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                 OFERTA DE CURSURI 2020   

                      GRILA DE PRIMĂVARĂ   

 Bine v-am regăsit în 2020! 

Este bine ca la fiecare început de an să pornești în forță. Această energie este bine să fie folosită pentru a da drumul la noi proiecte și de a le finaliza 
pe cele începute. Fiecare om sau organizație are un tip de avânt la început de an, care este bine să fie folosit inteligent. 

Fiecare zi de muncă înseamnă provocări noi, evoluții tehnologice, mai multe eforturi, mai multă ingeniozitate, mai multe reglementări, mai multă 
nevoie de competență. Fiecare zi aduce noi sarcini, stive de documente, tensiuni şi schimbare. 
Organizațiile trebuie conduse în condiții de performanță durabilă și legalitate. Oamenii trebuie îndrumaţi, orientați, dezvoltați. Procesele trebuie 
să producă rezultatele aşteptate în mod eficient. 
 

Tocmai de aceea misiunea noastră, în cei 13 ani de activitate și peste 17 000 de participanți la training-urile noastre, a fost de a oferi soluții eficiente 
și practice organizațiilor care doresc să își crească performanțele prin intermediul dezvoltării pregătirii propriului personal. 

Viziunea noastră nu e o reverie, ci o orientare concretă către un viitor realizabil și dezirabil pe care îl putem construi în etape, planuri și 
măsurători.  

Vă propunem să aruncați o privire pe agenda de cursuri. Sunt cursuri extraordinare! 

Participând la cursurile noastre, veți ști dacă deciziile luate de dumneavoastră sunt corecte, oneste, respectuoase și tolerante. 

Succesul cursanţilor noştri înseamnă desigur şi succesul nostru! 

PREMISELE  programelor de formare sau perfecționare din oferta pe anul 2020: 
 

 Programele sunt elaborate pe baza prevederilor legale în vigoare, precum și a priorității normelor europente față de normele interne; 

• Aleșii locali au dreptul la formare și perfecționare profesională conform art. 217, alin.1 din Codul Administrativ(OUG nr 57/2019),  și 
asigurarea cheltuielilor privin transport, cazare și masă pe perioada participării la aceste programe de formare și perfecționare. 

• Funcționarii publici, conform art. 458 alin 1 din Codul Administrativ, au dreptul la pregătire profesională continuă, iar autoritățile și 
instituțiile publice au obligația de a asigura participarea pentru fiecare funcționar public la un program de perfecționare, asigurând în buget 
sumele necesare pentru plata taxelor estimate pentru participarea la programe de formare și perfecționare, precum și sumele necesare pentru 
asigurarea cheltuielilor de transport, cazare și masă, conform art 458 alin 1-3 din Codul Administrativ. 

Furnizor autorizat: 

 



 

 

 

• Aceleași drepturi ca și funcționarii publici, privind participarea la programele de formare și perfecționare profesională, le au și angajații 
contractuali din sectorul public, în conformitate cu art. 551 din Codul Administrativ, inclusiv asigurarea cheltuielilor de transport, cazare și 
masă. 

 Ținând seama de multiplicarea elementelor variabile și de neprevăzut în evoluția comunităților au fost incluse programe de analiză și măsuri 
specifice de prevenire a efectelor negative; 

 Necesitatea revenirii la paradigma “realitățile vieții determină norma juridică” (oportunitatea primează, iar acțiunea agenților publici trebuie să 
se desfășoare în baza și în limitele legii); 

 Activitățile autorităților publice și agenților publici să aibă în vedere, în realizarea intereselor publice, atât drepturile și libertățile, cât și 
îndatoririle cetățenilor; 

 Urmărind apropierea de cetățean și de sectorul privat, reforma administrației publice este necesar să se axeze pe unificarea legislației și 
simplificarea procedurilor și activităților, inclusiv prin digitalizarea lor; 

 Având în vedere evoluția științelor și mai ales a științei administrației (drept, economie, management, sociologie, etc.), fiecare program prezintă, 
după caz, o abordare intra-, inter-, pluri- sau transdisciplinară; 

 Programele se axează pe dezvoltarea abilităților creative și inovative ale fiecărui cursant prin analize și propuneri de realizare a unor obiective de 
interes public.  

