CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ŞI
CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI TRANSILVANIA
FURNIZOR AUTORIZAT DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR

organizează cursul de perfectionare:

Etica și Integritatea în Instituțiile Publice
Poate că etica este o știință care a dispărut din toată lumea.
Nu-i nimic, trebuie să o inventăm din nou.
(Jorge Luis Borges)

Scopul cursului: Însuşirea unor cunoştințe elementare teoretice si practice privind etica şi integritatea
în instituțiile publice, familiarizarea cu anumite instrumente, soluții adecvate utilizate în mod frecvent în
acest domeniu; de a ajuta personalul din instituțiile publice să implementeze cât mai optim Standardul 1,
Etica si Integritatea, al Codului controlului intern managerial.

Cursul se adresează:

anagajațiilor din orice tip de organizație, respectiv instituții publice; altor
persoane interesate care doresc să-și îmbunătățească abilitațile de colaborare în cadrul echipelor de lucru;

Lectorii cursului: formatori acreditați, specialişti practicieni în domeniu.
TEMATICA ABORDATĂ:
•

Despre etică și integritate;

•

Importanța eticii și integrității în cadrul instituțiilor publice;

•

Cadrul legislativ, definiții abrevieri;

•

Diferența între conflicte de interese și incompatibilități;

•

Identificarea funcțiilor sensibile expuse la corupție; Registrul riscurilor de corupție;

•

Incedentele de integritate în cadrul instituțiilor publice;

•

Consilierul de etică, consilier de integritate;

•

Modele de instrumente/documente folosite la implementarea standardului Etică si
Integritatea;

•

Măsuri de transparență instituțională și de prevenire a corupției;

Costul cursului: 300 lei/persoană
Programul de desfășurare: Se stabilește de comun acord cu beneficiarul.
Durata cursului:15 ore; Cursul poate fi achiziționat în SICAP.
Taxa de participare include: activitatea de predare, suport de curs, eliberare certificat absolvire.
Locul de desfășurare: Centrul de Pregătire Profesională și Consultanță în Afaceri Transilvania, str.
Aurel Filimon nr. 4, Tîrgu Mureș, sediul beneficiarului în funcție de numărul participanților, sau online;

Înscrierea se face prin trimiterea formularului de înscriere la fax 0365 430 113 sau e-mail:
office@cursuripregatireprofesionala.ro până la data de 29.10.2021.
Acte necesare curs: formularul de înscriere;
Persoană de contact: Ioan Moldovan, tel: 0745116996.
Centrul de Pregătire Profesională și Consultanță în Afaceri Transilvania, Tîrgu Mureș
e-mail: office@cursuripregatireprofesionala.ro, web: www.cursuripregatireprofesionala.ro
tel/fax: 0365 430 113; 0365 430 127; 0745 116 996;

Furnizor Autorizat de Formare Profesională a Adulților

