
 
 
 
 
 

 
APEL DE ÎNSCRIERE  2019 

 
Școala Naţională de Administraţie (ENA) 

Programe internaționale de scurtă durată ( fostele programe de formare CISAP) 
 

Apelul de înscriere 2019 pentru programele internaționale de scurtă durată (PIC) este deschis.  
Data limită de trimitere a candidaturilor este luni, 8 aprilie 2019. 

 

 
În 2019, Ambasada Franței propune mai multe Burse ale guvernului francez pentru candidații români, la 
următoarele programe de formare PIC: 

1. Managementul schimbării în administraţie (2-13 septembrie 2019) 
2. Inovarea și transformarea sectorului public prin tehnologiile digitale (2-13 septembrie 2019) 
3. Realizarea politicilor publice (2-13 septembrie 2019) 
4. Normele europene: de la geneză la litigiu (23-27 septembrie 2019) 

 
Prezentare 
Programele internaționale de scurtă durată specializate în administraţie publică - PIC - sunt sesiuni de 
perfecționare intensivă cu o durată medie de două săptămâni, organizate la Paris. Cursurile se adresează înalţilor 
funcționari, profesioniştilor din administraţia publică sau reprezentanţilor organizațiilor internaționale și 
organizațiilor neguvernamentale care doresc să se perfecționeze într-un domeniu specific.  
 
Totodată, obiectivul acestor formări tematice și specializate este de a confrunta experienţele participanţilor şi de 
a beneficia de o perspectivă comparată a viziunii franceze, europene şi internaţionale asupra subiectelor legate de 
administrația publică și de guvernanță. 
 
Condiţii 
Candidații trebuie: 

1. să fie în mod expres prezentați de guvern sau de către instituția angajatoare; 
2. să fie titulari ai unui master sau ai unei diplome echivalente, care să ateste absolvirea a cel puţin patru 

ani de studii superioare; 
3. să aibă o experienţă profesională în sectorul public (sau echivalent) de minimum 3 ani; 
4. să aibă o bună cunoaștere a limbii franceze. 

 
Persoanele care au efectuat deja formări în cadrul CISAP în 2017 sau 2018, nu pot beneficia de sprijin financiar 
din partea Ambasadei. 
 
Catalogul programelor de formare PIC, propuse în 2019, poate fi consultat pe site-ul ENA: 
https://www.ena.fr/Formation-continue/Programmes-Internationaux-et-d-approfondissement/Programmes-
internationaux-courts-ex-Cisap 
 
 
Proceduri de selecţie : 
1. înscrierea se face online, pe site-ul ENA, pentru fiecare curs în parte: 
https://www.ena.fr/Formation-continue/Programmes-Internationaux-et-d-approfondissement/Programmes-
internationaux-courts-ex-Cisap 
2. dosarul complet trebuie trimis prin poştǎ până luni, 8 aprilie 2019, în atenția Serviciului de Cooperare al 
Ambasadei Franței în România, cu mențiunea „Candidaturǎ PIC”, la următoarea adresă: 

Serviciul de Cooperare al Ambasadei Franţei în România 
Institutul Francez din București 
Bd. Dacia, nr. 77 
București 020051 
 

 

https://www.ena.fr/Formation-continue/Programmes-Internationaux-et-d-approfondissement/Programmes-internationaux-courts-ex-Cisap
https://www.ena.fr/Formation-continue/Programmes-Internationaux-et-d-approfondissement/Programmes-internationaux-courts-ex-Cisap


Dosarul de candidatură trebuie să conţină: 
- formularul de candidatură (imprimat dupǎ ce a fost completat online) și o 
- scrisoare de motivaţie (este important să demonstrați interesul pentru participarea la programul de formare vizat 
din punct de vedere al parcursului profesional, al competențelor și al obiectivelor profesionale). 

 
3. candidații preselecționați vor fi convocați pentru un interviu la începutul lunii mai. 
4. candidații admişi vor fi informați direct de către Ambasada Franței şi vor beneficia de bursa guvernului 
francez, sub rezerva acceptării dosarului lor de către ENA. 
5. ENA va confirma printr-o scrisoare oficială lista candidaților selecționați cu 3 săptămâni înainte de începerea 
fiecărui curs. 
 
NB : ENA își rezervă dreptul de a anula orice program de formare care nu a întrunit un număr suficient de 
candidaturi. 
 
 
Ce cuprinde bursa guvernului francez ? 
 
- transfer de la aeroport la hotel, 
- cheltuieli de şcolarizare, 
- cazare (cameră de hotel sau apartament echipat cu bucătărie), 
- cheltuielile de şedere în Franţa de aprox. 20€/zi (mese, transport local), 
- asigurare socială și de sănătate. 
 
Cheltuielile de transport vor fi suportate de către instituțiile angajatoare sau de către candidaţi.  
 
 
Pentru mai multe detalii puteți consulta : 
Site-ul ENA, www.ena.fr  (a se vedea rubrica Europe international). 

 

 
Serviciul de Cooperare al Ambasadei Franţei în România  

Tel. : 0040 374 125 263 
Stéphane CESARI, Consilier adjunct de Cooperare şi Acțiune culturalǎ: 

stephane.cesari@diplomatie.gouv.fr 
 

Ana-Maria BOGHEAN: ana-maria.boghean@diplomatie.gouv.fr  
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