
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

OFERTA DE PROGRAME DE FORMARE 2019  
        

Bine v-am regăsit în 2019! 
 

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. 
Tocmai de aceea misiunea noastră, în cei 12 ani de activitate și 
peste 15.000 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. 
Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne lumineze calea tuturor! 

 
Vă propunem să aruncați o privire pe oferta de cursuri. 

Sunt cursuri extraordinare! 

Important este să reușiți să participați la cursurile organizate de noi. 
 

Probabil cele mai bune din piața formării profesionale pentru administrația publică! 

Detalii obțineți la  secretariatul firmei Perform Center și de pe site-ul www.performcenter.ro 
Cazarea în hotelurile propuse de Perform Center pentru organizarea cursurilor, se face prin Agenţia de turism Perform Travel.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                

Oferta noastră la programele din 2019: 
 Prețul cazării este pentru camera în regim single și pentru loc în camera dublă;  
 Aveţi posibilitatea servirii mesei  în regim cont cameră, contul de masă pentru fiecare cursant fiind de 100 lei/zi la toate 
hotelurile (excepție făcând Hotel Q-Neptun și Hotel Voila Mamaia, 120 lei/zi), unde nu avem pensiune completă și unde noi 
organizăm cursurile; 

 Puteți folosi și tichetele/cardurile de vacanță  pentru achitarea unor diferențe la serviciile de cazare și masă; 
 Plata cursului se face în contul S.C. Perform Center (pe care îl găsiți la finalul grilei de cursuri), cu cel puțin 7 zile înainte de 
începerea cursului pentru care ați făcut înscrierea. 
 Plata cazării se face în contul S.C. Perform Travel (pe care îl găsiți la finalul grilei de cursuri), cu cel puțin 7 zile înainte de 
începerea cursului pentru care ați făcut înscrierea. 
 BONUSURI: 
 Reducere 5% din taxa de curs pentru toți participanții înscriși la cursurile organizate de Perform Center, dacă înscrierile se fac 
până la data de 01 mai 2019. 
 Reducere 5% din taxa de curs pentru 5-10 participanți din aceeași instituție la cursurile organizate de Perform Center. 
 Reducere 10% reducere  din taxa de curs pentru mai mult de 10 participanți din aceeași instituție la cursurile organizate de 
Perform Center.  
 Curs gratuit (la alegerea beneficiarului) la sediul instituțiilor care au avut cel puțin 30 de participanți la cursurile din oferta 
noastră lansată pentru anul 2019. 
 Cazare și mic dejun gratuite pentru a doua persoană cazată în camera rezervată în regim single. 
 Study tour gratuit, ca să cunoaștem strategiile de dezvoltare ale administrațiilor publice locale din regiune și ,,bunele 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); 
 Materiale promoționale; 

"Viziunea fără acțiune este visare. Acțiunea fără viziune este coșmar", spune un vechi proverb japonez. Experiența în sine nu este utilă dacă nu e 
dublată de capacitatea de a vedea și anticipa viitorul. În orice proiect abordăm, ne punem experiența la lucru pentru a analiza și întelege situația 
concretă a clienților noștri, apoi creăm împreună cu ei o direcție de schimbare. Aici angajăm instrumentele de analiză, forța colectivă a gândirii, 
conceptele dar și orientarea noastră pragmatică spre rezultate măsurabile.  
Viziunea noastră nu este o reverie, ci o orientare concretă către un viitor realizabil și dezirabil pe care îl putem construi în etape, planuri și 
măsurători.  
                                                                                                                                                              Director general, Doru PETRE 



 

 

 

 

OFERTA DE NOASTRĂ ESTE ÎN CONFORMITATE CU:  H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a  
funcţionarilor publici, Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici  nr. 762/31.03.2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare 
de formare profesională pentru administrația publică, Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, art. 193 şi art. 194,  Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali, art. 41  și cu H.G. Nr. 714/2018 din 13 septembrie 2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice 
pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
5-12 mai 2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Perform Center 
Calea Plevnei 139 

București 
 
 

Bune practici în administrația publică. Proceduri de lucru. Identificare vulnerabilități 
TARIF: 750 lei 

