
 
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL  

„Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”,  
Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407 

 

 
 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 

 www.poca.ro  

 

 

 

 

 

Metodologie de selecție grup țintă pentru participare la 
cursul “Expert prevenire și combatere a corupției”, cursul 

“Etică și integritate în administrația publică locală” și 
misiunile de fact-finding 

 

 

 



 
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL  

„Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”,  
Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407 

 

 
 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 

 www.poca.ro  

 

Metodologia de selecție  a fost elaborat în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de 

management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”, Cod MySMIS: 116685, 

Cod SIPOCA: 407, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 

2020, Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, 

Obiectiv specific: 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și 

instituțiilor publice, implementat de către Consiliul Județean Giurgiu în parteneriat cu 

Fundația Centrul de Resurse Juridice. 

Valoarea totală a proiectului: 396.814,86 lei, 

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 388.878,56 lei 

Durata proiectului este de 15 luni, în perioada 17 iulie 2018 – 16 octombrie 2019. 

Ghidul a fost elaborat de Fundația Centrul de Resurse Juridice în cadrul activității 5. 

Dezvoltarea cunoștințelor privind sistemul de prevenire și combatere a corupției, sub-

activitatea 5.1. Formare Expert prevenire si combatere a corupției, sub-activitatea 5.2. 

Formare Etica si integritate în administrația publica locala, sub-activitatea 5.3. Fact 

finding mission la instituții reprezentative pentru prevenirea si combaterea corupției. 

 

 

Data: aprilie 2019 

 

Metodologia a fost elaborată cu respectarea principiilor egalității de șanse și dezvoltării 

durabile. Limbajul analizei este unul neutru.  

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii 

Europene sau a Guvernului României. 

 

Material distribuit gratuit 
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1. Introducere și principii 

 

În cadrul proiectului SisABC, Consiliul Județean Giurgiu urmărește dezvoltarea 

cunoștințelor privind sistemul de prevenire și combatere a corupției atât a personalului 

propriu (aleși locali, funcționari publici și personal contractual) cât și a personalului 

autorităților administrației publice locale din județ (aleși locali, funcționari publici și 

personal contractual). În acest sens vor fi organizate trei tipuri de evenimente de formare 

și dobândire de abilități: cursul Expert prevenire și combatere a corupției (2 sesiuni a câte 

25 participanți), cursul Etica si integritate în administrația publică locala (2 sesiuni a câte 

15 participanți aleși locali), misiuni de fact-finding (2 vizite a câte 13 participanți). Pentru 

organizarea acestor evenimente este necesară selecția participanților, conform regulilor 

descrise în prezenta metodologie. Selecția participanților va fi realizată de Centrul de 

Resurse Juridice, partener de proiect, care va transmite CJ Giurgiu lista propusă a 

participanților și rezervele propuse pentru fiecare tip de eveniment în parte. Înscrierile se 

vor face și vor fi procesate electronic. Selecția va respecta următoarele principii: 

 Transparență – informațiile privind participarea la aceste sesiuni vor fi disponibile 
din timp tuturor persoanelor eligibile prin diverse modalități de comunicare 

 Egalitate de șanse – fiecare persoană eligibilă va avea o șansă egală de a participa 
la unul dintre cele trei evenimente de formare/dobândire de cunoștințe/abilități; va 
fi promovată egalitatea între bărbați și femei. 

 Relevanță – la aceste evenimente vor participa persoane care atribuții în domeniu, 
au o motivație de participare, iar participarea aduce o valoare adăugată din 
perspectiva noilor informații, competențe sau abilități dobândite, conform criteriilor 
de selecție și punctajului aferent. 

 Nediscriminare – nicio persoană nu va discriminată în procesul de selecție pe bază 
de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, 
orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, 
apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu subiectiv. Ca o 
măsură afirmativă persoanele din grupurile vulnerabile vor primi 10 puncte în cadrul 
procedurii de selecție pentru a compensa dezavantajele structurale cu care se 
confruntă în îndeplinirea celorlalte criterii de selecție. 

 Primul-venit, primul-servit – primesc prioritate cei care se înscriu mai repede. 
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Definiții: 

 

Persoană eligibilă: persoană care se încadrează în categoriile de persoane care sunt eligibile să 

participe la evenimentele de formare/dobândire de cunoștințe, abilități, conform cererii de 

finanțare, și anume personal al CJ Giurgiu/instituțiilor subordonate CJ Giurgiu (aleși locali, 

funcționari publici, personal contractual) și personal al unităților administrativ teritoriale care au 

beneficiat de sesiunile de informare si cele de îndrumarea metodologică. 

UAT care au beneficiat de sesiuni de informare și îndrumare metodologică: UAT Florești- Stoenești, 

UAT Stoenești, UAT Gogoșari, UAT Vedea, UAT Oinacu (sesiuni de informare); UAT Bolintin-Vale, 

UAT Roata de Jos, UAT Greaca, UAT Comana (sesiuni de îndrumare metodologică). 

 

2. Selecție curs “Expert prevenire și combatere a corupției” 

 

Grup țintă: 50 de persoane din aparatul de specialitate al CJ Giurgiu, instituțiilor subordonate și 

unităților administrative din județ care au beneficiat de sesiunile de informare si cele de 

îndrumarea metodologică. Verificarea conformității apartenenței la grupul țintă (și implicit a 

îndeplinirii criteriilor de eligibilitate) se face pe baza formularului de înscriere, care va conține 

rubrici specifice pentru asumare personală. 

Date estimate de desfășurare a cursurilor: vor fi comunicate ulterior. 

Locația de desfășurare a cursului: sala de ședințe a Consiliului Județean Giurgiu. 

Număr estimat de participanți: 25 de persoane / sesiune, 50 de participanți în total. 

Procedura: CJ Giurgiu va disemina anunțul privind înscrierea persoanelor eligibile (Anexa1). 

Persoanele eligibile se vor înscrie completând formularul de înscriere (Anexa 2) și îl vor transmite 

împreună cu documentele justificative scanate la adresa rnicolae@crj.ro  

În etapa de selecție vor intra doar persoanele care fac parte din grupul țintă și care au completat 

formularul de înscriere și au transmis toate documentele justificative scanate în termenul limită 

specificat. Fiecărui potențial participant care a respectat toate condițiile de înscriere i se va aplica 

o grilă de selecție cu următorul punctaj: 

mailto:rnicolae@crj.ro
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Nr. 
crt. 

