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Prezentarea Proiectului 

titlul proiectului: 
Formare şi dezvoltare pentru asigurarea eticii 
şi integrităţii în administraţia publică

obiectivul general: 
creşterea eficacităţii instituţiilor publice 
centrale şi locale prin întărirea capacităţii 
acestora de a răspunde cerinţelor de etică şi 
integritate în funcţia publică.

obiectivele specifice:
1. Dezvoltarea competenţelor manageriale 
şi abilităţilor funcţionarilor publici cu funcţii 
de conducere şi a funcţionarilor publici cu 
atribuţii de consiliere etică, prin formare şi 
certificare a competenţelor.

2. Dezvoltarea de proceduri şi instrumente 
pentru îmbunătăţirea activităţii consilierilor 
de etică şi promovarea normelor de etică şi 
integritate în administraţia publică.

activităţi principale:
- Furnizarea a 9 cursuri în domeniul 
integrităţii, conflictelor şi comunicării şi 
certificarea competenţelor dobândite;

- realizarea unui ghid de bune practici, a 
unor broşuri cu proceduri/ instrumente de 
lucru utile în activitatea consilierilor de 

etică şi a unei aplicaţii informatice pentru 
gestionarea implementării procedurilor 
disciplinare;

- Furnizarea de consultanţă pentru 
implementarea procedurilor/ instrumentelor 
şi schimbul de bune practici;

- organizarea unei conferinţe la care vor 
participa experţi europeni.

rezultate aşteptate:
- 104 instituţii publice din administraţia 
publică centrală şi locală implicate direct în 
derularea proiectului, 

- 9 sesiuni de perfecţionare realizate în 
domeniul „competenţe sociale şi civice” cu 
tema comunicare şi leadership, egalitate de 
şanse, nediscriminare şi dezvoltare durabilă 
(1 grupă de curs), cursul „expert prevenire 
şi combatere a corupţiei” (6 grupe de curs), 
cursul „competenţe sociale şi civice” cu 
tema managementul conflictelor,  egalitate 
de şanse, nediscriminare şi dezvoltare 
durabilă (2 grupe de curs);

-  un număr total de 164 persoane care 
participă la cursurile de perfecţionare 
(personal cu funcţii de conducere (52) şi 
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personal cu atribuţii de consiliere etică (112), 

- minim 130 persoane care obţin certificarea 
competenţelor dobândite;

- resurse metodologice realizate şi difuzate, 
care sprijină activitatea consilierilor de etică 
şi promovează în acelaşi timp rezultatele 
proiectului; 

- asistenţă la faţa locului pentru transferarea 
în practică a cunoştinţelor şi experienţelor 
dobândite în timpul cursurilor de formare, 
facilitând totodată şi schimbul de practici;

- facilitarea schimbul international de bune 
practici în domeniul eticii şi integrităţii; 

- aplicaţia informatică pentru gestionarea 
de către anFP a rapoartelor privind 
respectarea normelor de conduită şi a celor 
privind situaţia implementării procedurilor 
disciplinare;

- ghid cu modele de bună practică pentru 
implementarea politicilor de etică şi 
integritate în administraţia publică.

grup ţintă:  
164 de funcţionari publici care vor participa 
la cursurile de perfecţionare,  personal din 
instituţii ale administraţiei publice centrale 

şi locale (instituţii ale Prefectului, consilii 
Judeţene, Primării, organisme publice 
deconcentrate din sectoarele sănătate şi 
social) din 10 judeţe aflate în următoarele 
regiuni de dezvoltare: regiunea Sud-vest 
oltenia, regiunea Sud – Muntenia, regiunea 
Sud-est, regiunea centru, regiunea 
Bucureşti -ilfov.

grupul ţintă este format din:
- 52 de funcţionari publici cu funcţii de 
conducere care coordonează personalul cu 
atribuţii în domeniul eticii şi integrităţii;
- 112 funcţionari publici desemnaţi pentru 
îndeplinirea atribuţiilor de consiliere etică 
şi monitorizarea respectării normelor de 
conduită (consilieri de etică).

