CURS
“Etică și integritate în achiziții publice"

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 cursului:
1. Respectarea principiilor privind atribuirea contractelor de achiziție publică.
2. Cod de conduită. Deontologia profesională. Îndatoririle funcționarilor publici/personalului
contractual.
3. Promovarea valorilor etice. Dileme etice.
4. Răspunderea funcționarilor publici/personalului contractual.
5. Etică și integritate - principii, reglementări, avertizorul de integritate, pantouflage, consilierul de
etică.
6. Funcții sensibile; Funcții expuse în mod special la corupție.
7. Riscuri de corupție specifice activității de achiziții publice; Riscuri operaționale. Registrul
riscurilor aferent activității de achiziții publice.
8. Cadouri, donații, achiziții publice, primirea de foloase necuvenite, discriminare, favoritism,
nepotism.
9. Regimul juridic al incompatibilităților și conflictului de interese.
10. Responsabilul de contract.
11. Nereguli versus fraudă/suspiciunea de fraudă.
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12. Protejarea intereselor financiare ale UE.
13. Corupția. Niveluri și forme de manifestare. Cauze și consecințe. Indicatori de alarmă la corupție.
Fapte de corupție prevăzute de legislația în vigoare. Măsuri de prevenire și combatere a corupției.
14. Comportamentul funcționarului public/personalului contractual care se confruntă cu o faptă de
corupție.
15. Strategia anticorupție. Plan măsuri de integritate. Declarația de adeziune la Strategia anticorupție.
16. Implemetarea standardului de control intern managerial - Etică și integritate.
17. Procedurile de achiziții publice.
18. Respectarea clauzelor contractuale.
19. Aspecte practice privind activitatea de achiziții publice.
20. Standarde de transparență.
21. Contravenții și sancțiuni privind activitatea de achiziții 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.

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
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