Criteriu de selecție Punctaj/P
uncte 

Modalitatea de verificare 

1 Atribuții de implementare a SNA în cadrul 
instituției în care lucrează 

20 Conform informațiilor din   
Formularul de înscriere și 
documentele justificative scanate 

2.  Lipsa participării la un curs de tip expert 
prevenire si combatere a corupției 

20 Conform informațiilor din 
Formularul de înscriere 

3. Motivația de participare 50 Formularul de înscriere – partea de 
scrisoare de intenție 

4.  Apartenența la un grup defavorizat, 
conform POCA 

10 Formularul de înscriere și 
documentele justificative scanate 

 

Motivația de participare va fi evaluată sub aspectul unor așteptări realiste și al corelării între 

atribuțiile de serviciu și tematica cursului. Se va puncta motivele care privesc creșterea capacității 

de a realiza mai bine atribuțiile de serviciu (10 puncte), motivele care privesc prevenirea în 

activitatea proprie a corupției și fenomenelor asociate (10 puncte), motivele care privesc 

prevenirea în cadrul instituției a corupției și fenomenelor asociate în relație cu colegii de serviciu și 

beneficiarii serviciilor publice (10 puncte), motivele care privesc îmbogățirea personală a 

cunoștințelor/dezvoltare personală (10 puncte), motive care privesc creșterea nivelului de 

calificare sau alte motive relevante (10 puncte). 

După aplicarea grilei de punctaj, persoanele înscrise vor fi ordonate de către Fundația Centrul de 

Resurse Juridice, partenerul de proiect, în funcție de numărul de puncte obținute, perioada 

preferată de participare la curs și instituția din care provin. Va fi alcătuită și o listă de 10 rezerve, 

în ordinea punctajului. Lista va fi transmisă managerului de proiect al CJ Giurgiu.  

Patru locuri la fiecare sesiune pe lista de participanți sunt rezervate pentru reprezentanții 

UAT-urilor care au beneficiat de informare și îndrumare metodologică. 

Participanții selectați și cei din lista de rezervă vor fi anunțați prin email de către echipa de 

proiect cu privire la selectare și vor primi un termen de reconfirmare a participării. Participanții 

vor fi contactați ulterior de furnizorul autorizat de formare profesională în vederea depunerii 

dosarului de înscriere la curs (cerere de înscriere la curs și examen, copie CI, certificat de naștere 

etc). Aplicanții care au depus formulare de înscriere incomplete sau documente incomplete vor 

fi excluși automat fără a fi anunțați. 
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3. Selecție curs “Etică și integritate în administrația publică locală” 

Grup țintă: 30 de aleși locali din cadrul CJ Giurgiu și unităților administrativ-teritoriale din județ 

care au beneficiat de sesiunile de informare si cele de îndrumarea metodologică. Verificarea 

conformității apartenenței la grupul țintă (și implicit a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate) se 

face pe baza formularului de înscriere, care va conține rubrici specifice pentru asumare personală. 

 Date estimate de desfășurare a cursurilor: grupa 1 – 15 iulie 2019, grupa 2 - 16 iulie 
2019. 
 

Locația de desfășurare a cursului: sala de ședințe a Consiliului Județean Giurgiu 

Număr estimat de participanți: 15 persoane / grupă, 30 de participanți în total 

Procedura: CJ Giurgiu va disemina anunțul privind înscrierea persoanelor eligibile (Anexa3). 

Persoanele eligibile se vor înscrie completând formularul de înscriere online. Formularul de 

înscriere online cuprinde următoarele informații: 

1. Date de identificare a participantului: 

 Nume 

 Prenume 

 CNP 

 CI seria și nr. 

 Telefon mobil: 

 Email:  
 

2. Perioada preferată de participare 

 15 iulie 2019 

 16 iulie 2019  

 oricare din cele două perioade 
 

3. Declar pe proprie răspundere că sunt ales local (inclusiv primar și viceprimar) în cadrul 

următorului consiliu: 
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 Consiliul Județean Giurgiu  

 Consiliul local Florești- Stoenești 

 Consiliul local Stoenești 

 Consiliul local Gogoșari 

 Consiliul local Vedea 

 Consiliul local Oinacu 

 Consiliul local Bolintin-Vale 

 Consiliul local Roata de Jos 

 Consiliul local Greaca 

 Consiliul local Comana 
 

4. Gen 

 Masculin 

 Feminin 
 

5. Motivația de participare 

Prin prezenta, în ipoteza în care voi fi selectat pentru participare, îmi iau angajamentul de 

a participa la sesiunea de instruire din cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de 

management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”, cod MySMIS: 116685, cod 

SIPOCA: 407. 

Declar consimțământul expres pentru utilizarea datelor personale în scopurile identificate 

în anunțul de înscriere în vederea atingerii obiectivelor proiectului cod MySMIS: 116685, 

cod SIPOCA 407. 

Declar pe propria răspundere că datele furnizate mai sus sunt corecte și conforme cu 

realitatea. INFORMARE: Prin completarea prezentului formular, iau la cunoștință faptul că, 

în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr. 192/17.07.2018 și contractele 

de prestări servicii subsecvente, este necesară prelucrarea și transmiterea datelor cu 

caracter personal furnizate Consiliului Județean Giurgiu și partenerului Fundația Centrul de 

Resurse Juridice, pentru a fi utilizate exclusiv în scopuri legate de implementarea 

proiectului mai sus-menționat, inclusiv de către prestatorii de servicii în vederea realizării 
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activităților specifice contractului (deconturi cheltuieli, raportare statistică/indicatori 

program, documente justificative activități/plăți, activitatea de raportare către AMPOCA), 

conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor). 

Participanții vor fi selectați conform principiului primul-venit, primul servit, așa cum apare în 

sistemul electronic (data, ora, secundă). 

După selecție, persoanele înscrise vor fi ordonate de către Fundația Centrul de Resurse Juridice, 

partenerul de proiect, în funcție de data înscrierii, perioada preferată de participare la curs și 

instituția din care provin. Va fi alcătuită și o listă de așteptare în ordinea înscrierii. Lista va fi 

transmisă managerului de proiect al CJ Giurgiu. 

