
Ghid de evaluare politicieni 

(a se folosi împreună cu Tabelul de evaluare politicieni) 

Aveti mai jos 16 criterii obiective după care puteti evalua politicienii (puteti adauga si alte criterii proprii): 

1.Disponibilitatea la DIALOG    

Acordati FIE 0 puncte, FIE 1 punct, FIE -1 punct, în felul următor: 

0 puncte pentru normalitate, obisnuintă, atitudine care nu iese din comun  

1 punct pentru o disponibilitate  la dialog iesită din comun, deosebită, pentru insistente de a dialoga cu foarte 
multi oameni din multe categorii sociale sau din multe domenii etc  

-1 punct pentru un dialog precar sau lipsa dialogului, lipsa disponibilitătii la dialog 

 

2.Relatia cu cetătenii  

Acordati FIE 0 puncte, FIE 1 punct, FIE -1 punct, în felul următor: 

0 puncte pentru normalitate, obisnuintă, atitudine care nu iese din comun  

1 punct pentru o relatie cu cetătenii pozitivă, iesită din comun, deosebită, pentru insistente de a dialoga cu foarte 
multi oameni, de a consulta cetătenii pe diferite probleme, de a le explica de foarte multe ori, si foarte des ce are 
de gând să facă etc  

-1 punct pentru o relatie defectuoasă/proastă/inexistentă cu cetătenii  

 

3.Relatia cu PRESA  

Acordati FIE 0 puncte, FIE 1 punct, FIE -1 punct, în felul următor: 

0 puncte pentru normalitate, obisnuintă, atitudine care nu iese din comun; disponibilitatea de a participa la orice 
emisiune politică (a oricărei televiziuni), si răspunderea la orice întrebare din partea presei, referitoare la 
activitatea politică sunt lucruri normale într-o societate normală. 

1 punct pentru o relatie cu presa mai mult decât pozitivă, iesită din comun, deosebită, pentru insistente de a 
prezenta presei toate activitătile sale ca politician, de a explica detaliat ce face, si ce are de gând etc 

-1 punct pentru o relatie defectuoasă/proastă cu presa (evidentiată mai ales prin: jigniri, repezeli, ignorare, 
evitarea  jurnalistilor ”liberi” care ar putea să-i pună întrebări capcană, neprezentarea în anumite emisiuni 
televizate, la anumite posturi de televiziune, NERĂSPUNDEREA LA TOATE ÎNTREBĂRILE pe care 
jurnalistii, reporterii, moderatorii de emisiuni politice, analistii, si chiar cetătenii i le adresează  etc) 



4.Respectarea spiritului si sensului CONSTITUTIEI  

Acordati FIE 0 puncte, FIE 1 punct, FIE -1 punct, în felul următor: 

0 puncte pentru normalitate, obisnuintă, atitudine care nu iese din comun (respectă constitutia) 

1 punct pentru o atitudine de apărare cu vehementă a constitutiei si de a scoate în evidentă persoanele care 
încalcă constitutia  

-1 punct pentru încălcarea constitutiei (chiar si o singură dată) 

 

5.Respectarea principiului separării puterilor în stat  

Acordati FIE 0 puncte, FIE 1 punct, FIE -1 punct, în felul următor: 

0 puncte pentru normalitate, obisnuintă, atitudine care nu iese din comun (respectă principiul si nu se amestecă în 
treburile celorlalte puteri în stat) 

1 punct pentru o atitudine de apărare cu vehementă a acestui principiu si de a scoate în evidentă persoanele care 
încalcă acest principiu  

-1 punct pentru încălcarea acestui principiu (pentru amestecarea în treburile celorlalte puteri, jigniri, discreditări 
la adresa celorlalte puteri in stat) 

 

6.Neimplicarea politică în înstitutiile publice care trebuie să functioneze, să decidă si să actioneze 

APOLITIC  

Acordati FIE 0 puncte, FIE 1 punct, FIE -1 punct, în felul următor: 

0 puncte pentru normalitate, obisnuintă, atitudine care nu iese din comun (nu se implică politic în institutii care 
trebuie să functioneze apolitic) 

1 punct pentru o atitudine de apărare a institutiilor independente SAU pentru o atitudine de depolitizare a 
institutiilor SAU pentru crearea unui sistem prin care independenta institutiilor să fie prezervată 

