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Learning by doing

COMPETENTE SOCIALE SI CIVICE
REGIMUL INCOMPATIBILITATILOR
FUNCTIONARILOR PUBLICI SI ALESILOR LOCALI
CONDITII DE INSCRIERE:
- Completarea si transmiterea pe fax sau
e-mail a formularului de inscriere sau
incheierea unui contract specific.
Pentru obtinerea Certificatului de absolvire
se vor transmite urmatoarele documente:
-copie CI,
-copie diploma se studii,
-adeverinta medicala.

Program de perfectionare acreditat de: MMFPSPV, MEN, ANC

Lectori: Specialisti in Drept Administrativ si Proiecte Europene

Cursul se adresează practicienilor din domeniul administraţiei publice şi urmăreşte
aprofundarea de către cursanţi a următoarelor aspecte:

O Aspecte generale privind incompatibilităţile,
O Noţiunea de funcţionar public şi de ales local,

- Locatiile de desfasurare a cursurilor
se vor stabili functie de optiunile
cursantilor si de locurile disponibile
of er i t e de un i t at i l e ho t el i er e.
- Module Quality Consulting, organizator
al programelor de perfectionare, isi
rezerva dreptul pentru schimbari in
ceea ce priveste formatorii, intervalele
de timp de desfasurare, locatia sau
anularea programului daca situatia
creata impune acest lucru.

O Legea-cadru privind incompatibilităţile-Legea nr. 161/2003, actualizată,
jurisprudenţă. Priorităţi legislative în domeniu
O Agenţia Naţională de Integritate (ANI)
O Consecinţe juridice ale încălcării regimului incompatibilităţilor
Incompatibilitatea funcţionarilor şi a aleşilor locali a devenit o realitate a societăţii
româneşti, iar efectele ei se reflectă atât asupra carierei funcţionarului public sau a
mandatului alesului local, dar şi asupra sistemului administraţiei publice.
Cunoaşterea şi înţelegerea corectă a reglementărilor privitoare la incompatibilităţi ajută
funcţionarul public şi alesul local să îşi desfăşoare activitate în conformitate cu legea şi să
exercite doar acele funcţii sau să desfăşoare doar acele activităţi care nu sunt incompatibile
cu mandatul sau funcţia publică pe care o ocupă.

- Formularul de inscriere impreuna cu
tematica cursului si oferta programelor
tin loc de contract intre parti.

Cursul tratează problema incompatibilităţilor din perspectivă legislativă, doctrinară şi
jurisprudenţială aducând în atenţie cazuri concrete de încalcare a legislaţiei privind regimul
incompatibilităţilor funcţionarilor publici şi aleşilor locali şi prezintă şi consecinţele unor
astfel de situaţii pentru persoana în cauză, pentru administraţie şi pentru societate în
ansamblu.

Certificatul de absolvire cu recunoastere nationala obtinut in urma evaluarii finale
va avea titulatura: “COMPETENTE SOCIALE SI CIVICE”.
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