06-10 mai 2019 
5 zile  

_ _ 

Urbanism și amenajarea teritoriului. Regenerare urbană.  
TARIF:  750 lei 

06-10 mai 2019 
5 zile 

_ _ 

Probabil cel mai bun curs în domeniu! Susținut de practicieni! 
Implementarea Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceeace privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date  
TARIF: 750 lei 

06-10 mai 2019 
5 zile  

_ _ 

Hotel Club Magic 
Bușteni 

 

Tehnici de mediere și negociere în administrația publică  
TARIF:  850 lei 

05-10 mai 2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul administrației publice 
TARIF:  850 lei 

05-10 mai 2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Q 
Brașov 

 

Legalitatea în administrația publică. Actul administrativ. Prioritatea normelor europene  
TARIF:  850 lei 

05-10 mai 2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Impozite și taxe locale. Executare silită, valorificarea bunurilor   
TARIF:  850 lei 

05-10 mai 2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Politicile publice-afaceri publice pentru realizarea interesului  general 
TARIF: 900 lei 

05-10 mai 2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

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, şi      
0728 317 131, iar noi vă vom transmite oferta noastră detaliată privind organizarea şi tematica abordată. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
12-19 mai 2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

 
 

Perform Center 
Calea Plevnei 

139 
București 

 

Managementul asistenței sociale 
TARIF: 750 lei 

13-17 mai 2019 
5 zile  

_ _ 

Protocolul, instrument de comunicare  
TARIF: 750 lei 

13-17 mai 2019 
5 zile 

_ _ 

Rolul factorilor comunitari în prevenirea excluderii și marginalizării grupurilor vulnerabile 
TARIF: 750 lei 

13-17 mai 2019 
5 zile 

_ _ 

 
Hotel Q  
Brașov 

 

Aspecte legislative privind contabilitatea, finanțele și controlul financiar preventiv în cadrul autorităților 
publice  
TARIF: 850 lei 

12-17 mai 2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul financiar al proiectelor  
TARIF: 850 lei 

12-17 mai 2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Carmen 
Predeal 

Capacitatea administrativă și performanța în administrația publică 
TARIF: 850 lei 

12-17 mai 2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Construirea și lucrul în echipele performante în administrația publică  
TARIF: 850 lei 

12-17 mai 2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Săptămâna 
19-26 mai 2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

 
Perform Center 
Calea Plevnei 

139 
București 

 

Management financiar și fiscal  
TARIF:  750 lei 

20-24 mai 2019 
5 zile  

_ _ 

Buget, finanțe, contabilitate publică 
TARIF:  750 lei 

20-24 mai 2019 
5 zile 

_ _ 

Hotel Q  
Brașov 

Comunicarea și lucrul în echipele performante din administrația publică  
TARIF:  850 lei   

19-24 mai 2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Bune practici în administrația publică. Proceduri de lucru. Identificare vulnerabilități 
TARIF: 850 lei 

19-24 mai 2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Club 
Magic Bușteni 

Atribuţii de stare civilă şi evidenţa persoanelor  
TARIF: 850 lei 

19-24 mai 2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Elemente de teorie aplicată privind managementul administrației publice 
TARIF: 850 lei 

19-24 mai 2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
26 mai-2 iunie 

2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

 
Perform Center 

Calea Plevnei 139 
București 

 

Comunicare eficientă în administrația publică  
TARIF:  750 lei 

27-31 mai 2019 
5 zile 

_ _ 

Accesul la informațiile de interes public, din perspectiva autorităților publice și a cetățenilor 
TARIF:  750 lei 

27-31 mai 2019 
5 zile 

_ _ 

Managementul resurselor umane. Salarizarea peronalului. Utilizare REVISAL  
TARIF:  750 lei 

27-31 mai 2019 
5 zile 

_ _ 

Hotel Q  
Brașov 

Construirea și lucrul în echipele performante în administrația publică  
TARIF: 850 lei 

26-31 mai 2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Dezvoltarea SCIM în entitățile publice. Managementul riscurilor  
TARIF: 850 lei 

29-31 mai 2019 
3 zile (2 nopți) 