Judeţele în care se implementează proiectul 
au fost selectate pe baza unei analize a 
contextului de la nivelul fiecărei regiuni 
de dezvoltare propuse, cele 10 unităţi 
administrativ teritoriale selectate fiind 
următoarele: gorj, vâlcea, teleorman, 
Dâmboviţa, galaţi, constanţa, alba, 
covasna, ilfov şi Municipiul Bucureşti.

Perioada de implementare a proiectului: 
28.10.2013 – 28.04.2015

Finanţator: 
cofinanțat din Fondul Social european, 
Programul operațional ”Dezvoltarea 
capacității administrative”, axa 1 – domeniul 
major de intervenție 1.3 – îmbunătăţirea 
eficacităţii organizaţionale.

Prezentarea 
curSurilor Proiectului

Denumirea cursului
Expert prevenire şi combatere a corupţiei, 
cod COR 261920

acreditarea cursului
autorizat de către comisia de 
autorizare a Furnizorilor de Formare 
Profesională a adulţilor din Municipiul 
Bucureşti şi înregistrat în rnFFPa cu nr. 
40/823/14.02.2014

lectori 
cristian Ducu, radu nicolae

grupul ţintă al cursului
consilieri de etică şi persoane cu funcţii 
de conducere din instituţiile şi autorităţile 
publice de la nivel central şi local

obiectivele cursului
1. Dobândirea de competenţe necesare 
pentru cunoaşterea şi înţelegerea cadrului 
conceptual, legal şi instituţional în domeniul 
promovării integrităţii şi combaterii corupţiei 
în organizaţii;

2. Dobândirea competenţelor specifice 
legate de cunoaşterea şi aplicarea 
în organizaţiile din care fac parte, a 
instrumentelor şi politicilor de promovare a 
eticii şi de prevenire a corupţiei.

competenţele dobândite
După finalizarea cursului, participanţii vor fi 
capabili:

• Să conducă un proces participativ de 
elaborare a documentelor referitoare la 
standardele interne de etică;

• Să descrie şi să aplice elementele codului 
de conduită;

• Să precizeze documentele care 
reglementează conduita angajaţilor;

• Să folosească instrumente pentru 
identificarea standardelor etice şi luarea 
deciziilor în organizaţii;

• Să descrie politicile publice în privinţa 
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corupţiei şi strategia naţională anticorupţie;

• Să implementeze cele mai bune practici 
în desemnarea consilierilor de etică şi în 
sprijinirea activităţii acestora;

• Să identifice cazurile de probleme etice şi 
să ofere personalului consultanţa necesară în 
scopul soluţionării corecte/legale a acestora;

• Să prevină/identifice situaţiile de conflict 
de interese şi incompatibilitate, precum şi 
de încălcare a prevederilor legale privind 
declararea averilor şi să ia deciziile corecte/
legale sau, după caz, să ofere consultanţă cu 
privire la luarea unei decizii corecte/legale;

• Să ofere consultanţa necesară participării 
funcţionarilor publici la activitatea comisiilor 
de disciplină şi a comisiilor de concurs;

• Să identifice, să adapteze şi să folosească 
instrumente de prevenire a corupţiei în 
cadrul organizaţiei;

• Să cunoască principalele metode 
de elaborare a analizei de riscuri şi 
vulnerabilităţi;

• Să cunoască cele mai bune practici în 
domeniul prevenirii corupţiei;

• Să conducă un proces participativ 
de analiză şi evaluare a riscurilor şi 
vulnerabilităţilor la corupţie;

• Să conducă un proces participativ de 
identificare a măsurilor de control şi/sau 
remediere a vulnerabilităţilor şi riscurilor la 
corupţie;

• Să identifice soluţii de creştere a integrităţii 
în interiorul organizaţiei;

