
               

 

 

 

 

    

CURSCURSCURSCURSURIURIURIURI DE FORMARE DE FORMARE DE FORMARE DE FORMARE    

pentru consilierii de etică din administraŃia publică 

 
Centrul de Resurse Juridice anunŃă derularea a două cursuri de formare destinate funcŃionarilor 

publici care au responsabilităŃi de consiliere etică şi de monitorizare a respectării normelor de conduită 
(consilierii de etică), în cadrul proiectului “Consilierul de etică - Echilibru şi Integritate în 

administraŃia publica”. 
 

Perioadele de desfăşurare: 
Curs 1: 2-5 martie 2010, cu înscrieri pană la data de 19.02.2010 
Curs 2: 15-18 martie 2010, cu înscrieri pană la data de 02.03.2010 
 
Tematica abordată acoperă urmatoarele arii principale:  

- principii şi norme în sfera asigurării eticii şi integritătii în administraŃia publică; 
- acordarea de consultanŃă şi asistenŃă funcŃionarilor publici, cu privire la respectarea normelor 

de conduită; 
- dileme etice şi modele de acŃiune, metode şi tehnici de lucru în activitatea de consiliere etică şi 

monitorizare a respectării codului de conduită a funcŃionarilor publici; 

- repere pentru consolidarea rolului şi contribuŃiei consilierilor de etică la asigurarea integrităŃii 
în administraŃia publică. 

 

Costuri: Cursul este gratuit pentru participanti, toate costurile pentru materialele de curs, cazare, 

masă, transport sunt asigurate de organizatori. 
 
Locatia: Sinaia (sau alta locatie de pe Valea Prahovei); locaŃia exactă, condiŃiile de cazare şi transport 
vor fi comunicate ulterior persoanelor selectate pentru participare. 

 
Participanti: Sunt invitaŃi să participe consilieri de etică din autorităŃi şi instituŃii ale administraŃiei 
publice centrale şi locale.  

 
Traineri: cursul beneficiaza de interventia unei echipe de experŃi români şi străini, precum şi de 
prezenta invitaŃilor speciali din partea AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici. 

 
Înscrierea la curs se realizează prin completarea formularului de înscriere ataşat şi transmiterea lui 

prin fax la nr.  021/ 212.05.19 sau prin e-mail la adresa etica@crj.ro. Pentru selecŃia participanŃilor se 
Ńine cont de ordinea primirii formularelor de înscriere, corelat cu motivaŃia participării la curs.  
 
Pentru confirmarea participării dumneavoastră sau pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm contactaŃi 
Centrul de Resurse Juridice (persoane de contact: Ema Şeclăman - Manager Program sau Iulia Gălescu 
- Asistent proiect), tel. 021/ 212.05.20 sau la adresa de e-mail: etica@crj.ro. 
 

Cursurile sunt organizate în cadrul proiectului “Consilierul de etică - Echilibru şi Integritate în 
administraŃia publica”, finanŃat de Guvernele Islandei, Principatul Liechtenstein şi Norvegiei prin 
Mecanismul Financiar al SpaŃiului Economic European.  

 
 
 

 
INVITAłIE  

Pentru informatii oficiale despre Mecansimul financiar al Spatiului Economic European (SEE) si Programul Norvegian de Cooperare, accesati: 
www.eeagrants.org  