750 lei 
(inclus cont masă) 

500 lei 
(inclus cont masă) 

Transparența instituțională, prin prisma Strategiei naționale anticorupție 2016-2020  
TARIF: 850 lei 

26-31 mai 2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Carmen 
Predeal 

Elaborarea și fundamentarea documentelor în administrația publică. Greșeli frecvente 
TARIF: 850 lei 

26-31 mai 2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Elemente de teorie aplicată privind managementul administrației publice 
TARIF: 850 lei 

26-31 mai 2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Comunicare eficientă, negociere și gestionarea conflictelor ȋn administraţia publică  
TARIF: 850 lei 

26-31 mai 2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Club 
Magic Bușteni 

Bazele administrației eficiente. Bune practici  
TARIF: 850 lei 

26-31 mai 2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Achiziții publice - soluții practice pentru aplicarea noului cadru legislativ 
TARIF: 750 lei 

30 mai-02 iunie 
2019 

4 zile (3 nopți) 

1300 lei 
(inclus cont masă) 

900 lei 
(inclus cont masă) 

Dezvoltare personală, dezvoltare profesională. Managementul timpului și stresului  
TARIF: 850 lei 

26-31 mai 2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
2-9 iunie 2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Perform Center 
Calea Plevnei 

139 
București 

 

Transparența instituțională, prin prisma Strategiei naționale anticorupție 2016-2020  
TARIF:  750 lei 

03-07 iunie 2019 
5 zile 

_ _ 

Construirea și lucrul în echipele performante în administrația publică  
TARIF:  750 lei 

03-07 iunie 2019 
5 zile 

_ _ 

Hotel Q  
Brașov 

Aspecte legislative privind contabilitatea, finanțele și controlul financiar preventiv în cadrul 
autorităților publice  
TARIF: 850 lei 

02-07 iunie 2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Tehnici de mediere și negociere în administrația publică  
TARIF: 850 lei 

02-07 iunie 2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Silver 
Mountain 

Poiana Brașov 

Elemente de administrație publică și practică administrativă pentru aleșii locali si personalul din 
sistemul public 
TARIF: 850 lei 
 

02-07 iunie 2019 
6 zile (5 nopți) 2500 lei 

(inclus cont masă) 
1800 lei 

(inclus cont masă) 

Hotel Carmen 
Predeal 

Managementul resurselor umane. Salarizarea personalului bugetar  
TARIF: 850 lei 

02-07 iunie 2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Bune practici privind actualizarea și monitorizarea  Controlului Intern Managerial(SCIM)  
TARIF: 850 lei -  Probabil cel mai bun curs în domeniu!      

02-07 iunie 2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel President 
Băile Felix 

Elemente de teorie aplicată privind managementul administrației publice 
TARIF:  850 lei 

02-09 iunie 2019 
8 zile (7 nopți) 

3150 lei 
(pens. completă) 

1750 lei 
(pens. completă) 

Legalitatea în administrația publică. Actul administrativ . Prioritatea normelor europene 
TARIF:  850 lei 

02-09 iunie 2019 
8 zile (7 nopți) 

3150 lei 
(pens. completă) 

1750 lei 
(pens. completă) 

Bune practici în administrația publică. Proceduri de lucru. Identificare vulnerabilități 
TARIF:  850 lei 

02-09 iunie 2019 
8 zile (7 nopți) 

3150 lei 
(pens. completă) 

1750 lei 
(pens. completă) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
9-16 iunie 2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Perform Center 
Calea Plevnei 

139 
București 

 

Bune practici în administrația publică. Proceduri de lucru  
TARIF:  750 lei 

10-14 iunie 2019 
5 zile 

_ _ 

Managementul imaginii autorităților locale  
TARIF:  750 lei 

10-14 iunie 2019 
5 zile 

_ _ 

Hotel Căprioara 
Covasna 

Elemente de teorie aplicată privind managementul administrației publice 
TARIF:  850 lei 

9-14 iunie 2019 
6 zile (5 nopți) 

2700 lei 
(inclus cont masă) 

1500 lei 
(inclus cont masă) 

