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  ANUNȚ  
                                                                                                                                   02.06.2022 

 
 Integritate, etică și strategie anticorupție în Municipiul Roșiori de Vede”,  

COD SMIS 152202/COD SIPOCA 1110 
 
 

Cursuri de formare pentru personalul UAT Municipiul Roșiori de Vede 
 
          Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Roșiori de Vede implementează  proiectul Integritate, 
etică și strategie anticorupție în Municipiul Roșiori de Vede”, COD SMIS 152202/COD SIPOCA 1110, cofinanțat 
din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. 
         Obiectivul general îl reprezintă prevenirea corupției, creșterea transparenței, eticii și integrității în 
cadrul instituției UAT Municipiul Roșiori de Vede prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, 
aplicarea unitară a mecanismelor, procedurilor și normelor de etică și integritate și îmbunătățirea 
cunoștințelor și competențelor în ceea ce privește prevenirea corupției. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
OS1: Creșterea nivelului de integritate și rezistență la riscurile generate de corupție în cadrul UAT 
Municipiul Roșiori de Vede prin realizare de documente specifice. 
OS2: Creșterea gradului de conștientizare a riscurilor generate de corupție atât în rândul cetațenilor cât 
și al personalului din administrația publică. 

     OS3: Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului din cadrul Primăriei Roșiori de Vede. 

Astfel în perioada 6 iunie 2022- 8 iulie 2022 se vor desfășura cele două Sesiuni de formare din cadrul 
proiectului Etică, integritate și regimul incompatibilităților și  Managementul riscului. Etică, integritate și 
transparență organizațională. Au fost instruiți membrii Grupului Țintă al proiectului, compus din personal 
propriu al UAT Roșiori de Vede,  împărțit în personal de conducere - 16 persoane, personal de execuție – 40 
de persoane și 9 aleși locali (consilieri locali), în total 65 de persoane. 

Tematica abordată în cadrul sesiunii de formare Etică, integritate și regimul incompatibilităților a este: 

- Cadrul general privind promovarea valorilor etice în administrația publică la nivel international 
- Etica și integritatea personalului 
- Importanța Codurilor etice în afirmarea și profesionalizarea relațiilor publice 
- Conflicte de interese (folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane), cadouri/donații, achiziþii 

publice, discriminare, favoritism, nepotism, corupție) 
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- Regimul incompatibilităților 
- Etica aplicata/dileme etice 
- Management etic în organizație/educația anticorupție 
- Proceduri operaționale – „Etica la locul de muncă” 
- Standard ocupațional – Consilierul de etica. Misiune, atribuții, principii și instrumente de lucru 
- Plan măsuri de integritate în instituție 
- Corupția – Definire. Cauze și consecințe. Clasificare 
- Reglementări naționale și internaționale în materie 
- Mecanisme de prevenire a corupției în administrația publică 
- Metode de prevenire și combatere a corupției în domeniul achizițiilor publice, în domeniul 

proiectelor finanțate din fonduri europene 
- Stabilirea și aplicarea celor mai adecvate metode de contracarare a corupției în cadrul 

organizației/instituției 
- Metodologii de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție într-o organizație/instituție; 

identificarea instrumentelor de combatere a corupției în cadrul unei organizații/instituții. Riscuri 
reputaționale. 

- Strategii anticorupție. Strategia Naționala Anticorupție; Rolul societății civile și mass-mediei în 
prevenirea și combaterea corupției. 

- Standard ocupațional – Expert prevenire și combatere a corupției, ISO 37001 (intern de management 
antimită), SCI/M. 

- Plan măsuri de integritate în instituție. 

 

În cadrul sesiunii de formare Managementul riscului. Etică, integritate și transparență 
organizațională tema abordată este următoarea: 

- MANAGEMENTUL RISCULUI: Relația între managementul riscului și controlul intern/managerial. 
Incertitudine, risc și oportunitate. Ce este riscul și ce atitudine trebuie să avem față de acesta? 
Relația între risc și obiective. Vocabular minimal privind managementul riscului. Microstructuri și 
posturi necesare pentru organizarea managementului riscului. Responsabilități în domeniul 
managementului riscului. Model practic de organizare a managementului riscului într-o entitate 
publică. 

- IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 8 – MANAGEMENTUL RISCULUI: Documente privind implementarea 
mangementului riscului. Strategia privind riscul entității.  