Participanții selectați și cei din lista de așteptare vor fi anunțați prin email/telefon de către echipa 

de proiect cu privire la selectare și vor primi un termen de reconfirmare a participării. 

4. Selecție participare „Fact finding mission” la instituții reprezentative pentru 

prevenirea si combaterea corupției 

 

Grup țintă: 20 de persoane din CJ Giurgiu, aparatul de specialitate al CJ Giurgiu cu atribuții în 

implementarea SNA, și personalul unităților administrative din județ cu atribuții în implementarea 

SNA care au beneficiat de sesiunile de informare și cele de îndrumarea metodologică. Verificarea 

conformității apartenenței la grupul țintă (și implicit a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate) se 

face pe baza formularului de înscriere, care va conține rubrici specifice pentru asumare personală 

și a documentelor justificative. 

La aceste vizite de studiu vor participa 3 reprezentanți ai echipei de management de proiect 

(managerul de proiect sau asistentul manager delegat de managerul de proiect, expertul prevenire 

si combatere a corupției CJ Giurgiu/expertul relații publice și un al treilea expert din cadrul 

echipei desemnat de managerul de proiect). Participanții din echipa de management nu sunt 

selectați în cadrul prezentei metodologii ci sunt stabiliți de managerul de proiect conform cererii 

de finanțare. 



 
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL  

„Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”,  
Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407 

 

 
 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 

 www.poca.ro  

Date estimate de desfășurare a misiunilor fact-finding: septembrie  2019 și septembrie 2019 

Locația de desfășurare a misiunilor: estimativ Italia, Cehia  

Număr estimat de participanți: 10 persoane / misiune, 20 de participanți în total 

Procedura: CJ Giurgiu va disemina anunțul privind înscrierea persoanelor eligibile (Anexa4). 

Persoanele eligibile se vor înscrie completând formularul de înscriere (Anexa 5).  

În etapa de selecție vor intra doar persoanele care fac parte din grupul țintă și care au 

completat și transmis formularul de înscriere și documentele justificative în termenul 

limită specificat. Fiecărui potențial participant i se va aplica o grilă de selecție cu 

următorul punctaj: 

 

Nr. 
crt. 

Criteriu de selecție Punctaj/
Puncte 

Modalitatea de verificare 

1.  Cunoașterea la nivel foarte bun a cel 
puțin unei limbi vorbite la nivelul 
Uniunii Europene (ex. engleza,  
franceza etc) 

20 Formularul de înscriere și 
documentele justificative 

3. Motivația de participare 70 Formularul de înscriere 

4.  Apartenența la un grup defavorizat, 
conform POCA 

10 Formularul de înscriere și 
documentele justificative 

 

Motivația de participare va fi evaluată sub aspectul unor așteptări realiste și al corelării între 

atribuțiile de serviciu și tematica misiunii de fact findig. Se vor puncta motivele care privesc 

creșterea capacității de a realiza mai bine atribuțiile de serviciu (10 puncte), motivele care privesc 

prevenirea în activitatea proprie a corupției și fenomenelor asociate (10 puncte), motivele care 

privesc prevenirea în cadrul instituției a corupției și fenomenelor asociate în relație cu colegii de 

serviciu și beneficiarii serviciilor publice (10 puncte), motivele care privesc îmbogățirea personală a 

cunoștințelor/dezvoltare personală (10 puncte), motive care privesc creșterea abilităților sau alte 

motive relevante (30 puncte). 

După aplicarea grilei de punctaj, persoanele înscrise vor fi ordonate de către Fundația Centrul de 

Resurse Juridice, partenerul de proiect, în funcție de numărul de puncte obținute, perioada 
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preferată de participare la misiune și instituția din care provin. Va fi alcătuită și o listă de  rezerve, 

în ordinea punctajului. Lista va fi transmisă managerului de proiect al CJ Giurgiu. 

Participanții selectați și cei din lista de rezervă vor fi anunțați prin email/telefon de către echipa 

de proiect cu privire la selectare și vor primi un termen de reconfirmare a participării. 

 

5. Concluzii 

 

Prezenta procedură pune în aplicare prevederile cererii de finanțare și asigură respectare 

principiilor de selecție. 

Prezenta procedură de selecție poate suferi modificări ce vor fi aduse în timp util la 

cunoștința grupului țintă. 
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Anexa 1 - Anunț înscrieri curs Expert prevenire și combatere a corupției 

 

Consiliul Județean (CJ) Giurgiu invită funcționarii publici și personalul contractual, atât 

de conducere cât și de execuție, cu studii superioare, din cadrul aparatului de 

specialitate al CJ Giurgiu, al instituțiilor subordonate CJ Giurgiu și al următoarelor unități 

administrativ-teritoriale: Florești- Stoenești, Stoenești, Gogoșari, Vedea, Oinacu, Bolintin-

Vale, Roata de Jos, Greaca, Comana să se înscrie la programul de formare Expert 

prevenire și combatere a corupției derulat în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului 

de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”, Cod MySMIS: 116685, 

Cod SIPOCA: 407, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 

2020. Având în vedere regulile privind dubla finanțare sunt excluse în procedura de 

selecție persoanele care au participat, în ultimii 5 ani, la un curs Expert prevenire și 

combatere a corupției sau similar. 

Scopul proiectului: Consolidarea și certificarea conform standardului ISO 37001 a sistemului 

de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu în conformitate cu cele mai bune 

practici promovate de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020. 

Obiective specifice:  

1. Prevenirea și combaterea corupției în cadrul Consiliului Județean Giurgiu și instituțiilor 

subordonate prin consolidarea cadrului procedural și îmbunătățirea cunoștințelor și 

abilităților personalului; 

2. Prevenirea și combaterea corupției la nivelul a 10 unități administrativ-teritoriale pilot, 

prin îndrumare metodologică cu privire la cadrul procedural și dezvoltarea cunoștințelor 

necesare dezvoltării și implementării sistemului de management anticorupție; 

3. Elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum 

și între autoritățile publice privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor 

anticorupție. 
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Valoarea totală a Proiectului: 396.814,86 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 388.878,56 

Durata proiectului: 15 luni, respectiv: 17 iulie 2018 – 16 octombrie 2019. 