• Să conducă un proces participativ de 
elaborare a strategiei interne de prevenire 
a corupţiei sau a manualului intern/
procedurilor interne de conduită;

• Să elaboreze proceduri interne de 
prevenire a corupţiei;

• Să monitorizeze şi să evalueze aplicarea 
strategiei interne sau a manualului intern/
procedurilor interne.

temele abordate
• etica în organizaţii: concepte de bază;

• instrumente pentru asigurarea eticii în 
organizaţii;

• Politicile şi instrumentele de prevenire şi 
combatere a corupţiei;

• identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor 
la corupţie şi a măsurilor de prevenire/
remediere a acestora;

• Strategia internă de prevenire a corupţiei;

• egalitate de şanse, nediscriminare şi 
dezvoltare durabilă.

Metodele folosite 
• Prelegere/predare cunoştinţe, prelegere 
interactivă, studiul de caz, exerciţii 
interactive (individuale si de grup), prezentări 
multimedia, simulare, problematizare;

• Dezbatere; analiza documentelor; 
Simularea realizării unei sarcini (joc de 
rol); Discuţii focalizate interactive; aplicaţii 
practice; chestionar evaluare

avantajele participării la curs
• vă ajută să înţelegeţi şi să aplicaţi mai bine 
legea 7/2004 privind codul de conduită al 
funcţionarilor publici;
• vă ajută să participaţi în procesul de 
consultare aferent modificării legii 7/2004 
iniţiat de anFP – să participaţi efectiv la 
scrierea legii şi a normelor de aplicare;
• vă ajută să dezvoltaţi idei de proiecte 
pentru promovarea integrităţii pentru care 
veţi putea găsi finanţare în noua perioadă de 

programare: 2014-2020;
• Participarea la curs nu implică costuri 
pentru dvs. personal sau pentru instituţie;
• vă ajută să preveniţi corupţia în organizaţii;
• vă certifică la nivel naţional competenţele 
dobândite în domeniul prevenirii corupţiei;

Denumirea cursului
Comunicare şi ledearship. 
Competenţe sociale şi civice

acreditarea cursului
autorizat de către comisia de 
autorizare a Furnizorilor de Formare 
Profesională a adulţilor din Municipiul 
Bucureşti şi înregistrat în rnFFPa cu nr. 
40/1161/21.02.2013

lectori 
virginia Blînda, radu nicolae

grupul ţintă al cursului
consilieri de etică şi persoane cu funcţii 
de conducere din instituţiile şi autorităţile 
publice de la nivel central şi local

obiectivele cursului
Dobândirea de către cursanţi a 
competenţelor necesare pentru comunicarea 
eficientă şi aplicarea principiilor leadership-
ului în organizaţii

Prezentarea curSurilor Proiectului
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competenţele dobândite
După finalizarea cursului, participanţii vor fi 
capabili:

• Să descrie dinamica şi importanţa 
procesului de comunicare în context 
interpersonal, organizaţional şi social;

• Să adopte tehnici adecvate de comunicare 
în funcţie de caracteristicile interlocutorului, 
utilizând adecvat comunicarea verbală şi 
nonverbală;

• Să propună modalităţi eficiente de 
îmbunătăţire a comunicării la nivel 
interpersonal şi de grup;

• Să  descrie principiile de bază în leadership 
şi rolurile liderului în context organizaţional;

• Să stimuleze participarea şi creativitatea 
echipei, promovând implicarea în prevenirea 
şi soluţionarea conflictelor.

temele abordate
Dimensiuni ale procesului de comunicare:
• funcţii, obiective, elemente şi forme, 
condiţii de realizare, bariere, factori de 
influenţă;   
• tipuri şi stiluri de comunicare;
• comunicarea verbală şi non-verbală;
• comunicarea interpersonală şi de grup.

