
Companie fondatoare a grupului de firme FAXMEDIA 

Constelația primarilor – INVITAȚIE la Gala conferirii titlurilor, trofeelor și 

diplomelor de excelență: „PRIMAR DE 8, 7, 6, 5, 4 STELE” 

31 martie – 02 aprilie 2023, POIANA BRAȘOV, HOTEL PIATRA MARE 4* 

 Stimată doamnă primar, 

 Stimate domnule primar, 

În mod tradițional, Asociația Comunelor 

din România răsplătește și onorează meritele 

primarilor aflați la mai mult de două mandate în 

fruntea comunităților locale. Astfel, la fiecare 

Adunare Generală a A.Co.R. desfășurată anual la 

București, se înmânau primarilor prezenți titlurile, 

trofeele și diplomele de excelență:  „PRIMAR DE 8 

STELE”, „PRIMAR DE 7 STELE”,  „PRIMAR DE 6 STELE”, 

„PRIMAR DE 5 STELE”, „PRIMAR DE 4 STELE” și 

„PRIMAR DE 3 STELE”, corespunzător numărului de 

mandate.  

Din cauza pandemiei, care a limitat drastic numărul posibil de participanți la lucrările 

Adunărilor Generale dar și din cauza închiderii hotelului cu cea mai mare capacitate din București, unde 

aveam posibilitatea reunirii a 550-600 de participanți, ultimele adunări generale nu au reușit să permită 

participarea tuturor primarilor care au dorit acest lucru. Pe cale de consecință, foarte mulți primari cu 8, 

7, 6, 5 și 4 mandate (trofeele primarilor cu 3 mandate sunt programate pentru anul viitor) nu au avut 

cum să primească această distincție onorantă!  

Pe de altă parte, deoarece deja au apărut – sau sunt în curs de apariție – multe modificări 

legislative cu impact direct în activitatea 

primarilor iar condițiile de accesare a 

fondurilor din PNRR, de cel mai mare 

interes pentru primării, se modifică de la 

lună la alta (ultima modificare a fost 

făcută după depunerea proiectelor, 

solicitanții trebuind să reia procesul!), o 

întâlnire profesională prin care să fie 

aduse la zi cunoștințele în domeniu, se 

impunea a fi organizată cât mai curând! 



Companie fondatoare a grupului de firme FAXMEDIA 

Prin urmare, Asociația Comunelor din România, în parteneriat cu Faxmedia Consulting, 

organizează un eveniment unic la Poiana Brașov, în perioada 31 martie – 02 aprilie 2023:  

Programul de pregătire, formare și perfecționare profesională având ca temă: 

CUNOAȘTEREA ATRIBUȚIILOR, RECUNOAȘTEREA MERITELOR 

În cadrul pachetului compact de formare va avea loc și Gala conferirii titlurilor, trofeelor și 

diplomelor de excelență:  „PRIMAR DE 8, 7, 6, 5, 4 STELE”. Dacă sunteți primar cu 8, 7, 6, 5, 4 mandate 

și nu ați participat la adunarea generală când s-au conferit trofeele aferente numărului 

dumneavoastră de mandate, puteți participa acum la acest eveniment de excepție, organizat 

astfel încât să nu-l uitați niciodată! 
Cursul și Gala vor fi urmate de un Dineu de gală, unde să simțiți cu adevărat că sunteți 

sărbătorit(ă) și unde cântecul și voia-bună se vor întâlni! 

Și, pentru că suntem convinși că doriți ca 

meritele dumneavoastră să le împărtășiți cu 

cei dragi, puteți veni și cu un însoțitor la 

această manifestare deosebită! 

Condițiile de participare și modalitatea de înscriere, 

le găsiți în Dispoziția Președintelui A.Co.R. nr. 6 din 

20 februarie 2023, atașată la prezenta invitație; 

tarifele și numărul de locuri disponibile sunt 

cuprinse în Fișa de înscriere.   

Pentru înscrieri dar și pentru orice lămurire, nu ezitați să ne contactați la telefon/fax: 0372.032.313 și 

0372.032.340, telefon mobil: 0728.305.461 – secretar șef, Liliana-Margareta  MOISESCU, precum și la 

adresa de poștă electronică office@faxmedia.ro.  

Locurile sunt limitate și se ocupă după principiul „primul venit, primul servit”. Desigur, ne dorim ca toate 

locurile să fie ocupate numai de primari laureați, cei care se află la al 8, 7, 6, 5, 4 – lea mandat însă nu 

putem limita participarea față de colegii primari care vor să vină și dumnealor la cursul de pregătire 

profesională! Prin urmare, LOCURILE NEOCUPATE LA DATA DE 17 MARTIE DE CĂTRE PRIMARII LAUREAȚI 

VOR FI DISPONIBILE ȘI PENTRU COLEGII CARE NU SE ÎNCADREAZĂ LA NUMĂRUL DE MANDATE ORI CARE 

ȘI-AU RIDICAT TROFEELE ÎN CADRUL ADUNĂRILOR GENERALE PRECEDENTE!  

Așadar, dragi primari laureați, GRĂBIȚI-VĂ! Vă așteaptă un eveniment unic! 
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