  



 

 

 

PERIOADA	
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23.02-01.03.2020 

Managementul imaginii autorităților publice -  800 lei   23-28.02.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

Managementul resurselor umane în administrația publică – 800 lei 24-28.02.2020 
5 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Atribuţii de stare civilă şi evidenţa persoanelor – 800 lei 24-28.02.2020 
5 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Implementarea  Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date – 800 lei 

24-28.02.2020 
5 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Comunicarea eficientă în administrația publică – 800 lei 23-28.02.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Pensiunea Hilltop 
1650 lei 

 
 
 
 

01-08.03.2020 

Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în administrația publică – 800 lei 01-06.03.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Pensiunea Hilltop 
1650 lei 

Managementul timpului și stresului. Lucrul în echipele profesioniștilor din administrația publică  – 800 lei 01-06.03.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Pensiunea Hilltop 
1650 lei 

Bune practici în administrația publică - 800 lei 01-06.03.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

Comunicare eficientă în administrația publică – 800 lei 01-06.03.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

Managementul şi gestiunea informaţiilor, inclusiv cele clasificate -700 lei 06-08.03.2020 
3 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

 
 
 
 
 

08-15.03.2020 

Achiziții publice - soluții practice – 800 lei 08-13.03.2020 
6 zile(5 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
1650 lei 

Controlul intern managerial – instrument al managementului preventiv – 700 lei 13-15.03.2020 
3 zile(2 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
750 lei 

Managementul autorităților publice – 800 lei 08-13.03.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Pensiunea Hilltop 
1650 lei 

Amenajarea teritoriului, urbanismul și  protecția mediului, spre o dezvoltare integrată sustenabilă – 800 lei 08-13.03.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Pensiunea Hilltop 
1650 lei 

Rolul managementului de caz în asistența socială – 800 lei 09-15.03.2020 
5 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Managementul serviciilor sociale – 800 lei 09-15.03.2020 
5 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Curs de Formator (studii superioare) - Autorizat ANC – 1000 lei  
(Detalii referitoare la programul de formare, obțineți de la secretariatul firmei și solicitând oferta personalizată) 

09.03-09.04.2020 
 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

 
 
 
 
 
 
 

15-22.03.2020 

Evaluarea și metode de creștere a performanțelor profesionale ale personalului din sectorul public – 800 lei 16-20.03.2020 
5 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Criza instituţională. Cauze şi efecte. Comunicarea în situaţii de criză. – 800 lei 16-20.03.2020 
5 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Optimizarea implementării proiectelor de transport finanțate din POIM. Auditarea Proiectelor – Modul I – 900 lei    Curs 
nou! 

19-21.03.2020 
3 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Managementul resurselor umane-strategia de resurse umane, cadru de competențe – 800 lei 15-20.03.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

Scrierea proiectelor cu finanțare externă – 800 lei 15-20.03.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

Leadership. Dezvoltă liderul din tine – 700 lei 20-22.03.2020 
3 zile(2 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
750 lei 



 

 

 

 
15-22.03.2020 

Managementul administrației publice – 800 lei          15-20.03.2020 
6 zile(5 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
1650 lei 

Construirea și lucrul în echipele performante în administrația publică – 800 lei 16-20.03.2020 
5 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

 
 
 
 
 
 

22-29.03.2020 

Tehnici de mediere și negociere în administrația publică – 800 lei 23-27.03.2020 
5 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Managementul şi gestiunea informaţiilor, inclusiv cele clasificate -700 lei 27-29.03.2020 
3 zile(2 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
750 lei 

Implementarea  Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date – 800 lei 
 

27-29.03.2020 
3 zile(2 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
750 lei 

Managementul asistenței sociale – 800 lei 22-27.03.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Pensiunea Hilltop 
1650 lei 

