treime

mat. Mandatul prezidenţial a fost de 4 ani

din numărul judecătorilor din 3 în 3 ani,

la origine, fiind extins la 5 ani în 2003, când

fiecare din autoritățile competente să efec-

a fost modificată Constituţia. Preşedintele

tueze

României îşi exercită mandatul de la data

judecător.

depunerii jurământului până la depunerea
jurământului de către Preşedintele nou
ales. Mandatul Preşedintelui României
poate fi prelungit, prin lege organică, în caz

numirile

desemnând

câte

un

Primarii şi ceilalţi aleşi locali sunt
aleşi prin vot universal, egal, direct, secret
si liber exprimat, iar mandatul lor are o
durată de 4 ani.

de război sau de catastrofă. O persoană nu
poate să îndeplinească funcţia de preşedinte pentru mai mult de două mandate, care

Avocatul poporului este numit în
ședința comună a celor două Camere ale
Parlamentului pe o durată de 5 ani, cu

pot fi succesive.

posibilitatea reînnoirii mandatului o sinParlamentarii au un mandat de 4

gură dată.

ani şi sunt aleşi prin intermediul alegerilor
generale ce au loc în cel mult 3 luni de la
expirarea mandatului sau de la dizolvarea

Comisarul European al României
are un mandat de 5 ani, el fiind desemnat
de către România şi apoi nominalizat îm-

Parlamentului.

preună cu ceilalţi Comisari de către
Miniştri, împreună cu primul ministru, formează Guvernul României. Ei sunt
nominalizaţi

de

către

Președintele

Preşedintele Comisiei Europene, printr-o
procedură similară cu cea de nominalizare
a Guvernului.

