
Invitație de participare la seminarul (webinar) gratuit cu tema 

„Înregistrarea, circuitul, corelarea, conținutul de fond și de formă al actelor administrative, 
potrivit Codului administrativ. Spețe practice din experiența anului 2022” 

Alături de dumneavoastră, ca de obicei, Faxmedia, în parteneriat cu Asociația Comunelor din 
România și cu Corpul Profesional al Secretarilor Generali ai Comunelor din România, organizează o serie 
de seminarii on-line, gratuite, în care vă puteți reîntâlni cu lectorii programelor noastre de formare 
profesională și dezbate chestiuni legate de înregistrarea, circuitul, corelarea, conținutul de fond și de formă 
al actelor administrative, potrivit Codului administrativ precum și alte spețe pe care le considerați de folos 
activității dumneavoastră. 

Lectorii acestei „caravane” on-line a formării sunt: 
a. Emil DRĂGHICI, președintele A.Co.R., co-autor al Codului administrativ;
b. Dan CÂRLAN, secretar general al comunei Tarcău, județul Neamț, președintele CPSGCOR;
c. Ionel-Răzvan FLOREA, directorul companiei Big Media, compania care, pornind de la Monitorul
Oficial Local în format electronic, a dezvoltat singura aplicație care digitalizează (automatizează)
complet procesul decizional local;
d. Lect. univ. dr. Mihail-Petrică MARCOCI, specialist în GDPR pentru instituții publice.
Grup-țintă: primarii, secretarii generali, responsabilii cu monitorizarea procedurilor administrative
precum și alte persoane implicate direct în circuitul actelor administrative.
Orar: o zi, în intervalul 9,30-13,30;
Certificare: participanții primesc certificat de participare, transmis prin e-mail;

Programul de desfășurare al seminariilor: 
Data Participanți din județele 

14 noiembrie 2022 Botoșani, Neamț, Suceava 

16 noiembrie 2022 Brăila, Iași, Vaslui 

17 noiembrie 2022 Bacău, Buzău, Vrancea 

21 noiembrie 2022 Călărași, Galați, Ialomița 

22 noiembrie 2022 Constanța, Giurgiu, Tulcea 

23 noiembrie 2022 Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea 

7 decembrie 2022 Argeș, Dâmbovița, Prahova 

8 decembrie 2022 Caraș-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara 

12 decembrie 2022 Alba, Arad, Covasna, Sibiu, Timiș 

13 decembrie 2022 Bihor, Bistrița-Năsăud, Harghita, Mureș, Sălaj 

14 decembrie 2022 Cluj, Brașov, Ilfov, Maramureș, Satu Mare 

Fișa de înscriere se transmite la Secretariatul General, telefon 0372.032.313, 
office@faxmedia.ro; 

Cu stimă, 
Mircea-Alexandru MATEI 
Director general Faxmedia Grup 
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