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INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

la sesiunile de formare în domeniul eticii pentru 
conducătorii de instituții care au calitatea de demnitar sau de ales local 

SELECTAȚI în cadrul  
proiectului ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din 

Administrație, cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741 
 
 
 
Stimate doamne, 
Stimați domni, 
 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are plăcerea să vă invite la sesiunile de 
formare în domeniul eticii adresate conducătorilor de instituții care au calitatea 
de demnitar sau de ales local  SELECTAȚI în cadrul proiectului ETICA.  
 
Sesiunile de formare se vor desfășura în perioadele 02-07.08.2020 și 09-
14.08.2020, la Hotelul Rozmarin din Predeal şi vor avea maximum 19 participanţi, 
conform prevederilor legale în vigoare. 
 
Programul de formare se va organiza cu respectarea normelor în vigoare în 
contextul pandemiei Covid-19. În acest sens, vă rog să consultați în anexă 
măsurile de prevenție pe care Hotelul Rozmarin le aplică în această perioadă. 
 

Cheltuielile privind participarea sunt suportate din bugetul proiectului, dintre 
care cheltuielile de transport vor fi decontate în limita a 214,20 lei cu 
TVA/participant (a se consulta anexa cu informațiile privind decontarea cheltuielilor 
și aspecte logistice). Cazarea se va face cu o zi înaintea datei de începere a 
fiecărei sesiuni. 

Activitatea de formare urmărește să dezvolte noi competențe conducătorilor de 
instituții care au calitatea de demnitar sau de ales local, respectiv competențe 
manageriale şi de leadership pe probleme de etică şi management al 
comportamentelor personalului din subordine, precum și dezvoltarea capacității 
de a identifica resurse și metode de sprijinire în desfășurarea în bune condiții a 



activităților specifice consilierilor de etică și a activităților destinate prevenirii 
incidentelor de integritate.  
 
O sesiune separată va fi dedicată prezentării Raportului sintetic cu privire la 
principalele repere utilizate în cadrul activităţilor de inventariere a necesarului de 
dezvoltare şi a celor de organizare şi parcurgere a procedurilor extinse de 
transparenţă decizională şi consultare publică, realizat prin proiect. 
 
Astfel, vă adresăm rugămintea de a confirma disponibilitatea dumneavoastră 
pentru una dintre aceste perioade. 

Repartizarea la sesiunile de formare se va face pe baza formularului de 
participare, pe care îl găsiți anexat, în limita numărului maxim de persoane 
permis. Criteriul aplicat în formarea grupelor va fi primul venit–primul servit.  

Pentru înscrieri, vă rugăm să transmiteți formularul de participare, semnat și/sau 
aprobat, până la data de 27 iulie 2020, EXCLUSIV la adresa de e-mail: 
decont@avangarde-events.ro. 

Vă mulţumim pentru interesul acordat și vă așteptăm cu drag la cursuri! 

 
 
 
Cu stimă, 

 
 
 
 
 

Președinte 
Ciprian CIUCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Pentru informații generale despre acest proiect, persoana de contact din partea ANFP este Adriana Cîrciumaru, manager 

proiect, e-mail : adriana.circiumaru@anfp.gov.ro și Alina Dumitru, responsabil formare, e-mail: alina.dumitru@anfp.gov.ro. 

Pentru mai multe informații despre sesiunile de formare, și proiect în general, regăsiți la adresa: 

http://www.anfp.gov.ro/continut/etica. 

Proiectul  ”ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație”, cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741, este 

implementat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici și este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.  
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