Cursul Expert prevenire și combatere a corupției urmărește dezvoltarea cunoștințelor 

anticorupție și este oferit în sistem autorizat (ANC - Autoritatea Națională pentru 

Calificări). În urma cursului, participanții vor susține un examen constând în două probe: 

teoretică și practică, iar absolvenții vor fi certificați expert prevenire și combatere a 

corupției. 

Conform standardului ocupațional, „expertul în prevenirea și combaterea corupției” deține 

cunoștințe referitoare la legislația națională specifică domeniului de activitate în care 

lucrează și care transpune legislația europeană cuprinsă în acquis-ul comunitar ce se referă 

la prevenirea și lupta împotriva faptelor de corupție; legislația națională referitoare la 

activitățile de investiții și achiziții publice; instituțiile comunitare, obiectivele și politicile 

Uniunii Europene; operare PC; metode și tehnici de comunicare. 

Tematica cursului: Corupția, conflictul de interese, incompatibilitățile, abuzul, frauda în 

detrimentul intereselor financiare naționale și/sau comunitare, corupția în domeniul 

achizițiilor publice. 

Date estimate de desfășurare a cursurilor:  

 sesiunea 1 – va fi comunicată ulterior; 

 sesiunea 2 -  – va fi comunicată ulterior; 
 

Locația de desfășurare a cursului: sala de ședințe a Consiliului Județean Giurgiu, cursul de 

desfășoară timp de 8 ore/zi în intervalul 9.00-18.00 

Decont: CJ Giurgiu decontează transportul participanților din altă localitate, de la sediul 

instituției din care fac parte la sediul CJ Giurgiu, conform distanței efectiv parcurse 

(verificabilă la adresa www.distanta.ro), la un consum de la 7.5 l/100km. CJ Giurgiu nu 

asigură cazarea participanților din altă localitate. În sala de curs se asigură materiale de 

curs. 
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Termen de înscriere: 04.07.2019 

Modalitatea de înscriere: completarea formularului de înscriere, semnarea și aprobarea 

acestuia de către conducătorul instituției publice, scanarea formularului de înscriere și 

transmiterea formularului de înscriere prin email împreună cu anexele sale (CV-ul în limba 

română, în format Europass, diploma de studii scanata, fișa de post sau actul administrativ 

prin care sunt stabilite atribuții în implementarea SNA, dacă este cazul, document/e 

doveditor al apartenenței la un grup vulnerabil, dacă e cazul) la adresa: rnicolae@crj.ro 

Recomandăm completarea formularului în format electronic, nu olograf! 

În cadrul formularului de înscriere sunt solicitate date cu caracter personal. Datele vor fi 

prelucrate doar în scopul elaborării listei persoanelor selectate și a listei de rezervă. Prin 

completarea formularului de înscriere vă dați acordul pentru prelucrarea datelor dvs. cu 

caracter personal în scopul menționat mai sus. 

Procedura de selecție: În etapa de selecție vor intra doar persoanele care fac parte din 

grupul țintă și care au completat corect și complet formularul de înscriere și au transmis 

documentele anexă doveditoare în termenul limită specificat. Fiecărui potențial 

participant i se va aplica o grilă de selecție cu următorul punctaj: 

 

Nr. 
crt. 

Criteriu de selecție Punctaj/
Puncte 

Modalitatea de verificare 

1 Atribuții de implementare a SNA în 
cadrul instituției în care lucrează 

20 Conform informațiilor din   
Formularul de înscriere și 
documentele justificative 
scanate 

2.  Lipsa participării la un curs de tip 
expert prevenire si combatere a 
corupției 

20 Conform informațiilor din 
Formularul de înscriere 

3. Motivația de participare 50 Formularul de înscriere – partea 
de scrisoare de intenție 

4.  Apartenența la un grup defavorizat, 
conform POCA 

10 Formularul de înscriere și 
documentele justificative 
scanate 

mailto:rnicolae@crj.ro
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Persoanele selectate vor fi anunțate prin email și/sau telefon de către echipa de proiect cu 

privire la rezultatul selecției în termen de 10 zile lucrătoare de la împlinirea termenului 

limită. Persoanele care nu au fost selectate sau care nu se află pe lista de 

așteptare/rezervă nu vor primi email. 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să vă adresați Manager de Proiect: Margareta-

Mihaela CRISTEA – manager public, Compartiment Control intern, managementul calității, T 

: +40 372 462646 / +40372462646, +40762808688, F: +40372462651, e-mail 

mihaela_nitu2000@yahoo.com sau Radu NICOLAE, Centrul de Resurse Juridice, 0723668808, 

rnicolae@crj.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mihaela_nitu2000@yahoo.com
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Anexa 2 – Formular de înscriere curs Expert prevenire și combatere a corupției 

 Aprobat,                                                                                         
CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI 

                                                                                                                                            
(semnătură şi ştampilă) 

 

Proiect: „Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – 

SisABC”, Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407, co-finanțat prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem 

judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific: 2.2. Creșterea transparenței, eticii și 

integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice 

Beneficiar: Consiliul Județean Giurgiu 

 

1. Date de identificare a aplicantului: 

Nume 
 

 

Prenume 
 

 

CNP 
 

 

CI seria și nr. 
 

 

Telefon mobil: 
 

 

Email:  
 

 

Instituția/autorita
tea publică:  
 

 

Direcția/Serviciul/
Compartimentul: 
 

 

Funcția:   
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2. Perioada preferată de participare (se bifează o singură opțiune) 

 perioada 1 – va fi comunicată ulterior 

 perioada 2 – va fi comunicată ulterior 

 oricare din cele două perioade 

 

3. Declar pe proprie răspundere că fac parte din următoarea categorie (se bifează o singură 

opțiune): 

 funcționar public de execuție 

 funcționar public de conducere 

 personal contractual de execuție 

 personal contractual de conducere 

 

5. Gen (se bifează o singură opțiune): 

 Masculin 

 Feminin 

 

6. Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea infracțiunii de fals în declarații, că (se va bifa una 

dintre cele două opțiuni): 

 Am participat în ultimii 5 ani la un curs Expert prevenire si combatere a corupției sau similar 

 Nu am participat în ultimii 5 ani la un curs Expert prevenire si combatere a corupției sau similar 
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ATENȚIE: Având în vedere regulile privind evitarea dublei finanțări, persoanele care au bifat că 

au participat la un curs Expert prevenire și combatere a corupției sau similar nu vor fi 

selectate! Perioada de 5 ani se referă la perioada de programare 2014-2020. 