Elemente de administrație publică și practică administrativă pentru aleșii locali si personalul din 
sistemul public 
TARIF:  850 lei 

9-14 iunie 2019 
6 zile (5 nopți) 

2700 lei 
(inclus cont masă) 

1500 lei 
(inclus cont masă) 

Audit public intern - auditarea stadiului implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul 
entității publice  
TARIF:  850 lei 

9-14 iunie 2019 
6 zile (5 nopți) 

2700 lei 
(inclus cont masă) 

1500 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Carmen 
Predeal 

Buget, finanțe, contabilitate publică. Utilizarea FOREXEBUG 
TARIF:  850 lei 

9-14 iunie 2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

CFP, CFG și FOREXEBUG - Instrumente financiar-bugetare în instituțiile publice 
TARIF:  850 lei 

9-14 iunie 2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul financiar al proiectelor. Aspecte practice  
TARIF:  850 lei 

9-14 iunie 2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Eden  
Gura Portiței 

Bune practici în administrația publică. Proceduri de lucru. Identificare vulnerabilități 
TARIF:  850 lei 

9-14 iunie 2019 
6 zile (5 nopți) 

1950 lei 
(pens. completă) 

1350 lei 
(pens. completă) 

Capacitatea administrativă și performanța în administrația publică 
TARIF:  850 lei 

9-14 iunie 2019 
6 zile (5 nopți) 

1950 lei 
(pens. completă) 

1350 lei 
(pens. completă) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
16-23 iunie 2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Hotel Carmen 
Predeal  

Comunicare eficientă în administrația publică 
 TARIF:  850 lei 

16-21 iunie 2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Elemente de teorie aplicată privind managementul administrației publice 
TARIF:  850 lei 

16-21 iunie 2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Management public  și leadership  
TARIF:  850 lei 

16-21 iunie 2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

 
Perform Center 
Calea Plevnei 

139 
București 

 

Achiziții publice - soluții practice pentru aplicarea noului cadru legislativ 
TARIF:  750 lei 

17-21 iunie 2019 
5 zile 

_ _ 

Managementul resurselor umane. Salarizarea personalului bugetar  
TARIF:  750 lei 

17-21 iunie 2019 
5 zile 

_ _ 

Managementul proiectelor cu finanțare externă 
TARIF:  750 lei 

17-21 iunie 2019 
5 zile 

_ _ 

Hotel Q  
Brașov 

Managementul imaginii autorităților locale  
TARIF:  850 lei 

16-21 iunie 2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Elemente de teorie aplicată privind managementul administrației publice 
TARIF:  850 lei 

16-21 iunie 2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Phoenicia 
Holliday Resort 

Accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă. Managementul proiectelor 
TARIF:  850 lei 

16-23 iunie 2019 
8 zile (7 nopți) 

4500 lei 
(demipensiune) 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
23-30 iunie 2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Hotel Oxford 
Mamaia 

 

Bazele administrației eficiente. Bune practici  
TARIF: 900 lei 

23-30 iunie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2650 lei 
(inclus cont masă) 

1400 lei 
(inclus cont masă) 

Impozite și taxe locale. Executare silită, valorificarea bunurilor   
TARIF: 900 lei 

23-30 iunie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2650 lei 
(inclus cont masă) 

1400 lei 
(inclus cont masă) 

Dezvoltare personală, dezvoltare profesională. Managementul timpului și stresului 
TARIF: 900 lei 

23-30 iunie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2650 lei 
(inclus cont masă) 

1400 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Voila 
Mamaia 

 

Audit public intern. Auditarea domeniului IT  
TARIF: 850 lei 

23-28 iunie 2019 
6 zile (5 nopți) 

1700 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Bune practici privind actualizarea și monitorizarea Controlului Intern Managerial(SCIM)  
TARIF: 850 lei   - Probabil cel mai bun curs în domeniu!      