Principii fundamentale şi elemente cheie în 
leadership:
• rolul leaderului în crearea, consolidarea, 
conducerea şi dezvoltarea echipelor;
• rolul liderului în managementul conflictelor;
• leadership adaptiv şi problema corupţiei / 
eticii în organizaţii.

Metodele folosite 
Prelegerea, studiul de caz, exercitii 
interactive (individuale si de grup), prezentări 
multimedia, simulare

avantajele participării la curs
• vă ajută să lucraţi mai bine în echipă;
• vă ajută să vă dezvoltaţi abilităţile pentru 
ocuparea unei funcţii de conducere/de 
decizie;
• Participarea la curs nu implică costuri 
pentru dvs. personal sau pentru instituţie;
• vă certifică la nivel naţional competenţele 
dobândite în domeniul comunicării.

Denumirea cursului
Managementul conflictelor. Competenţe 
sociale şi civice

acreditarea cursului
autorizat de către comisia de 
autorizare a Furnizorilor de Formare 
Profesională a adulţilor din Municipiul 
Bucureşti şi înregistrat în rnFFPa cu nr. 
40/1161/21.02.2013

lectori 
virginia Blînda,radu nicolae

grupul ţintă al cursului
consilieri de etică şi persoane cu funcţii 
de conducere din instituţiile şi autorităţile 
publice de la nivel central şi local

obiectivele cursului
Dobândirea de către cursanţi a 
competenţelor necesare pentru prevenirea şi
soluţionarea eficientă a conflictelor în relaţiile 
de muncă şi în viaţa cotidiană

competenţele dobândite
După finalizarea cursului, participanţii vor fi 
capabili:

• Să identifice şi să descrie tipuri de situaţii 
conflictuale, cauzele şi circumstanţele în 
care acestea se produc, cu relevanţă pentru 
mediul de activitate;

• Să analizeze dinamica unui conflict şi să 
descrie reacţiile posibile în confruntarea cu 
problema/conflictul;

• Să descrie stilurile şi conduitele specifice 
în situaţii de conflict şi să identifice propriul 
stil de abordare a situaţiilor conflictuale;

• Să prezinte tipurile de metode alternative 

pentru soluţionarea conflictelor;

• Să argumenteze şi să descrie utilizarea 
medierii şi practicilor restaurative ca 
alternative de soluţionare a conflictelor;

• Să descrie principiile de lucru şi 
avantajele practicilor restaurative, inclusiv 
aplicabilitatea în funcţie de context;

• Să propună măsuri de prevenire şi 
soluţionare a conflictelor în diverse medii de 
activitate/propriul mediu de activitate.

temele abordate
• aspecte teoretice şi practice ale conflictului 
(structura şi dinamica unui conflict, cauze/
surse de conflict);

• tipuri de conflicte (conflictele şi relaţiile de 
muncă, conflictele pe stradă, conflictele în 
familie, conflictele interetnice etc);

• Dimensiuni ale conflictelor în administraţia 
publică (surse, modalităţi de intervenţie, 
tipuri de sancţiuni şi consecinţe etc);

• Stiluri şi conduite în situaţii de conflict:
a. competiţie, aplanare, evitare, compromis, 
cooperare;
b.metode alternative de soluţionare 

Prezentarea curSurilor Proiectului
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a conflictelor: medierea şi practicile 
restaurative;

• Medierea şi practicile restaurative 
ca metode alternative de soluţionare a 
conflictelor:

• tipuri de practici restaurative şi avantajele 
lor (discuţia restaurativă, medierea, 
conferinţa restaurativă etc).

Metodele folosite
Prelegerea, studiul de caz, exerciţii 
interactive (individuale şi de grup), prezentări 
multimedia, simulare, brainstorming, joc de 
rol

avantajele participării la curs
• vă ajută să priviţi şi să analizaţi o situaţie 
din mai multe perspective;

• vă ajută să vă dezvoltaţi abilităţile pentru 
prevenirea şi gestionarea conflictelor în 
organizaţie;

• Participarea la curs nu implică costuri 
pentru dvs. personal sau pentru instituţie;

• vă certifică la nivel naţional competenţele 
dobândite în domeniul gestionării 
conflictelor.

