
 
 

                                   

 
 

 

INFORMAȚII  

privind derularea sesiunilor de formare în domeniul eticii  

pentru demnitari și aleși locali (C3), în cadrul proiectului  

ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație, cod 

SIPOCA 63, cod SMIS 119741 

 

!Atenție: acest document conține informații importante cu privire la organizarea 

sesiunilor de formare, care vă vor fi utile pe perioada desfășurării acestora. Vă 

rugăm să îl parcurgeți până la final, iar în cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să 

ne contactați la datele de contact de mai jos.  

Desfășurarea sesiunilor de formare 

Componenta 3 (C3)- Programul de formare pentru demnitarii și aleșii locali 

SELECTAȚI, cu tematica dezvoltării unor competenţe manageriale şi de leadership 

pe probleme de etică şi management al comportamentelor personalului din 

autorităţi şi instituţii publice (10 zile, 4 ore/zi) - 30 participanţi/2 grupe dimineața 

sau după-amiaza. 

Sesiunile de formare se vor desfășura în perioada 9-20 noiembrie 2020, astfel: 

Grupa 
Număr 

participanți 

Zile   

(10 zile) 
Perioada Locația 

1 15 L-V 9-20 noiembrie 2020 
dimineața  

(8.30-13.00) 

Online, ZOOM 

2 15 L-V 9-20 noiembrie2020 

după-amiaza 

(13.30-18.00) 

Online, ZOOM 
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Programul de formare adresat demnitarilor sau aleşilor locali, organizat în cadrul 

proiectului ETICA - Eficienţă, Transparenţă şi Interes pentru Conduita din 

Administraţie, cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741, se dorește a fi unul aplicat, 

complementar formărilor generale dedicate creșterii gradului de educație anticorupție a 

personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local.  

Programul este conceput ca principală sursă de dezvoltare a unor competenţe 

manageriale şi de leadership pe probleme de etică şi management al 

comportamentelor personalului din subordine și dezvoltarea capacității de a 

identifica resurse și metode de sprijinire în desfășurarea în bune condiții a 

activităților specifice consilierilor de etică, precum și a activităților destinate 

prevenirii incidentelor de integritate. 

În cadrul activităţilor de instruire o sesiune separată va fi dedicată prezentării 

Raportului sintetic cu privire la principalele repere utilizate în cadrul activităţilor de 

inventariere a necesarului de dezvoltare şi a celor de organizare şi parcurgere a 

procedurilor extinse de transparenţă decizională şi consultare publică, realizat în 

proiect. 

Obiectivele formării:  

1. Dobândirea de competenţe necesare pentru cunoaşterea şi înţelegerea cadrului 

conceptual, legal şi instituţional în domeniul promovării integrităţii, prevenirii şi 

combaterii corupţiei în organizaţii 

2. Dobândirea competenţelor specifice legate de cunoaşterea şi aplicarea, în 

organizaţiile conduse, a instrumentelor şi politicilor de promovare a eticii şi de 

prevenire a corupţiei 

3. Dezvoltarea de competențe de leadership în promovarea eticii și integrității în 

autorități și instituții publice 

Sesiunea de formare se va derula pe parcursul a 10 zile (luni - vineri), 4 ore/ zi, timp în 

care prezența participanților este obligatorie, conform agendei agreate de către 

furnizorul de formare cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici.  

Fiecare participant are obligația de a semna:  

 lista de prezență, în fiecare zi  

 formularele de consimțământ GDPR și cel individual pentru participanți 
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Totodată, participanții trebuie să completeze formularul de evaluare a sesiunii de 

formare, care le va fi transmis la începerea sesiunii.  

La finalul activității de formare, participanții vor fi supuși unui  proces de evaluare, prin 

care să fie demonstrată dobândirea unor cunoștințe și abilități noi. Testele de evaluare, 

aplicate de către formator participanților, se vor transmite  organizatorilor, după 

rezolvare. 

În urma derulării procesului de evaluare se vor emite certificate de participare, potrivit 

rezultatelor obținute de fiecare participant. 

Pentru detalii suplimentare privind participarea, îl puteți contacta pe Cristian Ghica, 

la tel: 0735533187 sau pe e-mail: cristian.c.ghica@gmail.com.  

Vă mulțumim pentru timpul acordat citirii acestui material informativ ! 

 

mailto:cristian.c.ghica@gmail.com