-1 punct pentru împlicarea politică în activitatea institutiilor teoretic independente (politizarea institutiilor) (e de 
ajuns una singură pentru a acorda -1 punct) 

 

 

 



7.Relatia cu OPOZITIA si cu cei care au opinii contrare  

Acordati FIE 0 puncte, FIE 1 punct, FIE -1 punct, în felul următor: 

0 puncte pentru normalitate, obisnuintă, atitudine care nu iese din comun (ascultă si puncte de vedere contrare)  

1 punct pentru insistentă în a asculta si opinia adeversarilor politici, sau a celor care au păreri contrare SAU 
pentru crearea unui sistem prin care opozitia si alte entităti interesate pot contribui în mod real la luarea deciziilor 
etc 

-1 punct pentru ignorarea opozitiei, neimplicarea altor factori în luarea deciziilor, ignorarea celor cu opinii 
contrare 

 

8.Disponibilitatea de justificare (cu acte doveditoare!) a AVERII vizibile - atât cea personală cât si averea 

membrilor familiei  

Acordati FIE 0 puncte, FIE 1 punct, FIE -1 punct, în felul următor: 

0 puncte pentru normalitate, obisnuintă, atitudine care nu iese din comun (atunci când este întrebat de averea 
personală sau a familiei răspunde fără probleme, si chiar probează cu acte doveditoare sursa banilor necesari 
pentru bunurile în proprietate privată)  

1 punct pentru insistenta de a proba cu acte sursa banilor din care au fost achizitionate bunurile în proprietate 
privată personală sau a familiei  

-1 punct pentru refuzul de a discuta pe această temă SAU refuzul de a răspunde la întrebări referitoare la averea 
personală sau a familiei SAU refuzul de a dovedi sursa banilor necesari pentru anumite bunuri SAU lipsa de 
transparentă în achizitionarea numitor bunuri proprietate privată SAU declaratie de avere incompletă/mincinoasă 
etc 

 

9.Recunoasterea propriilor greseli si asumarea greselilor grave pe bune (demisie sau autopedepsire 

politică în alt mod)  

Acordati FIE 0 puncte, FIE 1 punct, FIE -1 punct, în felul următor: 

0 puncte pentru normalitate, obisnuintă, atitudine care nu iese din comun (îsi recunoaste propriile greseli si, dacă 
e cazul, suferă consecinte concrete în urma unor greseli grave, nu doar pătarea imaginii)  

1 punct pentru o atitudine de recunoastere imediată, din proprie initiativă a propriilor greseli, si insistenta din 
proprie initiativă ca pentru propriile greseli grave (dacă e cazul) să fie pedepsit în concret, nu doar prin pătarea 
imaginii, ci prin demisie sau altă pedeapsă politică; 



-1 punct pentru nerecunoasterea propriilor greseli, mai ales cele grave si evidente sau pentru lipsa explicatiilor 
suficiente legat de propriile greseli, atunci când sunt ridicate întrebări despre ele, de către presă sau adversari 
politici. 

 

10.Consecventa ideilor sustinute (neschimbarea la scurt timp a propriilor idei/opinii)  

Acordati FIE 0 puncte, FIE 1 punct, FIE -1 punct, în felul următor: 

0 puncte pentru normalitate, obisnuintă, atitudine care nu iese din comun (îsi mentine constant  cam aceleasi 
opinii legat de diferite probleme; nu îsi schimbă radical atitudinea/opinia/credintele/convingerile) 

1 punct pentru o consecventă iesită din comun, demonstrată de-a lungul a multor ani 

-1 punct pentru schimbarea radicală si/sau în scurt timp a propriilor opinii/convingeri legat de ceva anume  

 

11.Traseismul politic  

Acordati FIE 0 puncte, FIE 1 punct, FIE -1 punct, în felul următor: 

0 puncte pentru normalitate, obisnuintă, atitudine care nu iese din comun (nu îsi schimbă partidul în functie de 
vremurile politice schimbătoare)  

1 punct pentru o apartenentă la acelasi partid si aceleasi doctrine (liberale/sociale/de dreapta/de stânga) pentru 
foarte multi ani la rând  

-1 punct pentru schimbarea partidului sau a doctrinei sustinute (teoretic), în functie de tendintele clasei politice  

 