 

7. Declar pe propria răspundere că: 

 Am atribuții în fișa de post/alt act administrativ privind implementarea Strategiei Naționale 

Anticorupție (SNA) sau sunt desemnat prin act administrativ să îndeplinesc atribuții privind 

implementarea SNA sau a politicilor de prevenire a corupției menționate în Anexa 3 Inventarul 

măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției din SNA (H.G. nr. 583/2016) 

 Nu am atribuții în fișa de post/alt act administrativ privind implementarea Strategiei Naționale 

Anticorupție (SNA) și nu sunt desemnat prin act administrativ să îndeplinesc atribuții privind 

implementarea SNA sau a politicilor de prevenire a corupției menționate în Anexa 3 Inventarul 

măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției din SNA (H.G. nr. 583/2016) 

ATENȚIE: Dacă ați bifat că aveți atribuții în implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 

(SNA) sau a politicilor de prevenire a corupției la nivelul instituției/autorității din care faceți 

parte, vă rugăm să anexați/atașați emailului de înscriere documentul scanat din care reiese 

numele dvs. corelat cu atribuția în implementarea SNA sau a politicilor de prevenire a corupției 

din Anexa 3 a SNA. Lipsa acestui document sau lipsa unei prevederi explicite în textul 

documentului la SNA sau la o politică de prevenire a corupției conform Anexei 3 a SNA conduce 

la neacordarea punctajului aferent criteriului atribuții în implementarea SNA. 

 

8. Scrisoare de intenție (descrieți motivația de participare la curs): maxim 1500 caractere, cu 

spații 
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9. Declar pe propria răspundere că am absolvit: 

 Studii superioare (ISCED 5-8) 

 Studii liceale (ISCED 3) sau studii postliceale (ISCED 4) 

 Studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) 

Atenție: Dacă ați bifat studii superioare, vă rugăm să anexați/atașați emailului de înscriere 

diploma de licență sau alt document scanat care dovedește absolvirea studiilor superioare. 

Dacă între numele actual și numele de pe diplomă există deosebiri se va anexa și certificatul de 

căsătorie care dovedește schimbarea numelui. Bifarea unei alte căsuțe de studii sau lipsa 

documentului care dovedește absolvirea studiilor superioare sau neconcordanța de nume în 

absența certificatului de căsătorie conduce la excluderea automată a înscrierii dvs. Această 

cerință provine din Codul COR, această ocupație având nivelul de studii - 4 (studii superioare). 

10. Declar pe propria răspundere că: 

 Locuiesc într-o gospodărie alcătuită dintr-un părinte unic cu copii aflați în întreținere 

 Sunt migrant, de origine străină sau fac parte dintr-o minoritate (inclusiv comunități 

marginalizate, cum ar fi romii) 

 Sunt o persoană cu dizabilități 

 Fac parte dintr-o categorie defavorizată (altele decât cele de mai sus) 

 Nu am adăpost sau sunt afectat/afectată de excluziunea locativă 
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 Nu fac parte din niciun grup vulnerabil de mai sus 

Atenție: Dacă ați bifat că faceți parte dintr-un grup vulnerabil, vă rugăm să anexați/atașați 

emailului de înscriere dovada apartenenței la grupul vulnerabil. Exemplu: certificat de 

handicap, hotărâre judecătorească, certificat, declarație pe propria răspundere, adeverință etc 

Lipsa unui document justificativ privind apartenența la un grup vulnerabil conduce la 

neacordarea punctajului aferent criteriului apartenență grup vulnerabil. 

Vă rugăm să bifați toate căsuțele de mai jos (lipsa bifei unei căsuțe conduce la excluderea 

automată a înscrierii dvs.) 

 Prin prezenta, în ipoteza în care voi fi selectat pentru participare, îmi iau angajamentul 

de a participa la sesiunea de instruire din cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de 

management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”, cod MySMIS: 116685, cod 

SIPOCA: 407. În situaţia neprezentării la sesiunea la care am aplicat, voi achita 

contravaloarea tuturor cheltuielilor de formare per persoană (materiale de formare și 

organizarea formării).  

 Declar consimțământul expres pentru utilizarea datelor personale în scopurile 

identificate în anunțul de înscriere în vederea atingerii obiectivelor proiectului cod MySMIS: 

116685, cod SIPOCA 407. 

 Declar pe propria răspundere că datele furnizate mai sus sunt corecte şi conforme cu 

realitatea. INFORMARE: Prin completarea prezentului formular, iau la cunoștință faptul că, 

în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr. 192/17.07.2018 și contractele 

de prestări servicii subsecvente, este necesară prelucrarea şi transmiterea datelor cu 

caracter personal furnizate Consiliului Județean Giurgiu și partenerului Fundația Centrul de 

Resurse Juridice, pentru a fi utilizate exclusiv în scopuri legate de implementarea 

proiectului mai sus-menționat, inclusiv de către prestatorii de servicii în vederea realizării 

activităților specifice contractului (deconturi cheltuieli, raportare statistică/indicatori 

program, documente justificative activități/plăți, activitatea de raportare către AMPOCA), 

conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor). 
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 Am luat cunoștință de faptul că lipsa semnăturii și ștampilei conducătorului 

instituției/autorității de pe formularul de înscriere conduce la excluderea automată a 

înscrierii mele 

 Am luat cunoștință de faptul că lipsa semnăturii mele de pe formularul de înscriere 

conduce la excluderea automată a înscrierii mele 

 Am luat cunoștință de faptul că, după selectarea mea ca participant, trebuie să depun 

în format scanat certificatul de naștere și actul de identitate 

Anexez prezentului formular următoarele documente (lipsa CV și diplomă de 

licență/echivalent conduce la excluderea automată a înscrierii): 

 CV în format Europass, în limba română 

 Fișă de post/alt act administrativ 

 Diplomă de licență sau echivalent 

 Certificat de căsătorie, dacă e cazul 

 Document justificativ de apartenență la un grup vulnerabil, dacă e cazul 

 Alt document…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Semnătura aplicantului        Data 
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Anexa 3 - Anunț înscrieri curs Etică și integritate în administrația publică locală 

 

Consiliul Județean (CJ) Giurgiu invită aleșii locali (inclusiv primari și viceprimari, 

președinte, vicepreședinte) din cadrul Consiliului Județean Giurgiu și al următoarelor 

unități administrativ-teritoriale: Florești- Stoenești, Stoenești, Gogoșari, Vedea, Oinacu, 

Bolintin-Vale, Roata de Jos, Greaca, Comana să se înscrie la programul de formare Etică și 

integritate în administrația publică locală derulat în cadrul proiectului „Dezvoltarea 

sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”, Cod MySMIS: 

116685, Cod SIPOCA: 407, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 

2014 – 2020. 