23-28 iunie 2019 
6 zile (5 nopți) 

1700 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul administrației publice   
TARIF: 750 lei 

28-30 iunie 2019 
3 zile (2 nopți) 

750 lei 
(inclus cont masă) 

500 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul resurselor umane în administrația publică. REVISAL 
TARIF: 750 lei 

28-30 iunie 2019 
3 zile (2 nopți) 

750 lei 
(inclus cont masă) 

500 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Q 
Neptun 

Managementul serviciilor sociale. Beneficiile sociale 
TARIF: 900 lei   

23-30 iunie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2600 lei 
(inclus cont masă) 

1350 lei 
(inclus cont masă) 

Elemente de teorie aplicată privind managementul administrației publice 
TARIF: 900 lei 

23-30 iunie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2600 lei 
(inclus cont masă) 

1350 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul de caz în asistența socială 
TARIF: 900 lei    

23-30 iunie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2600 lei 
(inclus cont masă) 

1350 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel President 
Băile Felix 

Elaborarea și fundamentarea documentelor în administrația publică. Greșeli frecvente 
TARIF: 900 lei    

23-30 iunie 2019 
8 zile (7 nopți) 

3150 lei 
(pens. completă) 

1750 lei 
(pens. completă) 

Managementul administrației publice. Elemente de teorie aplicată 
TARIF: 900 lei    

23-30 iunie 2019 
8 zile (7 nopți) 

3150 lei 
(pens. completă) 

1750 lei 
(pens. completă) 

Elemente de administrație publică și practică administrativă pentru aleșii locali si personalul din 
sistemul public 
TARIF: 900 lei    

23-30 iunie 2019 
8 zile (7 nopți) 

3150 lei 
(pens. completă) 

1750 lei 
(pens. completă) 

Perform Center 
Calea Plevnei 

139 
București 

 

Buget, finanțe, contabilitate publică 
TARIF:  750 lei 

24-28 iunie 2019 
5 zile  

_ _ 

Management financiar în instituțiile publice 
TARIF: 750 lei 

24-28 iunie 2019 
5 zile  

_ _ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
30.06-07.07.2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Hotel Oxford 
Mamaia 

 

Bune practici în administrația publică. Proceduri de lucru. Identificare vulnerabilități 
TARIF: 900 lei 

30.06-07.07.2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Management financiar și fiscal 
TARIF: 900 lei 

30.06-07.07.2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Buget, finanțe, contabilitate publică. FOREXEBUG 
TARIF: 900 lei  

30.06-07.07.2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Voila 
Mamaia 

 

Tehnici și instrumente de comunicare instituțională  
TARIF: 900 lei 

30.06-07.07.2019 
8 zile (7 nopți) 

2790 lei 
(inclus cont masă) 

1850 lei 
(inclus cont masă) 

Capacitatea administrativă și performanța în administrația publică 
TARIF: 900 lei 

30.06-07.07.2019 
8 zile (7 nopți) 

2790 lei 
(inclus cont masă) 

1850 lei 
(inclus cont masă) 

Comunicare, negociere, managementul conflictelor în administrația publică 
TARIF: 900 lei 

30.06-07.07.2019 
8 zile (7 nopți) 

2790 lei 
(inclus cont masă) 

1850 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Q 
Neptun 

Elemente de teorie aplicată privind managementul administrației publice 
TARIF: 900 lei 

30.06-07.07.2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 

Bune practici in domeniul asistenței sociale 
TARIF: 900 lei   

30.06-07.07.2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul serviciilor sociale. Beneficiile sociale 
TARIF: 900 lei   

30.06-07.07.2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 

Rolul factorilor comunitari în prevenirea excluderii și marginalizării grupurilor vulnerabile  
TARIF: 900 lei   

30.06-07.07.2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Afrodita 
Venus 

Secretarul unității administrativ-teritoriale – garant al legalității deciziilor administrative locale 
TARIF: 850 lei    

30.06-05.07.2019 
6 zile (5 nopți) 

2350 lei 
(inclus cont masă) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

Elaborarea reglementărilor. Actul administrativ. Legalitatea în administrația publică. Prioritatea 
normelor europene 
TARIF: 850 lei    

30.06-05.07.2019 
6 zile (5 nopți) 

2350 lei 
(inclus cont masă) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

Tehnici de mediere și negociere în administrația publică   
TARIF: 850 lei    

30.06-05.07.2019 
6 zile (5 nopți) 

