De la: Public Research SRL
Ref: Ofertă privind organizarea de cursuri de perfecționare
SC Public Research SRL este o societate comercială înființată în 2009, având ca obiect de activitate
realizarea de studii, analize, consultanță și formare specializată pentru entitățile publice. În ultimii 3 ani,
SC Public Research SRL a derulat contracte de servicii cu instituții precum: Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Justiției, Secretariatul General al Guvernului, Agenția Națională a
Funcționarilor Publici, Consiliul Județean Ilfov, Consiliul Județean Vâlcea, Primăria Sectorulu 6, Primăria
Slobozia, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul etc.
În activitatea de formare, Public Research este partener ANFP, organizând sesiuni de formare
pentru 3.000 de angajați din diverse entități publice (mai mult de 200 de organizații publice).
De asemenea, Public Research a derulat activități de formare pentru 6000 de persoane în cadrul unor
proiecte finanțate prin PODCA.
În perioada 31 ianuarie – 04 februarie 2017, la Complexul Turistic Casa Elena din Voroneț, jud.
Suceava, se va desfăşura cursul ”Incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice” ( grup țintă – aleși locali și funcționari publici).
Cursanţii primesc din partea furnizorului de formare profesională un certificat de participare la curs
eliberat de ANFP, util pentru susţinerea carierei profesionale.
Înscrierea la curs şi asigurarea rezervării pentru participanţi, se vor face prin transmiterea fişei
de participare la numărul de fax 0372875418 adresa de e-mail: office@public-research.ro tel:
0722312652, până la data de 30.12.2016, orele 15.00.

Cu deosebită consideraţie,
Conf.univ.dr. Dragoș Dincă

Public Research s.r.l.
www.publicresearch.ro
Office: Str.Davidesti, nr. 2B, Sector 5,
Bucharest – Romania
Phone: (+40) 0722.229.340
fax. 0372.875.418
Registration no.:J40/492/19.01.2009
Fiscal code: RO 24965203
email:office@public-research.ro

Anexă

1.

Denumire program

Locatia

Incompatibilităţi, conflicte
de interese şi interdicţii
stabilite prin lege
în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice.

Complexul
Turistic
Casa Elena
din Voroneț,
jud. Suceava

Tarif curs

600 lei

Tarif cazare
1260 lei, 4 nopţi în cameră single.
Tariful include cazare în regim single
cu mic dejun, 100 lei/zi pentru prânz
și cină și o pauză de cafea/zi.

Tariful de curs se achită către:
SC Public Research SRL – http://www.publicresearch.ro, fax. 0372 875 418
- Cont RO84TREZ7055069XXX005618, deschis la Trezoreria sectorului 5 Bucuresti, C.U.I. – 24965203
Tariful de cazare se achită către:
SC Administer Plus SRL - http://www.administer.ro
- Cont RO79TREZ7055069XXX009103, deschis la Trezoreria sectorului 5 Bucuresti, C.U.I. – 33489680

Relaţii privind cazarea la Complexul Turistic Casa Elena 4**** la tel: 0735.533.2185

AGENDA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE
Incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii
stabilite prin lege în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice
Tematica:
• Principii şi norme în sfera asigurării eticii şi integrității în administraţia publică.
• Consultanţă cu privire la respectarea normelor de conduit.
• Delimitarea legislativa a conflictului de interese și incompatibilităților.
• Dileme etice şi modele de acţiune, metode şi tehnici de lucru în activitatea de consiliere etică şi
monitorizare a respectării codului de conduită a funcţionarilor publici.
• Repere pentru consolidarea rolului şi contribuţiei consilierilor de etică la asigurarea eticii şi
integrităţii în administraţia publică.

Interval orar

Tema de studiu
MARŢI – 31 ianuarie

Incepând cu
orele 16.00
17:00-18:30
19:00

 Înregistrarea şi cazarea participanţilor la Complexul Turistic Casa
Elena din Voroneț.
 Prezentarea programului celor cinci zile de curs.
 Conditiile organizatorice. Facilităţi şi obligaţii privind desfaşurarea
cursului.
 Cina.

MIERCURI – 01 februarie
08:00 -09:30
09:30 -10:15

10:15 -11:00

11:00 -11:15
11:15 -12:45
13:00 - 14:30
15:00 - 16:30
16:30 - 16:45

 Mic dejun.
 Deschiderea programului. Prezentare formatori/participanti.
Așteptările participanţilor.
 Obiectivele cursului. Prezentare agendei şi a structurii cursului.
 Codul etic, legislația etică, noţiunea de integritate publică – aspecte
generale.
 Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale.
 Pauză.
 Principiile de organizare şi funcţionare ale autorităţilor administraţiei
publice locale.
 Prânzul.
 Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.
 Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali..
 Pauză.

16:45 - 18:15

19:00

 Principiile de conduită deontological a laeşilor locali şi profesională a
funcţionarilor publici.
 Legea nr. 144 din 21 mai 2007, privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.
 Cina.

JOI – 02 februarie
08:00 -09:30
09:30 -11:00

11:00 -11:15
11:15 -12:45

13:00- 14:30
15:00 - 16:30

16:30 - 16:45
16:45 - 18:15

19:00

 Mic dejun.
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 43 din 4 aprilie 2002, privind Direcţia
Naţională Anticorupţie.
 Legea nr. 78 din 8 mai 2000, pentru prevenirea, descoperirea şi
sancţionarea faptelor de corupţie.
 Pauză.
 Legea nr. 115 din 16 octombrie 1996, pentru declararea şi controlul
averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de
conducere şi de control şi a funcţionarilor publici.
 Declaraţiile de avere şi de interese.
 Prânzul.
 Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice.
 Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea.
demnităţilor publice şi funcţiilor publice.
 Pauză.
 Conflictul de interese în exercitarea funcţiei de membru al guvernului şi
a altor funcţii publice de autoritate din administraţia publică centrală şi
locală
 Conflictul de interese privind aleşii locali.
 Conflictul de interese privind funcţionarii publici.
 Cina.

VINERI 03 februarie
08:00 -09:30
09:30 -11:00

11:00 -11:15
11:15 -12:45

 Mic dejun.
 Incompatibilităţi privind funcţia de membru al guvernului şi alte funcţii
publice de autoritate din administraţia publică centrală şi locală.
 Incompatibilităţi privind aleşii locali..
 Incompatibilităţi privind funcţionarii publici.
 Alte conflicte de interese şi incompatibilităţi.
 Pauză.
 Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică.
 Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informaţiile
de interes public.
 Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea

13:00- 14:30
15:00 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 18:15
19:00







transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
Prânzul.
Exemple practice de situaţii de incompatibilitate şi conflicte de interes.
Pauză.
Exemple practice de situaţii de incompatibilitate şi conflicte de interes.
Cina.

SÂMBĂTĂ 4 februarie
08:00 -09:30
09:30 -10:30






Mic dejun.
Concluzii.
Închiderea programului.
Plecarea participanţilor.

