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Anexa 3 - Anunț înscrieri curs Etică și integritate în administrația publică locală 

Consiliul Județean (CJ) Giurgiu invită aleșii locali (inclusiv primari și viceprimari, președinte, 
vicepreședinte) din cadrul Consiliului Județean Giurgiu și al următoarelor unități administrativ-
teritoriale: Florești- Stoenești, Stoenești, Gogoșari, Vedea, Oinacu, Bolintin-Vale, Roata de Jos, 
Greaca să se înscrie la programul de formare Etică și integritate în administrația publică locală 
derulat în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul 
județului Giurgiu – SisABC”, Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407, finanțat prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. 

Scopul proiectului: Consolidarea și certificarea conform standardului ISO 37001 a sistemului de 
management anticorupție la nivelul județului Giurgiu în conformitate cu cele mai bune practici 
promovate de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020. 

Obiective specifice:  

1. Prevenirea și combaterea corupției în cadrul Consiliului Județean Giurgiu și instituțiilor 
subordonate prin consolidarea cadrului procedural și îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților 
personalului; 

2. Prevenirea și combaterea corupției la nivelul a 10 unități administrativ-teritoriale pilot, prin 
îndrumare metodologică cu privire la cadrul procedural și dezvoltarea cunoștințelor necesare 
dezvoltării și implementării sistemului de management anticorupție; 

3. Elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum și între 
autoritățile publice privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție. 

Valoarea totală a Proiectului: 396.428,76 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 388.500,21 

Durata proiectului: 17 iulie 2018 – 20 martie  2020. 

Cursul Etică și integritate în administrația publică locală are drept obiective dezvoltarea 
competentelor manageriale si atribuțiilor aleșilor locali și dobândirea de competențe privind 
cunoașterea si înțelegerea cadrului legal si instituțional în domeniul promovării integrității și 
combaterii corupției la nivel organizațional. 

Cursul va fi furnizat de către Fundația Centrul de Resurse Juridice, lector Radu NICOLAE, cu 
experiență de peste 15 ani în prevenirea corupției. 

Cursul nu va fi furnizat în regim autorizat la nivel național, urmând sa fie recunoscut doar la nivelul 
instituțiilor din care aleșii locali fac parte, in conformitate cu art. art. 21, alin.3 din OG 129/2000. 
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Rolul cursului nu va fi sa acorde competențe generale, ci doar competențe specifice instituțiilor în 
care lucrează. La finalul fiecărei sesiuni, se va organiza un test de cunoștințe, urmând ca CRJ sa 
emită certificatele de absolvire în regimul de recunoaștere stabilit mai sus. 

Tematica cursului: Corupția, conflictul de interese, incompatibilitățile 

Date estimate de desfășurare a cursurilor:  

 30 ianuarie 2020, ora 1100 – Consiliul Județean Giurgiu; 
 

Termen de înscriere: 23.01.2020, ora 12.00 (după această oră formularul de înscriere nu va 
mai fi disponibil). 

 

Vă  retransmitem următorul document Anexa 3 - Anunț înscrieri curs Etică și integritate 
în administrația publică locală, cu rugămintea  de a parcurge cu celeritate etapele necesare în 
vederea înscrierii pentru participarea la sesiunile de instruire. 

Totodată, vă rugăm să transmiteți documentul aleșilor locali din Consiliile Locale astfel 
încât să fie asigurată participarea aleșilor locali de pe raza unității dvs.administrativ-teritoriale. 

 

Modalitatea de înscriere: completarea formularului de înscriere accesând următorul link 
https://cursetica.questionpro.com  

În cadrul formularului de înscriere sunt solicitate date cu caracter personal. Datele vor fi 
prelucrate doar în scopul elaborării listei persoanelor selectate și a listei de rezervă. Prin 
completarea formularului de înscriere vă dați acordul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter 
personal în scopul menționat mai sus. 

Procedura de selecție: Se va aplica principiul primul venit, primul servit, urmând a exista o listă 
de așteptare dacă se depășește numărul estimat de 30 de participanți. 

Persoanele selectate vor fi anunțate prin email și/sau telefon de către echipa de proiect cu privire 
la rezultatul selecției în termen de 3 zile lucrătoare de la împlinirea termenului limită. Persoanele 
care nu au fost selectate sau care nu se află pe lista de așteptare/rezervă nu vor primi email. 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să vă adresați Manager de Proiect: Margareta-Mihaela 
CRISTEA – manager public, Compartiment Control intern, managementul calității, T : +40 372 
462646 /+40762.838.688, F: +40372462651, e-mail mihaela_nitu2000@yahoo.com sau Radu 
NICOLAE, Centrul de Resurse Juridice, 0723.668.808, rnicolae@crj.ro  
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