Managementul timpului și stresului. Lucrul în echipele profesioniștilor din administrația publică - 800 lei     22-27.03.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în administrația publică – 800 lei 
 

22-27.03.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

 
 
 
 
 

29.03-05.04.2020 

Managementul administrației publice – 800 lei 29.03-03.04.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

Serviciile publice și serviciile de utilitate publică. Guvernanța corporativă – 800 lei     29.03-03.04.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

Buget, finanțe, contabilitate publică. Utilizarea FOREXEBUG – 800 lei     30.03-03.04.2020 
5 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Impozite și taxe locale. Proceduri de lucru – 800 lei 29.03-03.04.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Pensiunea Hilltop 
1650 lei 

Implementarea Cadrului Comun de Autoevaluare ( CAF  ) a modului de funcționare a instituțiilor – 700 lei   Curs nou! 03-05.04.2020 
3 zile(2 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
750 lei 

Controlul intern managerial – instrument al managementului preventiv – 700 lei 03-05.04.2020 
3 zile(2 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
750 lei 

Managementul autorităților publice – 800 lei     29.03-03.04.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Pensiunea Hilltop 
1650 lei 

 
 
 
 
 

05-12.04.2020 

Strategia de dezvoltare socio-economică locală – elaborare și valorificare. Polii dezvoltării. Evaluarea vulnerabilităților 
– 800 lei     

05-10.04.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Pensiunea Hilltop 
1650 lei 

Managementul autorităților publice – 850 lei     05-10.04.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Pensiunea Hilltop 
1650 lei 

Etică, integritate și anticorupție în entitățile publice – 700 lei           10-12.04.2020 
3 zile(2 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
750 lei 

Leadership. Dezvoltă liderul din tine – 800 lei 10-12.04.2020 
3 zile(2 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
750 lei 

Curs de Fiscalitate((TVA, Impozit pe profit, Impozit pe venit). Aplicații practice – 800 lei   Curs Nou! 06-10.04.2020 
5 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Identificarea potențialelor nereguli în cadrul proiectelor de transport  finanțate din POIM. Fraude- indicatori de fraude –  
Modul II  - 700 lei –Curs nou! 
 

10-11.04.2020 
2 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Manager – 1000 lei  Curs acreditat ANC 06-12.04.2020 
7 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Atribuţii de stare civilă şi evidenţa persoanelor – 800 lei 05-10.04.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

Implementarea  Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date – 800 lei 
 

10-12.04.2020 
3 zile(2 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
750 lei 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

19-26.04.2020 

Managementul administrației publice – 700 lei 24-26.04.2020 
3 zile(2 nopți) 

Predeal, Hotel Carmen 
900 lei 

Managementul resurselor umane. Salarizarea personalului bugetar – 700 lei 24-26.04.2020 
3 zile(2 nopți) 

Predeal, Hotel Carmen 
900 lei 

Achiziții publice - soluții practice pentru aplicarea noului cadru legislativ– 700 lei 24-26.04.2020 
3 zile(2 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
750 lei 

Politicile publice – elaborare, valorificare și diseminare – 700 lei 24-26.04.2020 
3 zile(2 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
750 lei 

Organizarea evenimentelor sociale. Reguli de comunicare şi protocol – 700 lei 
 

24-26.04.2020 
3 zile(2 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
750 lei 

Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în administrația publică– 700 lei 24-26.04.2020 
3 zile(2 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
750 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 

26.04-03.05.2020 

Rolul auditului intern în dezvoltarea durabilă a entităților – 700 lei  26.04-01.05.2020 
6 zile(5 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
1650 lei 

Codurile de conduită – factor determinant în realizarea intereselor publice – 700 lei 01-03.05.2020 
3 zile(2 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
750 lei 

Managementul asistenței sociale – 800 lei 27.04-01.05.2020 
5 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Curs de Fiscalitate((TVA, Impozit pe profit, Impozit pe venit). Aplicații practice – 800 lei   Curs Nou! 27.04-01.05.2020 
5 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Dezvoltare personală și profesională din perspectiva cognitiv-comportamentală a profesioniștilor din administrația publică – 
800 lei 