2350 lei 
(inclus cont masă) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

Comunicare și relații cu publicul 
TARIF: 850 lei 

30.06-05.07.2019 
6 zile (5 nopți) 

2350 lei 
(inclus cont masă) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
07-14 iulie 2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single 
         

Loc în cameră 
dublă 

 

 
 
 

Hotel Aluniș 
Sovata 

 

Comunicare, negociere, managementul conflictelor în administrația publică 
TARIF:  900 lei 

07-12 iulie 2019 
6 zile (5 nopți) 

2600 lei 
(pens. completă) 

1500 lei 
(pens. completă) 

Bune practici în administrația publică. Proceduri de lucru. Identificare vulnerabilități 
TARIF:  900 lei 

07-12 iulie 2019 
6 zile (5 nopți) 

2600 lei 
(pens. completă) 

1500 lei 
(pens. completă) 

Dezvoltare profesională și personală. Managementul timpului și stresului  
TARIF:  900 lei     

07-12 iulie 2019 
6 zile (5 nopți) 

2600 lei 
(pens. completă) 

1500 lei 
(pens. completă) 

Hotel Oxford 
Mamaia 

 

Managementul resurselor umane. Salarizarea personalului 
TARIF: 900 lei  

07-14 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul administrației publice  
TARIF: 900 lei 

07-14 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul funcției publice și cariera funcționarului public 
TARIF: 900 lei 

07-14 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Voila 
Mamaia 

Audit public intern. Abordări practice ale misiunilor de audit  
TARIF: 900 lei 

07-12 iulie 2019 
6 zile (5 nopți) 

2400 lei 
(inclus cont masă) 

1800 lei 
(inclus cont masă) 

Bune practici privind actualizarea și monitorizarea Controlului Intern Managerial(SCIM)  
TARIF: 900 lei   - Probabil cel mai bun curs în domeniu!      

07-12 iulie 2019 
6 zile (5 nopți) 

2400 lei 
(inclus cont masă) 

1800 lei 
(inclus cont masă) 

Bune practici în administrația publică. Proceduri de lucru. Identificare vulnerabilități 
TARIF: 900 lei 

07-14 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2790 lei 
(inclus cont masă) 

1850 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Q 
Neptun 

Impozite și taxe locale. Executare silită, valorificarea bunurilor   
TARIF: 900 lei 

07-14 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 

Buget, finanțe, contabilitate publică 
TARIF: 900 lei 

07-14 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 

Management financiar 
TARIF: 900 lei 

07-14 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Afrodita 
Venus 

 

Elemente de administrație publică și practică administrativă pentru aleșii locali si personalul din 
sistemul public 
TARIF: 900 lei 

09-14 iulie 2019 
6 zile (5 nopți) 2350 lei 

(inclus cont masă) 
1540 lei 

(inclus cont masă) 

Comunicare și relații cu publicul 
TARIF: 900 lei 

09-14 iulie 2019 
6 zile (5 nopți) 

2350 lei 
(inclus cont masă) 

1540 lei 
(inclus cont masă) 

Achiziții publice - soluții practice pentru aplicarea noului cadru legislativ 
TARIF:  850 lei 

09-14 iulie 2019 
6 zile (5 nopți) 

2350 lei 
(inclus cont masă) 

1540 lei 
(inclus cont masă) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
14-21 iulie 2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Perform Center 
Calea Plevnei 

139 
București 

 

Managementul proiectelor 
TARIF: 750 lei  

15-19 iulie 2019 
5 zile 

_ _ 

Cadastru și carte funciară  
TARIF: 750 lei   

15-19 iulie 2019 
5 zile 

_ _ 

Hotel Oxford 
Mamaia 

 

Achiziții publice - soluții practice pentru aplicarea noului cadru legislativ 
TARIF: 850 lei 

14-19 iulie 2019 
6 zile (5 nopți) 

2200 lei 
(inclus cont masă) 

1400 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul schimbării și strategia instituției publice 
TARIF: 750 lei 

19-21 iulie 2019 
3 zile (2 nopți) 

950 lei 
(inclus cont masă) 

