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Centrul de formare/specializare/perfecţionare EXPERT AKTIV GROUP, autorizat A.N.C. şi înscris în R.N.F., acordă în 
urma evaluării participanţilor, certificat de absolvire pentru programe de perfecţionare / specializare. 
 

Certificatul A.N.C. este însoţit de un supliment europass. 
 

 PRACTICA CONSILIERULUI DE ETICĂ / INTEGRITATE  

raportată la Noul Cod Administrativ 

09  – 11 DECEMBRIE 2019, BUCUREŞTI 
CENTRUL DE CONFERINŢE EXPERT AKTIV GROUP 

 

OBIECTIVE: Cursul are ca scop facilitarea identificării dilemelor etice cu care angajații şi organizația se confruntă, însuşirea respectării 

normelor de conduită de către personalul contractual şi funcționarii publici prin aplicarea prevederilor OUG 57/2019, privind Codul Administrativ 

cu referire la coordonarea, controlarea şi monitorizarea, dezvoltarea competențelor de ghidare şi evaluare etică organizațională. Cu sprijinul 

deosebitei experiențe a lectorului, participanții vor rezolva cu usurință problemele de integritate, de raportare, de  identificare a unor modalități 

de ieşire din dileme etice, care sunt congruente cu viziunea comună a angajaților sau a organizațiilor. 
 

 
TRAINER:   
Conf. univ. dr. Petrică – Mihail MARCOCI formator în pregătirea 
experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei, expert în 
investigarea fraudelor economice/informatice, în managementul 
investigării macrocriminalităţii, şi în asigurarea eticii şi integrității în 
administrația publică. 

 

AVANTAJE !!! 
 

 La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii 

vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT! 
 

 
CERTIFICARE: La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia “EXPERT 

PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI”, COD COR 261920, în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000  republicată şi supliment 

europass, eliberat în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr.4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr.2241/2004/CE din 2004, 

în care se vor înscrie competențele dobândite.   
 

PROGRAMA CURSULUI:  
 

Etica organizațională. Comportament etic și non-etic; cauze ale comportamentului non-etic. 

Incompatibilități și conflicte de interese; cazuri practice. 

Incidentul de integritate. 

Analiza incriminării faptelor de corupție. 

Modalități faptice de comitere a actelor de corupție; fapte care deşi nu sunt, pot fi interpretate ca fapte de corupție. 

Identificarea potențialelor conflicte de etică  din cadrul entității. 

Consilierul de etică; profilul, rolul şi atribuțiile consilierului de etică; funcții specifice și modalități de realizare. 

 Strategii utilizate de consilierul de etică în lucrul cu angajații entității. 

 Raportarea incidentelor etice şi rolul denunțurilor (whistle-blowers). 

 Cadrul legislativ românesc/ european care susţine activitatea consilierului de etică şi metodele abordate în rezolvarea situaţiilor/dileme 

etice apărute în cadrul instituţiei. 

 Principiile, metodele şi instrumentele utilizate în desfăşurarea activităţii de consiliere etică. Auditul de etică. 

Corelarea activității consilierului de etică cu Codul de etică şi integritate. 

Planul de integritate de la elaborare, la evaluare şi raportări. 

Consilierul de integritate; funcții și atribuții, conform legislatiei în vigoare. 

Proceduri de prevenire a comportamentelor lipsite de etică, incidentelor de integritate și faptelor de corupție. 

Sistemul național de integritate publică; prevenția şi Strategia națională anticorupție. 

Aplicarea prevederilor HG 563/2016, privind Strategia anticorupție, privitor la normele de conduită, consilierul de etică şi  funcțiile sensibile 

Jurisprudența şi studii de caz. 
 

 

 

TARIF DE INSTRUIRE - 760 LEI/PARTICIPANT 
Include mapă de lucru şi suport de curs în format  electronic . 

La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f 

coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal. Costul cursului se deduce din impozitul pe 

profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34. 
 

                 
 

 

ÎNSCRIERI:  
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la 
coordonatorul de curs: Delia BURSUC   0753 025 995 
021.311.71.01, 0234.313.320  
e-mail: office@expertaktiv.ro,  
expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com 
 

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 03 DECEMBRIE  2019   
în limita locurilor disponibile 
 

 

Acest mesaj nu este corespondenţă nesolicitată. Conţine datele noastre de identificare şi instrucţiuni de dezabonare.V-a fost oferit din următoarele motive: ati solicitat primirea ofertei noastre, sunteţi un client al firmei noastre, sunteţi în  baza noastră de 
date ca urmare a unor corespondenţe anterioare, sau adresa dvs. a fost selectată dintr-o bază de date la care ati subscris, adresa dvs. a fost făcută publică prin afişări cu caracter publicitar. Ne cerem scuze dacă mesajul ajunge la dvs. dintr-o eroare 
sau dacă această comunicare nu vă aduce informaţii utile. Dacă doriţi să nu mai primiţi comunicări de acest fel, vă rugăm să trimiteţi un mesaj cu numele firmei, numărul de telefon şi fax la e-mailul office@eag.ro pentru dezabonare. Adresa dvs. va fi 
automat scoasă din baza noastră de date. Vă mulţumim pentru înţelegere. 
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