FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare „Etică și integritate”
CRITERII CURRICULARE
Etică și integritate
Denumire program
Formare continuă
Tipul de program
Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, categorii de
Public ţintă vizat
beneficiari altele decât cadrele didactice
Justificarea ofertei
(necesitate, utilitate)

Conform Strategiei Naționale Anticorupție, instituțiile publice au obligația de a
implementa planuri anticorupție care să includă măsuri pentru prevenirea și
combaterea fenomenului de corupție și creșterea gradului de educație anticorupție. În
acest context, Casa Corpului Didactic Tulcea, în calitate de furnizor, propune
programul de formare Etică și integritate care are ca scop cunoașterea legislației
referitoare la prevenirea faptelor de corupție, însușirea tehnicilor specifice de prevenție
și de combatere a actelor de corupție, abilitarea grupului țintă vizat în elaborarea unui
plan de combatere a corupției la nivel de instituție. Prin tematica abordată, cursul
contribuie la prevenirea și/sau diminuarea corupției în instituții prin elaborarea unui
set de norme deontologice aplicabile angajaților în sectorul public cât și privat.
Conduita angajaților este un factor important în prevenirea faptelor de corupţie.
Cursanții vor fi informați din perspective legislativă şi morală a efectelor negative ale
corupţiei, vor fi sprijiniți să conştientizeze riscurile şi consecinţele acestui fenomen.
Programul oferă formabililor instrumente de identificare a surselor şi cauzelor
fenomenului de corupție, variante de activităţi care pot fi incluse în planul de prevenire
şi combatere a corupție, teme de reflecţie, studii de caz, exemple de bune practici care
să faciliteze o comunicare reală între toţi actorii şcolari implicați în prevenirea și
combaterea fenomenului de corupție.

Durata
Locul de desfășurare
Tip de formare

24 ore
Platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/
Online (sincron/asincron în acord cu prevederile art.2 din O.M.E. nr. 5138/27.08.2021)

CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Cunoașterea și aplicarea legislației referitoare la managementul didactic și activitatea
Competenţe vizate
didactică din perspectiva prevenirii faptelor de corupție;
Elaborarea documentelor manageriale în spiritul unui control optim asupra
conjuncturilor generatoare de corupție;
Abilitarea personalului didactic din școli în elaborarea unui program de prevenire a
corupției și a unui cod de conduită morală, etică și de integritate;
Schimbarea atitudinii şi comportamentului proactiv ale managerilor, personalului
didactic și didactic auxiliar / altor categorii de adulți privind fenomenul corupţiei.

Planificare module
Nr.
crt.

4.

Managementul instituțiilor și activităților
din perspectiva prevenirii actelor de
corupție
Tehnici specifice de prevenție și de
combatere a actelor de corupție
Strategii și mijloace de comunicare în
prevenirea corupției
Codul de etică

5.

Etică și deontologie profesională

6.

Evaluare finală

1.
2.
3.

Modalităţi de
evaluare a cursanților

RESURSE UMANE
Formatori

Denumirea modulului/ temei

Număr total de ore alocate,
din care:
Aplicații și
Teorie/Curs
teme offline
3 ore sincron
1 oră asincron
4 ore sincron

2 ore asincron

3 ore sincron

1 oră asincron

3 ore sincron

1 oră asincron

3 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

TOTAL
24 ore
Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive online, prezentări, teme individuale și
colaborative, dezbateri, chestionare;
Evaluarea finală: portofoliu profesional personal, în format electronic, în acord cu
domeniul tematic al programului și cu competențele dezvoltate;
Nume și prenume

Specializare

Nivel de
pregătire

Țugui Lucian

comisar șef de
poliție (r)
Inspectoratul
de Poliție
Județean
Tulcea

studii
postunivers
itare de
specializare
relații
publice și
negociere

profesor metodist Ariton Nicolae
Responsabil program
CRITERII ECONOMICE
50 cursanți /2 grupe
Număr cursanți
planificați
2750 lei/grupă
Cost program
Cost estimat al unei ore 4,58 lei
de formare pentru
fiecare participant

Documente justificative
privind calitatea de
formator
certificat de absolvire curs
Formator seria
J/nr.00070195, furnizor S.C.
Schultz , Consulting S.R.L.
București;