26.04-01.05.2020 
6 zile(5 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
1650 lei 

Atribuţii de stare civilă şi evidenţa persoanelor – 900 lei 26.04-03.05.2020 
8 zile(7 nopți) 

Voroneț, Casa Elena 
2900 lei 

Comunicare eficientă în administrația publică– 900 lei 26.04-03.05.2020 
8 zile(7 nopți) 

Voroneț, Casa Elena 
2900 lei 

 
 
 
 
 
 
 

03-10.05.2020 

Contabilitatea Institutiilor Publice. Utilizarea eficienta a FOREXEBUG  - 700 lei 06-08.05.2020 
3 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Procedee și tehnici de exercitare a Controlului Financiar și de Gestiune - 700 lei 06-08.05.2020 
3 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Managementul administrației publice – 800 lei 03-10.05.2020 
8 zile(7 nopți) 

Băile Felix, Hotel President 
3350 lei 

Strategii de dezvoltare socio-economică locală – elaborare și valorificare – 900 lei 03-08.05.2020 
8 zile(7 nopți) 

Băile Felix, Hotel President 
3350 lei 

Managementul conflictelor în administrația publică  – 900 lei 03-08.05.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Carmen 
2400 lei 

Dezvoltare personală și profesională din perspectiva cognitiv-comportamentală a profesioniștilor din administrația publică - 
800 lei 

03-08.05.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Carmen 
2400 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 

10-17.05.2020 

Managementul timpului și stresului. Lucrul în echipele profesioniștilor din administrația publică – 800 lei 11-15.05.2020 
5 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Manager – 1000 lei Curs acreditat ANC 11-17.05.2020 
7 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Monitorizarea aplicării legislaţiei naționale și comunitare privind poluarea mediului – 800 lei 
 
 

10-15.05.2020 
6 zile(5 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
1650 lei 

Leadership. Dezvoltă liderul din tine – 700 lei 15-17.05.2020 
3 zile(2 nopți) 

Predeal, Hotel Carmen 
980 lei 

Achiziții publice - soluții practice pentru aplicarea noului cadru legislativ– 700 lei 15-17.05.2020 
3 zile(2 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
750 lei 



 

 

 

 
 

10-17.05.2020 

Controlul intern managerial – instrument al managementului preventiv – 700 lei 15-17.05.2020 
3 zile(2 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
750 lei 

Rolul managementului de caz în asistența socială – 800 lei 10-15.05.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

Managementul asistenței sociale – 800 lei 10-15.05.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 

17-24.05.2020 

Curs de Formator (studii superioare) - Autorizat ANC – 1000 lei  
(Detalii referitoare la programul de formare, obțineți de la secretariatul firmei și solicitând oferta personalizată) 

18.05-18.06.2020 București, Calea Plevnei 
nr.139 

Buget, finanțe, contabilitate publică. Utilizarea FOREXEBUG – 800 lei 17-22.05.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Carmen 
2400 lei 

Managementul financiar al proiectelor – 800 lei 17-22.05.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Carmen 
2400 lei 

Rolul auditului intern în dezvoltarea durabilă a entităților – 800 lei 17-22.05.2020 
6 zile(5 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
1650 lei 

Performanța în administrația publică – 700 lei 22-24.05.2020 
3 zile(2 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
750 lei 

Codurile de conduită – factor determinant în realizarea intereselor publice – 700 lei 22-24.05.2020 
3 zile(2 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
750 lei 

Etică, integritate și anticorupție în entitățile publice – 700 lei           22-24.05.2020 
3 zile(2 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
750 lei 

Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în administrația publică – 800 lei 17-22.05.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

Managementul autorităților locale – 800 lei 17-22.05.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 

24-31.05.2020 

Amenajarea teritoriului, urbanismul și  protecția mediului, spre o dezvoltare integrată sustenabilă – 800 lei 25-29.05.2020 
5 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Urbanism modern. Orașe SMART – 800 lei 25-29.05.2020 
5 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Management financiar și fiscal – 700 lei 29-31.05.2020 
3 zile(2 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
750 lei 