Prezentarea lectorilor:

Cristian Ducu este doctor în Filosofie 
Morală, director al centre for advanced 
research in Management and applied 
ethics şi expert în etică şi conformitate în 
cadrul SDg | Strategic Dynamics group. 
De asemenea, cristian predă „etică 
în comunicare” în cadrul Facultăţii de 
comunicare şi relaţii Publice a SnSPa şi 
„etică” la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele 
comunicării a universităţii din Bucureşti.
Domenii de interes: anti-corupţie, 
managementul eticii şi conformităţii în 
organizaţii şi profesii, etică aplicată.

Selecţie de publicaţii:
• lupu, rodica & cristian Ducu & georgiana 
grigore & cristina Horia & alin Stancu (et al.)

(2012), Bune practici în parteneriatele pentru

 responsabilitate socială. o analiză naţională 
a 550 de proiecte de responsabilitate socială 
implementate în parteneriat; Proiectul 
“actioneaza responsabil!”, Junior chamber 
international romania, Bucuresti.
• Ducu, cristian (2011), “Jos cu rSc-
ul! Sus etica în afaceri!” regândind locul 
rSc în arhitectura organizaţiilor; in Borţun, 
Dumitru (ed.) (2011), responsabilitatea 
socială corporativă: de la relaţiile publice la 
dezvoltarea durabilă; tritonic, Bucureşti, pp. 
68-83.
• cristian Ducu & oana Furtuna & iulia 
Drajneanu (et al.)(2011), integritatea în mediul 
de afaceri din românia. cercetare asupra 
mecanismelor de instituţionalizare a eticii în 
companii, 2011 ; transparency international 
romania, Bucharest.
Mureşan, valentin & cristian Ducu (ed.) 
(2007), Proceedings of the international 
conference “John Stuart Mill. 1806-2006”, 
university of Bucharest, november 3-4, 
2006; editura universităţii din Bucureşti, 
Bucureşti.

Virginia Blînda este doctorand în istorie, 
senior trainer, cu o experienţă de peste 7 ani 
în sistemul vocaţional de formare a adulţilor.
începând cu 2007 a susţinut numeroase 
cursuri de formare şi sesiuni de consultanţă 
în domenii variate precum comunicare 
(interpersonală, intra şi interinstituţională), 
comunicare şi tehnici de comunicare 
eficientă şi intervenţie în conflict, abilităţi 
manageriale, gestionarea imaginii 
organizaţionale, schimbare organizaţională, 
management organizaţional, management 
de proiect, politici publice, planificare 
strategică, formare de formatori, relaţii 
publice.
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lucrări (selecţie):
• „rolul medierii în administraţia publică din 
românia”, in revista Medierea, nr. 3-4/2012, 
Bucureşti, pp. 82-88;
• Manualul administratorului public, 
Bucureşti, Mai, 2011, 158 p., (ediţie bilingvă, 
română şi engleză; ediţia în engleză – 168 p.) 
(coautor)
• revizuire şi actualizare cursuri:
Managementul schimbărilor în organizaţiile 

publice (Program Phare 2007; Po Dca 2011) 
(coautor)

Radu Nicolae este doctor în Ştiinţe 
Politice, director de program la centrul de 
resurse Juridice şi cadru didactic asociat la 

Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii 
naţionale de Studii Politice şi administrative 
(SnSPa), unde predă cursul „corupţie şi 
politici anticorupţie”. 
Domenii de interes: (anti)corupţie, etică, 
recuperarea prejudiciilor şi produselor 
infracţiunilor, politici publice.
începînd cu 2004 a susţinut mai multe 
sesiuni de formare în domeniul prevenirii şi 
combaterii corupţiei, precum și în domeniul 
managementului de proiect, politicilor 
publice, dezvoltării personale şi comunicării.
Dintre lucrările publicate:
• „ethics and systemic corruption: 
assessing ethics policy of romanian 
public administration”in volumul Petrus 
c. van Duyne, Jackie Harvey, georgios a. 
antonopoulos, Klaus von lampe, almir 
Maljević,anna Markovska (eds.) „corruption 
greed and crime-money. Sleaze and shady 
economy in europe and beyond”, Wolf legal 
Publishers (WlP), 2014;
• „Peculiarities of the illicit enrichment policy 
in romania” în volumul Petrus c. van Duyne, 
Jackie Harvey, georgios a. antonopoulos, 
Klaus von lampe, almir Maljević, Jon 
Spencer (eds.), „Human dimensions in 
organised crime, money laundering and 
corruption”, Wolf legal Publishers (WlP), 
2013;l
• “corupţia şi politicile anticorupţie”, 

Polirom, iaşi, 2010; 
• cap. iv „corupţie şi management public” 
din volumul Mihai Păunescu (coord.) 
„Management public în românia”, editura 
Polirom, iaşi, 2008.

• ghid practic pentru activitatea 
funcţionarilor publici cu atribuţii de consiliere 
etică şi monitorizare a respectării normelor 
de conduită”, editura alpha MDn, Buzău, 
2010 (coautor);

reSurSele MetoDologice 
Dezvoltate în caDrul Proiectului

• „reporter de liceu. Jurnalism şi educaţie 
civică”, constanţa, editura Dobrogea, 2010 
(coautor);

titlul 
Ghid de bune practici şi instrumente 
de lucru pentru prevenirea corupţiei în 
administraţia publică

teme abordate 
• Managementul integrităţii în instituţiile 
publice
• Bune practici privind prevenirea corupţiei
• apecte legislative privind codul de 
conduită a funcţionarilor publici
• analiza riscurilor şi vulnerabilităţilor la 
corupţie

• analiza factorilor interesaţi
instrumente de culegere de date

titlul 
Metodologia de acordare individuală a 
consilierii etice 
teme abordate 
• obiectivele consilierii etice
• Principii şi reguli în consilierea etică
• organizarea şi desfăşurarea unei şedinţe 
de consiliere
• Monitorizarea, evaluarea şi raportarea 
activităţilor de consiliere etică
• Formular solicitare de consiliere etică
• registrul de evidenţă al activităţii de 
consiliere etică

titlul 
Metodologia privind organizarea sesiunilor 
de informare în domeniul eticii

teme abordate
• iniţiatorii unei sesiuni de informare
• Pregătirea unei sesiuni de informare

Prezentarea lectorilor
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• organizarea şi desfăşurarea unei sesiuni de 
informare
• Monitorizarea şi evaluarea sesiunii de 
informare
• Model-cadru de prezentare a sesiunii de 
informare 
• chestionar pentru identificarea obiectului  
sesiunilor de informare
• chestionar evaluare sesiuni de informare

titlul 
Broşura Avantajele consilierii în domeniul 
eticii

teme abordate 
• ce este consilierea etică?
• cine poate beneficia de consiliere etică?
• cine este consilierul de etică?
• activităţi suplimentare în legătură directă 
cu consilierea etică

• criterii de competenţă recomandate pentru 
desemnarea consilierului de etică
• la ce vă poate ajuta o întrevedere cu 
consilierul de etică?
• avantajele consilierii etice la nivel 
organizational

titlul 
Broşura Managementul integrităţii în 
administraţia publică

teme abordate 
• ce presupune managementul integrităţii în 
instituţiile publice?
• elemente cheie ale unei politici interne de 
prevenire a corupţiei
• criterii impuse de actele normative în 
vigoare
• criterii recomandate ca bune practici

reSurSele MetoDologice Dezvoltate în caDrul Proiectului
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