12.Nerespectarea promisiunilor făcute  

Acordati FIE 0 puncte, FIE 1 punct, FIE -1 punct, în felul următor: 

0 puncte pentru normalitate, obisnuintă, atitudine care nu iese din comun (dacă a spus că va face ceva, a si făcut)  

1 punct pentru o respectare a promisiunilor iesită din comun (face multe promisiuni si le respectă pe toate 
întocmai) 

-1 punct pentru nerespectarea chiar si a unei singure promisiuni. (expresiile de genul ”voi face nu stiu ce...” fără 
timp limită clar, intră la promisiuni, iar dacă nu a făcut lucrul respectiv în 1-2 maxim 3 ani, se consideră că si-a 
încălcat promisiunea) 

 



13.Cantitatea si gravitatea lucrurilor NEadevărate spuse (spuse fără rea credintă - lucruri false, neadevăruri 
si spuse cu rea credintă - minciuni)  

Acordati FIE 0 puncte, FIE 1 punct, FIE -1 punct, în felul următor: 

0 puncte pentru normalitate, obisnuintă, atitudine care nu iese din comun (nu a spus neadevăruri, nu a mintit, nu a 
spus chestii care s-au dovedit a fi contrare etc)  

1 punct pentru spunerea adevărului si evidentierea minciunilor si falsitătilor celorlalti oameni politici 

-1 punct pentru spunerea de minciuni, sau neadevăruri grave, sau lucruri importante care s-au dovedit a fi 
false/contrare, sau falsităti mai putin importante, dar pentru care nu si-a cerut scuze public 

 

14.Respectarea atributiilor de serviciu (fisa postului)  

Acordati FIE 0 puncte, FIE 1 punct, FIE -1 punct, în felul următor: 

0 puncte pentru normalitate, obisnuintă, atitudine care nu iese din comun (îsi respectă întocmai atributiile de 
serviciu, fisa postului etc)  

1 punct pentru activităti/actiuni pozitive făcute ÎN PLUS fată de obligatiile avute conform fisei postului (deci a 
lucrat în plus ca să facă si mai mult bine)  

-1 punct pentru nerespectarea atributiilor de serviciu, nerespectarea fisei postului, sau depăsirea atributiilor de 
serviciu într-un mod negativ (a intrat peste competenta altor persoane publice / altor institutii, sau si-a 
creat/inventat noi atributii care nu există în fisa postului, dar pe care le aplică) 

 

15. Consultarea specialistilor independenti, onesti, fără interese bănesti sau de altă natură, în problemele 

la care nu se pricepe, sau care sunt complicate/delicate/grave/importante 

Acordati FIE 0 puncte, FIE 1 punct, FIE -1 punct, în felul următor: 

0 puncte pentru normalitate, obisnuintă, atitudine care nu iese din comun (consultă atunci când legea îl obligă sau 
foarte rar)  

1 punct pentru insistenta si initiativa proprie de a cosulta specialisti independenti si oameni priceputi în anumite 
domenii, pe anumite probleme, cât mai des 

-1 punct pentru neconsultarea persoanelor mai avizate si mai pricepute pe anumite probleme, atunci când acest 
lucru aproape se impune 

 



16. Transparentă în cheltuirea banilor pe care îi gestionează 

Acordati FIE 0 puncte, FIE 1 punct, FIE -1 punct, în felul următor: 

0 puncte pentru normalitate, obisnuintă, atitudine care nu iese din comun (actionează conform legii – afisează 
bilanturi anuale, pune la dispozitie publicului anumite statistici etc)  

1 punct pentru transparentă iesită din comun, pentru insistenta si proprie initiativă de a crea si de a aplica un 
sistem prin care transparenta să fie maximă în cheltuirea banilor publici.  

-1 punct pentru o transparentă insuficientă sau lipsa transparentei în cheltuirea banilor publici 

 

 

Interpretarea rezultatelor: 

Punctaj de 0 puncte: politician bun, de bună credintă 

Punctaj între 0 si 16 puncte: politician din ce în ce mai bun 

Punctaj maxim (16 puncte): politician excelent, cel mai bun politician (conform acestor 16 criterii) 

Punctaj între 0 puncte si -16 puncte: politician din ce în ce mai rău 

Punctaj minim (-16 puncte): politician jalnic, cel mai rău politician (conform acestor 16 criterii) 
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