Scopul proiectului: Consolidarea și certificarea conform standardului ISO 37001 a sistemului 

de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu în conformitate cu cele mai bune 

practici promovate de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020. 

Obiective specifice:  

1. Prevenirea și combaterea corupției în cadrul Consiliului Județean Giurgiu și instituțiilor 

subordonate prin consolidarea cadrului procedural și îmbunătățirea cunoștințelor și 

abilităților personalului; 

2. Prevenirea și combaterea corupției la nivelul a 10 unități administrativ-teritoriale pilot, 

prin îndrumare metodologică cu privire la cadrul procedural și dezvoltarea cunoștințelor 

necesare dezvoltării și implementării sistemului de management anticorupție; 

3. Elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum 

și între autoritățile publice privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor 

anticorupție. 

Valoarea totală a Proiectului: 396.814,86 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 388.878,56 

Durata proiectului: 15 luni, respectiv: 17 iulie 2018 – 16 octombrie 2019. 
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Cursul Etică și integritate în administrația publică locală are drept obiective dezvoltarea 

competentelor manageriale si atribuțiilor aleșilor locali și dobândirea de competențe 

privind cunoașterea si înțelegerea cadrului legal si instituțional în domeniul promovării 

integrității și combaterii corupției la nivel organizațional. 

Cursul va fi furnizat de către Fundația Centrul de Resurse Juridice, lector Radu NICOLAE, 

cu experiență de peste 15 ani în prevenirea corupției. 

Cursul nu va fi furnizat în regim autorizat la nivel național, urmând sa fie recunoscut doar 

la nivelul instituțiilor din care aleșii locali fac parte, in conformitate cu art. art. 21, alin.3 

din OG 129/2000. Rolul cursului nu va fi sa acorde competențe generale, ci doar 

competențe specifice instituțiilor în care lucrează. La finalul fiecărei sesiuni, se va 

organiza un test de cunoștințe, urmând ca CRJ sa emită certificatele de absolvire în 

regimul de recunoaștere stabilit mai sus. 

Tematica cursului: Corupția, conflictul de interese, incompatibilitățile 

Date estimate de desfășurare a cursurilor:  

 grupa 1: 15 iulie 2019 (inclusiv testul grilă), 15 participanți; 

 grupa 2:  16 iulie 2019 (inclusiv testul grilă), 15 participanți; 
 

Cursul de desfășoară o singură zi, timp de 6 ore, în intervalul 10.00-16.00 

Locația de desfășurare a cursului: sala de ședințe a Consiliului Județean Giurgiu 

Decont: nu se asigură cazarea participanților din altă localitate și nici nu se decontează 

transportul participanților. În sala de curs se asigură materiale de curs. 

Termen de înscriere: 10.07.2019, ora 17.00 (după această oră formularul de înscriere 

nu va mai fi disponibil) 

Modalitatea de înscriere: completarea formularului de înscriere accesând următorul link 

https://cursetica.questionpro.com 
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În cadrul formularului de înscriere sunt solicitate date cu caracter personal. Datele vor fi 

prelucrate doar în scopul elaborării listei persoanelor selectate și a listei de rezervă. Prin 

completarea formularului de înscriere vă dați acordul pentru prelucrarea datelor dvs. cu 

caracter personal în scopul menționat mai sus. 

Procedura de selecție: Se va aplica principiul primul venit, primul servit, urmând a exista 

o listă de așteptare dacă se depășește numărul estimat de 30 de participanți. 

Persoanele selectate vor fi anunțate prin email și/sau telefon de către echipa de proiect cu 

privire la rezultatul selecției în termen de 3 zile lucrătoare de la împlinirea termenului 

limită. Persoanele care nu au fost selectate sau care nu se află pe lista de 

așteptare/rezervă nu vor primi email. 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să vă adresați Manager de Proiect: Margareta-

Mihaela CRISTEA – manager public, Compartiment Control intern, managementul calității, T 

: +40 372 462646 / +40372462646, +40762808688, F: +40372462651, e-mail 

mihaela_nitu2000@yahoo.com sau Radu NICOLAE, Centrul de Resurse Juridice, 0723668808, 

rnicolae@crj.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mihaela_nitu2000@yahoo.com
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Anexa 4 - Anunț înscrieri participare „Fact finding mission” la instituții reprezentative 

pentru prevenirea si combaterea corupției 

 

Consiliul Județean (CJ) Giurgiu invită aleșii locali din cadrul CJ Giurgiu (inclusiv 

președinte și vicepreședinte), personalul (funcție publică sau contractual) de 

conducere și execuție din cadrul aparatului de specialitate al Președintelui CJ Giurgiu 

implicat în grupul de lucru pentru integritate sau în implementarea SNA, precum și 

personalul (funcție publică sau contractual, cu atribuții în implementarea SNA) de 

conducere și execuție din cadrul unitățile administrativ-teritoriale beneficiare ale 

sesiunilor de informare și îndrumare metodologică (Florești- Stoenești, Stoenești, 

Gogoșari, Vedea, Oinacu, Bolintin-Vale, Roata de Jos, Greaca, Comana) să se înscrie 

pentru participarea la programul de vizite de studiu „Fact finding mission” derulat în 

cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului 

Giurgiu – SisABC”, Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407, finanțat prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. 

Scopul proiectului: Consolidarea și certificarea conform standardului ISO 37001 a sistemului 

de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu în conformitate cu cele mai bune 

practici promovate de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020. 