Aspecte legislative privind contabilitatea, finanțele și controlul financiar preventiv în cadrul autorităților publice - 700 lei 29-31.05.2020 
3 zile(2 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
750 lei 

Resursele umane și performanța în administrația publică – 800 lei 24-29.05.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

Funcția și funcționarul public – 800 lei 24-29.05.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

Implementarea Cadrului Comun de Autoevaluare ( CAF  ) a modului de funcționare a instituțiilor – 700 lei  Curs nou! 29-31.05.2020 
3 zile(2 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
750 lei 

Managementul administrației publice – 800 lei 24-29.05.2020 
6 zile(5 nopți) 

Gura Portiței, Hotel Eden 
2300 lei 

Performanța în administrația publică – 800 lei 24-29.05.2020 
6 zile(5 nopți) 

Gura Portiței, Hotel Eden 
2300 lei 

 
 
 
 

31.05-07.06.2020 

Managementul documentelor și arhivarea lor – 800 lei 31.05-05.06.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

Managementul activităților de ordine publică specific poliției locale – 800 lei 31.05-05.06.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

Buget, finanțe, contabilitate și controlul financiar preventiv în cadrul autorităților publice - 700 lei  01-05.06.2020 
5 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Managementul administrației publice – 800 lei 31.05-05.06.2020 
6 zile(5 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
1650 lei 



 

 

 

 
 

31.05-07.06.2020 

Legalitatea, controlul și oportunitatea actelor și contractelor administrative – 800 lei 31.05-05.06.2020 
6 zile(5 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
1650 lei 

Administrația publică – afacere publică: concept, obiective, principii, resurse – 900 lei 31.05-07.06.2020 
8 zile(7 nopți) 

Băile Felix, Hotel President 
3350 lei 

Managementul administrației publice – 900 lei 31.05-07.06.2020 
8 zile(7 nopți) 

Băile Felix, Hotel President 
3350 lei 

 
 
 
 
 

07-14.06.2020 

Construirea și lucrul în echipele performante în administrația publică – 800 lei 07-14.06.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

Atribuţii de stare civilă şi evidenţa persoanelor – 800 lei 07-14.06.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

Curs de Fiscalitate(TVA, Impozit pe profit, Impozit pe venit). Aplicații practice – 800 lei  Curs Nou! 08-12.06.2020 
5 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Rolul auditului intern în dezvoltarea durabilă a entităților – 850 lei 08-12.06.2020 
5 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Etică, integritate și anticorupție în entitățile publice – 700 lei           12-14.06.2020 
3 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Managementul timpului și stresului. Lucrul în echipele profesioniștilor din administrația publică – 800 lei 07-14.06.2020 
6 zile(5 nopți) 

Gura Portiței, Hotel Eden 
2300 lei 

Managementul administrației publice – 800 lei 07-14.06.2020 
6 zile(5 nopți) 

Gura Portiței, Hotel Eden 
2300 lei 

 
 
 

 
 
 
 

14-21.06.2020 

Impozite și taxe locale. Executare silită, valorificarea bunurilor – 800 lei 14-19.06.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

Manager – 1000 lei Curs acreditat ANC 15-21.06.2020 
7 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Managementul sănătății și securității în muncă – 800 lei 14-19.06.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

Implementarea  Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date – 800 lei 
 
 

19-21.06.2020 
3 zile(2 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
750 lei 

Managementul asistenței sociale – 800 lei 14-19.06.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

Managementul documentelor și arhivarea lor – 800 lei 19-21.06.2020 
3 zile(2 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
750 lei 

Managementul activităților de ordine publică specific poliției locale – 800 lei 14-19.06.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 

21-28.06.2020 

Bazele administrației, din perspectivă comunicațională – 800 lei 22-26.06.2020 
5 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Comunicarea eficientă în administrația publică – 800 lei 22-26.06.2020 
5 zile 

București, Calea Plevnei 
nr.139 

Etică, integritate și anticorupție în entitățile publice - 700 lei 26-28.06.2020 
3 zile(2 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
750 lei 

