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Anexa 1 

 

ANUNȚ 

înscrieri participare vizite de studiu  

în cadrul proiectului “i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, Cod 

MySMIS:135244, Cod SIPOCA: 817 

 

Consiliul Județean (CJ) Giurgiu invită persoanele cu atribuții în domeniile planificare 

strategică/digitalizare, să se înscrie pentru participarea la programul de vizite de studiu derulat în 

cadrul proiectului “i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, Cod MySMIS:135244, 

Cod SIPOCA: 817, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. 

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 3.742.337,23 lei  

Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului: 3.667.490,48 lei  

 

În cadrul proiectului se vor realiza două vizite de studii prin contractual de achiziție „Serviciu 

de organizare evenimente schimb de experiență într-o țară membru UE", în cadrul proiectului 

„i.R.E.M - Instituții Responsabile, Eficiență Managerială", Cod My SMIS 135244, Cod SIPOCA 817: 

▪ Schimbul de experiență având drept obiectiv/scop digitalizarea (utilizarea soluțiilor informatice 

IT) - 2 locuri disponibile; 

 

 Polonia – Varșovia – 26-30 septembrie 2022 (digitalizare)   

 

Atenție!  

 

Termen de înscriere: 12.09.2022 

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

aprobarea de către conducătorul instituției, scanare și transmiterea formularului prin email împreună 
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cu documentele justificative scanate la adresa cursuriperfectionare@gmail.com.  Pentru trasabilitate 

și evitarea de erori în procesul de depunere/înregistrare a aplicațiilor, dosarul de selecție va fi 

transmis simultan și pe adresa de e-mail a proiectului: irem.cjgiurgiu@gmail.com  

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 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/P
uncte 

Modalitatea de verificare 

1.  Cunoașterea la nivel foarte bun a cel puțin 
unei limbi vorbite la nivelul Uniunii 
Europene (ex. engleză,  franceză, 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 data de 12 septembrie.  

În vederea asigurării unei eficiențe și management adecvat în implementarea activității, va fi 

realizată și o listă de rezervă, în funcție de punctajul obținut. 

Persoanele care nu au fost selectate sau care nu se află pe lista de așteptare/rezervă nu vor primi 

email/telefon. 

 

mailto:cursuriperfectionare@gmail.com
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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 contactați echipa de implementare a proiectului:  

Manager de Proiect: Margareta-Mihaela CRISTEA – manager public, Compartiment Control 

intern, managementul calității, T: +40 372 462626, F: +40372462651, ASISTENT ORGANIZARE 

EVENIMENTE, Monalisa JURESCHI, T: +40 372 462625 / F: +40372462651, e-mail 

irem.cjgiurgiu@gmail.com  
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