Obiective specifice:  

1. Prevenirea și combaterea corupției în cadrul Consiliului Județean Giurgiu și instituțiilor 

subordonate prin consolidarea cadrului procedural și îmbunătățirea cunoștințelor și 

abilităților personalului; 

2. Prevenirea și combaterea corupției la nivelul a 10 unități administrativ-teritoriale pilot, 

prin îndrumare metodologică cu privire la cadrul procedural și dezvoltarea cunoștințelor 

necesare dezvoltării și implementării sistemului de management anticorupție; 

3. Elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum 

și între autoritățile publice privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor 

anticorupție. 
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Valoarea totală a Proiectului: 396.428,76 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 388.500,21 

Durata proiectului: 15 luni, respectiv: 17 iulie 2018 – 16 octombrie 2019. 

În cadrul proiectului sunt organizate două vizite de studiu „Fact finding mission” în Republica 

Italiană și Republica Cehă. La fiecare misiune fact-finding participa 10 persoane, selectate 

conform prezentului anunț, după cum urmează: 

 3 aleși locali ai CJ Giurgiu (inclusiv președinte sau vicepreședinte); 

 4 personal de conducere si execuție al CJ Giurgiu implicat în grupul de lucru pentru 
integritate sau în implementarea SNA; 

 3 personal de conducere și execuție (ales local, funcție publică sau contractuală) din 
unitățile administrativ-teritoriale beneficiare ale sesiunilor de informare si 
îndrumare metodologică, cu atribuții în implementarea SNA. 

Aceste locuri sunt prealocate prin cererea de finanțare, selecția urmând a face pentru 

fiecare categorie în parte. Atenție! Pentru a acorda șanse cât mai multor persoane, o 

persoană, din cele 10 de mai sus, nu poate participa la ambele misiuni de fact-finding. 

Vizitele au scopul de a dezvolta o viziune la nivel european asupra bunelor practici, 

problemelor și instrumentelor de prevenire a corupției. 

Date estimate de desfășurare a vizitelor:  

 Misiunea 1 – Republica Cehă: septembrie 2019 

 Misiunea 2 -  Republica Italiană: septembrie 2019  
 

Decont: se asigură transportul, cazarea și diurna participanților  

Termen de înscriere: 10.08.2019 

Modalitatea de înscriere: completarea formularului de înscriere, semnarea acestuia, 

aprobarea acestuia de către conducătorul instituției, scanare și transmiterea formularului 

prin email împreună cu documentele justificative scanate la adresa rnicolae@crj.ro  

Recomandăm completarea formularului în format electronic, nu olograf! 

mailto:rnicolae@crj.ro
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În cadrul formularului de înscriere sunt solicitate date cu caracter personal. Datele vor fi 

prelucrate doar în scopul elaborării listei persoanelor selectate și a listei de rezervă. Prin 

completarea formularului de înscriere vă dați acordul pentru prelucrarea datelor dvs. cu 

caracter personal în scopul menționat mai sus. 

Procedura de selecție: În etapa de selecție vor intra doar persoanele care fac parte din 

grupul țintă și care au completat formularul de înscriere în termenul limită specificat și au 

transmis scanate documentele justificative. Fiecărui potențial participant i se va aplica o 

grilă de selecție cu următorul punctaj: 

Nr. 
crt. 

Criteriu de selecție Punctaj/
Puncte 

Modalitatea de verificare 

1.  Cunoașterea la nivel foarte bun a cel 
puțin unei limbi vorbite la nivelul 
Uniunii Europene (ex. engleza,  
franceza etc) 

20 Formularul de înscriere și 
documentele justificative 

3. Motivația de participare 70 Formularul de înscriere 

4.  Apartenența la un grup defavorizat, 
conform POCA 

10 Formularul de înscriere și 
documentele justificative 

 

Persoanele selectate vor fi anunțate prin email și/sau telefon de către echipa de proiect cu 

privire la rezultatul selecției în termen de 10 zile lucrătoare de la împlinirea termenului 

limită. Persoanele care nu au fost selectate sau care nu se află pe lista de 

așteptare/rezervă nu vor primi email/telefon. 

La întoarcerea în țară, participanții vor elabora un raport care va cuprinde elementele 

de bune practici identificate si modalitățile de transfer la nivelul județului Giurgiu. 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să vă adresați Manager de Proiect: Margareta-

Mihaela CRISTEA – manager public, Compartiment Control intern, managementul calității, T 

: +40 372 462646 / +40372462646, +40762808688, F: +40372462651, e-mail 

mihaela_nitu2000@yahoo.com sau Radu NICOLAE, Centrul de Resurse Juridice, 0723668808, 

rnicolae@crj.ro 

 

mailto:mihaela_nitu2000@yahoo.com
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Anexa 5 – Formular de înscriere „Fact finding mission” la instituții reprezentative 

pentru prevenirea si combaterea corupției 

 Aprobat,                                                                                         
CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI 

                                                                                                                                            
(semnătură şi ştampilă) 

 

Proiect: „Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – 

SisABC”, Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407, co-finanțat prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem 

judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific: 2.2. Creșterea transparenței, eticii și 

integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice 

Beneficiar: Consiliul Județean Giurgiu 

 

1. Date de identificare a aplicantului: 

Nume 
 

 

Prenume 
 

 

CNP 
 

 

CI seria și nr. 
 

 

Telefon mobil: 
 

 

Email:  
 

 

Instituția/autorita
tea publică:  
 

 

Direcția/Serviciul/
Compartimentul: 
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Funcția:  
 

 

 

 

2. Perioada preferată de participare (se bifează o singură opțiune) 

 Republica Cehă: septembrie 2019  

 Republica Italiană: septembrie 2019 

 oricare din cele două perioade 

 

3. Declar pe proprie răspundere că fac parte din următoarea categorie (se bifează o singură 

opțiune): 

 ales local (inclusiv președinte si vicepreședinte, primar și viceprimar) 

 funcționar public de execuție 

 funcționar public de conducere 

 personal contractual de execuție 

 personal contractual de conducere 

 

5. Gen (se bifează o singură opțiune): 

 Masculin 

 Feminin 

 

6. Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea infracțiunii de fals în declarații, că (se va bifa una 

dintre cele două opțiuni): 
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 Am participat în ultimii 5 ani la o vizită de studiu externă în domeniul prevenirii și combaterii 

corupției 

 Nu am participat în ultimii 5 ani la o vizită de studiu externă în domeniul prevenirii și combaterii 

corupției 

ATENȚIE: Având în vedere regulile privind evitarea dublei finanțări, persoanele care au bifat că 

au participat la o vizită de studiu externă în domeniul prevenirii și combaterii corupției nu vor 

fi selectate! Perioada de 5 ani se referă la perioada de programare 2014-2020. 