550 lei 
(inclus cont masă) 

Elemente de teorie aplicată privind managementul administrației publice 
TARIF: 900 lei    

14-21 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Atribuţii de stare civilă şi evidenţa persoanelor 
TARIF: 900 lei 

14-21 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Voila 
Mamaia 

Managementul serviciilor sociale. Beneficiile sociale 
TARIF: 900 lei    

14-21 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2790 lei 
(inclus cont masă) 

1850 lei 
(inclus cont masă) 

Informațiile clasificate și prelucrarea datelor cu caracter personal în administrația publică 
TARIF: 900 lei    

14-21 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2790 lei 
(inclus cont masă) 

1850 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul activităților de ordine publică specific poliției locale  
TARIF: 900 lei    

14-21 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2790 lei 
(inclus cont masă) 

1850 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Afrodita 
Venus 

 

Comunicare eficientă în administrația publică 
TARIF: 900 lei 

14-21 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

3290 lei 
(inclus cont masă) 

2150 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul relațiilor publice. Relația cu mass media 
TARIF: 900 lei 

14-21 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

3290 lei 
(inclus cont masă) 

2150 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul administrației publice 
TARIF: 900 lei 

14-21 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

3290 lei 
(inclus cont masă) 

2150 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Q 
Neptun 

Capacitatea administrativă și performanța în administrația publică 
TARIF: 900 lei 

14-21 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 

Elemente de teorie aplicată privind managementul administrației publice 
TARIF: 900 lei 

14-21 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 

Dezvoltare profesională și personală. Managementul timpului și tehnici de creștere a eficienței  
TARIF: 900 lei 

14-21 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
21-28 iulie 2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Perform Center 
Calea Plevnei 

139 
București 

 

Managementul administrației publice 
TARIF:  750 lei 

22-26 iulie 2019 
5 zile 

- - 

Comunicare eficientă în administrația publică  
TARIF:  750 lei 

22-26 iulie 2019 
5 zile - - 

Hotel Oxford 
Mamaia 

 

Managementul documentelor în instituțiile publice. Arhivarea documentelor 
TARIF: 900 lei 

21-28 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Consolidarea capacității administrației publice de a furniza servicii publice de calitate 
TARIF: 900 lei 

21-28 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Registrul agricol. Cadastru pentru Cartea funciară 
TARIF: 900 lei 

21-28 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Voila 
Mamaia 

Secretarul unității administrativ-teritoriale – garant al legalității deciziilor administrative locale  
TARIF: 900 lei 

21-28 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2790 lei 
(inclus cont masă) 

1850 lei 
(inclus cont masă) 

Performanță și excelență în administrația publică 
TARIF: 900 lei 

21-28 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2790 lei 
(inclus cont masă) 

1850 lei 
(inclus cont masă) 

Actul administrativ. Legalitatea în administraţia publică  
TARIF: 900 lei 

21-28 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2790 lei 
(inclus cont masă) 

1850 lei 
(inclus cont masă) 

 
Hotel Afrodita 

Venus 
 

Managementul funcției publice și cariera funcționarului public 
TARIF:900 lei 

21-28 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

3290 lei 
(inclus cont masă) 

2150 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul administrației publice 
 TARIF: 900 lei 

21-28 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

3290 lei 
(inclus cont masă) 

2150 lei 
(inclus cont masă) 

Legalitatea, controlul și oportunitatea actelor și contractelor administrative  
TARIF: 900 lei 

21-28 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

3290 lei 
(inclus cont masă) 

2150 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Q 
Neptun 

Protecția mediului. Dezvoltare durabilă  
TARIF: 900 lei 

21-28 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 

Elaborarea reglementărilor. Actul administrativ. Legalitatea în administrația publică. Prioritatea 
normelor europene 
TARIF: 900 lei 

21-28 iulie 2019 
8 zile (7 nopți)) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 

Urbanism și amenajarea teritoriului. Regenerare urbană.  
TARIF: 900 lei 

21-28 iulie 2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
28.07-04.08.2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Perform Center 
Calea Plevnei 

139 
București 

 