Codurile de conduită – factor determinant în realizarea intereselor publice – 700 lei 26-28.06.2020 
3 zile(2 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
750 lei 

Impozite și taxe locale. Executare silită, valorificarea bunurilor – 800 lei 
 
 

21-26.06.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 

 Managementul administrației publice – 800 lei 21-26.06.2020 
6 zile(5 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
1650 lei 

Evaluarea și metode de creștere a performanțelor profesionale ale personalului din sectorul public – 800 lei 21-26.06.2020 
6 zile(5 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
1650 lei 



 

 

 

 

 
 

 
Trainingurile pot fi livrate și la sediul dumneavoastră. Ele pot fi personalizate în conformitate cu nevoile organizației 

dumneavoastră, condițiile financiare putând fi negociate. 

Participarea la programele Perform Center, nu este condiționată de cazare. 
Programele de perfecționare din oferta noastră se adresează funcţionarilor publici şi personalului contractual din  cadrul instituţiilor şi 
autorităţilor publice, aleşilor locali, persoanelor implicate direct sau indirect în activităţile vizate de tematica acestora, precum şi persoanelor  fizice 
sau juridice interesate de domeniile tematice respective.  

 
ATESTAREA FORMĂRII:  
La finalizarea programelor de perfecționare, participanții vor primi certificate de absolvire eliberate de către Autoritatea Națională pentru 
Calificări (A.N.C.) sau certificate de participare eliberate de către Perform Center, în acord cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 

 
 
21-28.06.2020 

Comportament individual și management organizațional, din perspectiva comunicațională – 800 lei 26-28.06.2020 
3 zile(2 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
750 lei 

Controlul intern managerial – instrument al managementului preventiv – 700 lei         26-28.06.2020 
3 zile(2 nopți) 

Brașov, Hotel Q 
750 lei 

Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în administrația publică – 800 lei 21-26.06.2020 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Belvedere 
1650 lei 



 

 

 

privind formarea profesională a adulților, respectiv a Hotărârii Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea 
profesională a funcționarilor publici. 
Important! Perform Center este furnizor acreditat de formare profesională înregistrat în registrul R.N.F.F.P.A.A. – Registrul Național al Furnizorilor 
de Formare Profesională a Adulților Autorizați de Ministerul Educației şi Cercetării Științifice – Autoritatea Națională pentru Calificări 

 
Cazarea în hotelurile propuse de Perform Center pentru organizarea cursurilor, se face prin Agenţia de turism Perform Travel. 

 Plata serviciilor de formare se va face în contul RO74TREZ7065069XXX007191 deschis la Trezoreria Sector 6, în contul RO69RNCB0066146316480001 

deschis la BCR, titularul conturilor: S.C. PERFORM CENTER SRL Bucureşti, CIF: RO21467220, Nr. Reg. Com.: J40/ 6344/ 2007  

 Plata serviciilor de cazare se va face în contul RO81TREZ7065069XXX010654 deschis la Trezoreria Sector 6, în contul RO97RNCB0066124995320001 

deschis la BCR, titularul conturilor: S.C. PERFORM TRAVEL S.R.L., CUI: RO29347360, Nr. Reg. Com.: J40/ 13640/ 2011 

Data limită de trimitere a înscrierilor este cu 10 ZILE lucrătoare înainte de prima zi a cursului pentru care ați optat. 

Fișa de înscriere o puteţi descărca, de pe site-ul nostru: www.performcenter.ro  

Fișa de înscriere, după ce a fost completată, semnată și aprobată se trimite la numărul de fax: 021 315 33 68 sau prin e-mail:office@performcenter.ro și reprezintă o 
comandă fermă din partea instituției și ține loc de contract între părți. 

IMPORTANT ! Pentru evitarea oricăror probleme referitoare la înscriere, verificaţi telefonic primirea fișei de înscriere la numerele de telefon: 021/3153368 
sau 0728 317 131, 0728 317 132. 