 

7. Declar pe propria răspundere că: 

 Am atribuții în fișa de post/alt act administrativ privind implementarea Strategiei Naționale 

Anticorupție (SNA) sau sunt desemnat prin act administrativ să îndeplinesc atribuții privind 

implementarea SNA sau a politicilor de prevenire a corupției menționate în Anexa 3 Inventarul 

măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției din SNA (H.G. nr. 583/2016) 

 Nu am atribuții în fișa de post/alt act administrativ privind implementarea Strategiei Naționale 

Anticorupție (SNA) și nu sunt desemnat prin act administrativ să îndeplinesc atribuții privind 

implementarea SNA sau a politicilor de prevenire a corupției menționate în Anexa 3 Inventarul 

măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției din SNA (H.G. nr. 583/2016) 

ATENȚIE: Dacă ați bifat că aveți atribuții în implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 

(SNA) sau a politicilor de prevenire a corupției la nivelul instituției/autorității din care faceți 

parte, vă rugăm să anexați/atașați emailului de înscriere documentul scanat din care reiese 

numele dvs. corelat cu atribuția în implementarea SNA sau a politicilor de prevenire a corupției 

din Anexa 3 a SNA. Lipsa acestui document sau lipsa unei prevederi explicite în textul 

documentului la SNA sau la o politică de prevenire a corupției conform Anexei 3 a SNA conduce 

la excluderea automată a înscrierii dvs. 

 

8. Scrisoare de intenție (descrieți motivația de participare la vizita externă de studiu/ la misiunea 

de fact-finding): maxim 1500 caractere, cu spații 
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9. Declar pe propria răspundere că stăpânesc foarte bine (citit, scris, vorbit) următoarele limbi 

străine: 

 Engleză 

 Franceză 

 Altă limbă oficială a UE 

 Nu e cazul 

Atenție: Dacă ați bifat că stăpâniți foarte bine o limbă străină, vă rugăm să anexați/atașați 

emailului de înscriere dovada competențelor lingvistice (ex. certificat de competențe, foaia 

matricolă etc) Lipsa unui document justificativ conduce la neacordarea punctelor aferente 

criteriului de selecție cunoașterea la nivel foarte bun a cel puțin unei limbi vorbite la nivelul 

Uniunii Europene (ex. engleza,  franceza etc) 

 

10. Declar pe propria răspundere că: 

 Locuiesc într-o gospodărie alcătuită dintr-un părinte unic cu copii aflați în întreținere 
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 Sunt migrant, de origine străină sau fac parte dintr-o minoritate (inclusiv comunități 

marginalizate, cum ar fi romii) 

 Sunt o persoană cu dizabilități 

 Fac parte dintr-o categorie defavorizată (altele decât cele de mai sus) 

 Nu am adăpost sau sunt afectat/afectată de excluziunea locativă 

 Nu fac parte din niciun grup vulnerabil de mai sus 

Atenție: Dacă ați bifat că faceți parte dintr-un grup vulnerabil, vă rugăm să anexați/atașați 

emailului de înscriere dovada apartenenței la grupul vulnerabil. Exemplu: certificat de 

handicap, hotărâre judecătorească, certificat, declarație pe propria răspundere, adeverință etc 

Lipsa unui document justificativ privind apartenența la un grup vulnerabil conduce la 

neacordarea punctajului aferent criteriului apartenență grup vulnerabil. 

Vă rugăm să bifați toate căsuțele de mai jos (lipsa bifei unei căsuțe conduce la excluderea 

automată a înscrierii dvs.) 

 Prin prezenta, în ipoteza în care voi fi selectat pentru participare, îmi iau angajamentul 

de a participa la misiunea de fact-finding din cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de 

management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”, cod MySMIS: 116685, cod 

SIPOCA: 407. În situaţia neprezentării la misiunea de fact-finding, voi achita personal 

contravaloarea tuturor cheltuielilor angajate de CJ Giurgiu (transport, cazare, masă).  

 Declar consimțământul expres pentru utilizarea datelor personale în scopurile 

identificate în anunțul de înscriere în vederea atingerii obiectivelor proiectului cod MySMIS: 

116685, cod SIPOCA 407. 

 Declar pe propria răspundere că datele furnizate mai sus sunt corecte și conforme cu 

realitatea. INFORMARE: Prin completarea prezentului formular, iau la cunoștință faptul că, 

în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr. 192/17.07.2018 și contractele 

de prestări servicii subsecvente, este necesară prelucrarea și transmiterea datelor cu 

caracter personal furnizate Consiliului Județean Giurgiu și partenerului Fundația Centrul de 

Resurse Juridice, pentru a fi utilizate exclusiv în scopuri legate de implementarea 

proiectului mai sus-menționat, inclusiv de către prestatorii de servicii în vederea realizării 
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activităților specifice contractului (deconturi cheltuieli, raportare statistică/indicatori 

program, documente justificative activități/plăți, activitatea de raportare către AMPOCA), 

conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor). 

 Am luat cunoștință de faptul că lipsa semnăturii și ștampilei conducătorului 

instituției/autorității de pe formularul de înscriere conduce la excluderea automată a 

înscrierii mele 

 Am luat cunoștință de faptul că lipsa semnăturii mele de pe formularul de înscriere 

conduce la excluderea automată a înscrierii mele 

 La întoarcerea în țară, voi elabora un raport care va cuprinde elementele de bune 

practici identificate si modalitățile de transfer la nivelul județului Giurgiu și a 

instituție/autorității din care fac parte 

Anexez prezentului formular următoarele documente (lipsa fișă de post/act administrativ 

privind atribuții în implementarea SNA conduce la excluderea automată a înscrierii): 

 Fișă de post/alt act administrativ 

 Certificat de competențe lingvistice sau alt document, dacă e cazul 

 Document justificativ de apartenență la un grup vulnerabil, dacă e cazul 

 Alt document…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Semnătura aplicantului        Data 

 

 