- Identificarea riscurilor semnificative ale entității. Catalog de riscuri pe domenii cu exemple de riscuri 
– pe toate domeniile de responsabilitate a unui oraș/ municipiu. Cum se verifică dacă un enunț 
reprezintă un risc. De ce este importantă stabilirea cauzelor care pot conduce la apariția riscului. 
Formularea riscurilor în consens cu buna practică în domeniu. 

- Stabilirea limitei acceptabile a riscului. De ce nu trebuie să ne fie frică de risc? De ce trebuie să 
lucram cu riscul? Evaluarea și prioritizarea riscurilor. Tehnici de evaluare a riscurilor. Cum trebuie 
aleasă scara de evaluare a riscurilor.  

- Gestionarea riscurilor. 
- Model pentru elaborarea registrului de riscuri. 
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- Planuri pentru implementarea măsurilor de gestionare a riscurilor. 
- RISCURI ȘI VULNERABILITĂȚI DE CORUPȚIE. 
-  Ce este corupția si cum ne afectează în viața de zi cu zi? Cadrul legal privind prevenirea și 

combaterea corupției. Corupția în codul penal român (infracțiuni tipice de corupție). Strategia 
naționala anticorupție 2012-2015 – o privire retrospectivă. 

- Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție. Metodologia de identificare a 
riscurilor și vulnerabilităților la corupție. Risc de coruptie vs. Vulnerabilitate la corupție. 

- Zone și domenii vulnerabile la corupție. Managementul riscurilor de corupție (identificare, descriere, 
evaluare, stabilire măsuri de gestionare). 

- Planul de integritate – instrument de prevenire și combatere a corupției. Abordarea bazată pe riscuri 
pentru întocmirea planului de integritate – instrument de răspuns la vulnerabilitățile specifice. 
Măsuri și modalitați practice de implementare a planului de integritate. 

- Exemplu practic de plan de integritate al unei entități publice. 
- DEFINIREA ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI TRANSPARENȚEI. CULTURA ETICĂ. 
- Introducere în terminologia specifică eticii (etică, morală, deontologie, etică în afaceri, etică 

profesională, responsabilitate sociala corporativa etc.); exemple. Definiția integrității și relația 
dintre etică și integritate. 

- Definirea culturii etice și a principalelor componente ale acesteia. Tonul la varf (tone at the top) și 
importanța acestuia; exemple. 

- Guvernanța corporativa la entitațile publice. Codul de conduită (codul de etică); abordări privind 
întocmirea unui cod de conduită și exemple; 

- Gestionarea resurselor umane din punct de vedere al eticii și motivarea personalului. 
- Gestionarea conflictelor de interese și incompatibilitaților. 
- Sistemul de raportare a iregularităților. Ce înseamnă, practic, consilierea etică. Dilema etică și 

modalități de rezolvare; exemple practice de dileme etice. Care este rolul și ce atribuții are 
consilierul de etică? 

- Consilierea etică – un ,,monopol” al funcționarilor publici? 
- Exemplu de organizare a instituției consilierului de etică la o entitate publică. 
- CONFLICTE DE INTERESE ȘI INCOMPATIBILITĂȚI: 
- Definirea conflictului de interese. Conflictul de interese administrativ și conflictul de interese penal; 

studii de caz. 
- Definirea incompatibilităților; exemple. Diferențele dintre conflictul de interese și incompatibilități. 
- Gestionarea conflictelor de interese și incompatibilităților; exemplu de implementare pentru o 

entitate publică. 
- DEZBATERI ȘI STUDII DE CAZ PERSONALIZATE: 
- Discuții libere pe subiectele propuse de participanți în legatură cu temele cursului. Analiza și 

soluționarea problemelor practice propuse de participanți. Dezbaterea studiilor de caz propuse de 
participanți. 

În cadrul sesiunilor de formare au fost atinse și următoarele teme: 

1. Dezvoltarea durabilă - o secțiune cu privire la importanța protecției mediului și dezvoltării durabile, 
problemele de mediu și tema schimbărilor climatice; 
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2. Egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen - o secțiune de promovare a egalității de șanse 
între femei și bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție de gen, rasă, origine 
etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală. 

La finalul sesiunilor de formare toți participanții care vor promova vor primi diplome de participare. 
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