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CURS 

  

 “Etică și integritate în entitățile publice.  

Strategia națională anticorupție" 

 

 

Despre noi: 
Focus Training este un partener de încredere în domeniul formării profesionale, capabil să asculte, să 

înțeleagă și să ofere cele mai rapide și bune soluții de training, adaptate nevoilor dumneavoastră de 

formare. Organizăm, la nivel național, cursuri, seminarii și conferințe dedicate dezvoltării personale și 

profesionale. Avem o bogată experiență în acest domeniu și punem accent, de fiecare dată, pe calitate 

și performanță. Traineri de top, tematici de actualitate, soluții practice, locații atent selectate, prețuri 

corecte, atmosferă profesionistă, prietenoasă și deschisă, acestea sunt doar câteva dintre avantajele 

participării la evenimentele noastre.  

 

 

Tematica propusă: 

1. Definirea eticii și integrității: 

- introducere în terminologia specifică eticii (etică, morală, deontologie, etică în afaceri, etică 

profesională, responsabilitate socială corporativă etc.); exemple. 

- definirea conformității și stabilirea diferențelor între etică și conformitate; exemple. 

- definiția integrității și relația dintre etică și integritate. 

- integritatea - un ,,monopol” al administrației publice? 

- studii de caz. 
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2. Cultura etică: 

- definirea culturii etice și a principalelor componente ale acesteia. 

- Tonul la vârf (Tone at the Top) și importanța acestuia; exemple. 

- guvernanța corporativă la entitățile publice. 

- codul de conduită (codul de etică); abordări privind întocmirea unui cod de conduită și exemple. 

- gestionarea resurselor umane din punct de vedere al eticii. 

- gestionarea conflictelor de interese și incompatibilităților. 

- sistemul de raportare a iregularităților. 

3. Etica si integritatea - parte a sistemului de control intern/managerial: 

- ce este controlul intern și importanța acestuia pentru organizații. 

- modele de control intern - COSO, COCO. 

- etica și integritatea ca parte a mediului de control. 

- Codul controlului intern/managerial la entitățile publice. 

- Standardul 1, etica și integritatea. 

- exemplu de implementare a Standardului 1 într-o entitate publică. 

4. Consilierea etică a personalului: 

- ce inseamnă, practic, consilierea etica. 

- dilema etică si modalități de rezolvare; exemple practice de dileme etice. 

- care este rolul și ce atribuții are consilierul de etică? 

- cum se asigură consilierea etică tuturor categoriilor de personal. 

- exemplu de organizare a instituției consilierului de etică la o entitate publică. 

5. Conflicte de interese și incompatibilități: 

- definirea conflictului de interese. 

- conflictul de interese administrativ și conflictul de interese penal; studii de caz. 

- definirea incompatibilităților; exemple. 

- diferențele dintre conflictul de interese și incompatibilități. 

- gestionarea conflictelor de interese și incompatibilităților; exemplu de implementare pentru o entitate 

publică. 
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6. Sistemul de raportare a iregularităților: 

- ce este sistemul de raportare a iregularităților? 

- canale de raportare a iregularităților; exemple practice. 

- ce este avertizorul de integritate? avertizor sau delator? 

- măsuri de protecție a avertizorului de integritate. 

- de ce ,,alternativa la tăcere” nu este o soluție. 

- exemplu de implementare a sistemului de raportare a iregularităților într-o entitate publică. 

7. Incidentele de integritate: 

- ce sunt incidentele de integritate (in sensul Strategiei Naționale Anticorupție și în sens larg, ca 

abateri de la etică). 

- Triunghiul fraudei (corupției). 

- criterii semnal ale abaterilor de la etica; exemple practice. 

- gestionarea incidentelor de integritate într-o entitate publică. 

- studiu de caz privind tratarea unui incident de integritate. 

8. Programul de etica si integritate - Strategia Națională Anticorupție 2016-2020: 

- elementele unui program de etică și integritate. 

- modalități practice de implementare a programului de etică și integritate. 

- planul de integritate - instrument de construire a culturii etice într-o organizație. 

- prevenirea fraudelor și corupșiei - o abordare trihotomică. 

- exemplu practic de plan de integritate al unei entități publice. 

 

 

*Notă 1: tematica se poate personaliza în funcție de nevoile de formare profesională. 

**Notă 2: achiziția se poate face și din catalogul electronic SEAP - SICAP. 

***Notă 3: cursul se poate organiza atât la sediul beneficiarului, cât și într-o altă locație. 
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Pentru detalii și oferta personalizată ne puteți contacta la numărul de telefon 0762.278.969 sau la 

adresa de e-mail training@focus-training.ro. 

 

 

Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi tot suportul necesar organizării, în cele mai bune condiții, a 

sesiunilor de instruire. 

 

 
 

Cu stimă,         

                                                                                                              

Cosmin Constantin                                                                                                      

Managing Partner 

0762.278.969                                                                          
    

mailto:training@focus-training.ro