Înscrierea participanților se face, în limita locurilor disponibile, în ordinea primirii fișelor de înscriere, iar confirmarea înscrierii va fi transmisă pe adresa de 
e-mail comunicată în fișă. Prin semnarea acestui document vă exprimați acordul explicit cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – scopul 
prelucrării fiind furnizarea de informații cu privire la organizarea programelor de perfecționare ale Perform Center în parteneriat cu Perform Travel. 

Nu sunt luate în considerare fișele de înscriere care nu sunt aprobate de conducătorul instituției (semnătură și ștampilă). 

Anularea unei participări confirmate se face în scris, pe e-mail sau fax, cu cel puțin 10 zile lucrătoare, înainte de prima zi de 
începere a programului de perfecționare. 

 

  SC Perform Center SRL își rezervă dreptul de a modifica locația de desfășurare a cursurilor, înștiințând despre aceasta cu minim 
7 zile înainte de începere. Persoanele înscrise la curs au posibilitatea de a opta pentru noua locație sau de a anula înscrierea, cu 
cel puțin 5 zile  înainte de începerea cursurilor, fără a se percepe vreun fel de penalități. 
 Înscrierile se vor face cu cel puțin  2 săptămâni înainte de începerea programului, completând fişa de înscriere pe care o puteţi 
descărca de pe site-ul nostru, www.performcenter.ro  sau solicitând-o la tel/fax:  021 315 33 68 sau  0728 317 131, iar noi vă vom 
transmite oferta noastră detaliată privind organizarea şi tematica abordată. 

 



 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ: 

Informațiile furnizate prin fișa de înscriere sunt protejate conform Legii nr. 190 din 2018 privind protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulație a acestor date. Perform Center cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze în continuare 

confidențialitatea și securitatea acestora. Conform legislatiei în vigoare, vă informăm că datele dumneavoastră personale, colectate în scopul furnizării de 
informații cu privire la organizarea programelor de perfecționare, programe noi de perfecționare, noutăți privind marketing-ul și alte activități din activitatea 

firmei. Vă rugăm să verificați constant pe website-ul nostru: www.performcenter.ro, Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru a fi tot timpul 

informați în legătură cu aceasta. 

Un training la Perform Center este şi un test! Dacă ţi-ai descoperit menirea pe acest pamânt, sau dacă vrei să te specializezi pe o anumită arie 
de expertiză, nu vei rata nici un seminar la noi! Omul poate realiza orice mintea lui concepe. Având un ţel suficient de puternic, care arde ca o 
flacară vie în sufletul tău, atunci eşti sigur că poţi transforma orice în realitate. Pune-ţi întrebări bune, ia decizii la fel de bune şi bucură-te! Vei 
avea oricând alaturi de tine specialiștii Perform Center! 
 
 IMPORTANT: Oferim consultanță, îndrumare și instruire în domeniile pentru care facem training(ex:Implementare  și 
dezvoltare SCIM, ISO 9001, ISO 27001,GDPR; etc.). 

F.F. IMPORTANT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ: 

- prețul cazării este pentru camera în regim single, iar ca bonus, dacă există un  însoţitor, acesta are cazarea și micul dejun gratuite;  
- Study tour gratuit pentru cursanti, să cunoaștem strategiile de dezvoltare ale administrațiilor publice locale din regiune, să cunoaștem ,,bune 

practici”; 
- Transport gratuit cu vaporul de la Jurilovca la Gura Portiței și retur, pentru cursurile organizate la Gura Portiței.. 
- Pe toată perioada derulării cursurilor utilizăm elemente de construire a echipei  (teambuilding); 
- aveţi posibilitatea servirii mesei  în regim cont cameră, contul de masă pentru fiecare cursant fiind de 100 lei/zi la toate hotelurile unde 

organizăm cursurile; La Hotel President din Băile Felix, masa este în regim all-inclusive. 
- materiale promoționale; 

 

Pentru aflarea condițiilor privind participarea dumneavoastră la cursurile organizate de Perform Center, vă rugăm să vă 
informați la secretariatul Perform Center. 

  

 

Director general, 

Doru PETRE 
               


