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CIRCULARĂ 
Nr. 87 / 05.05.2016 

 cuprinzând oferta generală a programelor de formare profesională/perfecţionare 
 

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală IAȘI(CRIS) instituţie 
aftată în subordinea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (A.N.F.P.), având atribuţii specifice 
privind asigurarea aplicării strategiei şi a Programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei 
publice, precum şi în domeniul formării profesionale a personalului din administraţia publică şi partenerii 
de formare C.R.F.C.A.P.L.IAȘI* în activitatea de formare a personalului din administraţia publică, au 
deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la programele de formare profesională/perfecţionare 
organizate în perioada mai-septembrie 2016 prevăzute în oferta de formare anexată. 

Prin programele de formare/perfecționare oferite, ne propunem să asigurăm dezvoltarea 
competenţelor, cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale ale participanţilor în domeniile tematice vizate, 
temele fiind prezentate şi dezbătute de formatori cu experienţă şi expertiză în problematica administraţiei 
publice. 
 
GRUPUL ŢINTĂ  
Programele de formare profesională/perfecţionare se adresează funcţionarilor publici, persoanelor numite 
sau alese în funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora, aleşilor locali, personalului contractual 
din cadrul administraţiei publice, precum şi altor persoane interesate - persoane implicate direct sau 
indirect în activităţi vizate de tematica acestora, precum şi persoanelor interesate de domeniile tematice 
respective. 
 
ATESTAREA FORMĂRII  
Atestarea finalizării programului de formare profesională/perfecţionare de către participanţi va fi 
concretizată într-un certificat, eliberat de către C.R.F.C.A.P.L.IAȘI / A.N.F.P. în condiţiile legii. 
 

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE 
� Înscrierea participanţilor se va face în ordinea primirii fişelor de înscriere. 
� Cazarea se va face cu o zi înainte de data începerii programului. 
 

Cu stimă, 
SEF BIROU, 

Marius-Daniel BOJOR 
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