Managementul funcției publice și cariera funcționarului public 
TARIF:  750 lei 

29.07-02.08.2019 
5 zile 

_ _ 

Managementul resurselor umane. REVISAL  
TARIF:  750 lei 

29.07-02.08.2019 
5 zile 

_ _ 

Hotel Oxford 
Mamaia 

 

Lucrul în echipe performante. Managementul timpului. Managementul stresului 
TARIF: 900 lei 

28.07-04.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul organizației. Strategii de dezvoltare organizațională 
TARIF: 900 lei 

28.07-04.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul proiectelor 
TARIF: 900 lei 

28.07-04.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Criza instituţională, cauze şi efecte. Comunicarea în situaţii de criză  
TARIF: 900 lei 

28.07-04.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Voila 
Mamaia 

Dezvoltare profesională și personală. Managementul timpului și tehnici de creștere a eficienței  
TARIF: 900 lei 

28.07-04.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2790 lei 
(inclus cont masă) 

1850 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul documentelor și arhivarea lor 
TARIF: 900 lei 

28.07-04.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2790 lei 
(inclus cont masă) 

1850 lei 
(inclus cont masă) 

Executarea silită și valorificarea bunurilor  
TARIF: 900 lei 

28.07-04.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2790 lei 
(inclus cont masă) 

1850 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul activităților de ordine publică specific poliției locale  
TARIF: 900 lei 

28.07-04.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2790 lei 
(inclus cont masă) 

1850 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Afrodita 
Venus 

 

Elaborarea reglementărilor. Actul administrativ. Legalitatea în administrația publică. Prioritatea 
normelor europene 
TARIF: 900 lei 

28.07-04.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

3290 lei 
(inclus cont masă) 

2150 lei 
(inclus cont masă) 

Comunicare eficientă, negociere și gestionarea conflictelor ȋn administraţia publică  
TARIF: 900 lei 

28.07-04.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

3290 lei 
(inclus cont masă) 

2150 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Q 
Neptun 

Bazele administrației eficiente. Bune practici  
TARIF: 900 lei 

28.07-04.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 

Capacitatea administrativă și performanța în administrația publică 
TARIF: 900 lei 

28.07-04.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 

Dezvoltare personală, dezvoltare profesională. Managementul timpului și stresului  
TARIF: 900 lei 

28.07-04.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
04-11 august 

2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Hotel Oxford 
Mamaia 

 

Managementul administratiei publice  
TARIF: 900 lei 

04-11.08. 2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul funcției publice și cariera funcționarului public 
TARIF: 900 lei 

04-11.08. 2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul resurselor umane. Salarizarea personalului 
TARIF: 900 lei 

04-11.08. 2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Voila 
Mamaia 

Audit public intern. Abordări practice ale misiunilor de audit  
TARIF: 900 lei 

04-11.08. 2019 
8 zile (7 nopți) 

2790 lei 
(inclus cont masă) 

1850 lei 
(inclus cont masă) 

Bune practici privind actualizarea și monitorizarea Controlului Intern Managerial(SCIM)  
TARIF: 900 lei   - Probabil cel mai bun curs în domeniu!      

04-11.08. 2019 
8 zile (7 nopți) 

2790 lei 
(inclus cont masă) 

1850 lei 
(inclus cont masă) 

Relaţiile cu publicul şi comunicarea instituţională 
TARIF: 900 lei 

04-11.08. 2019 
8 zile (7 nopți) 

2790 lei 
(inclus cont masă) 

1850 lei 
(inclus cont masă) 

 
Hotel Afrodita 

Venus 
 

Comunicarea instituțională și relațiile cu publicul în administrația publică 
TARIF: 900 lei 

04-11.08. 2019 
8 zile (7 nopți) 

3290 lei 
(inclus cont masă) 

2150 lei 
(inclus cont masă) 

Elemente de teorie aplicată privind managementul administrației publice  
TARIF: 900 lei 

04-11.08. 2019 
8 zile (7 nopți) 

3290 lei 
(inclus cont masă) 

2150 lei 
(inclus cont masă) 

Comunicare, negociere, managementul conflictelor în administrația publică 
TARIF: 900 lei 

04-11.08. 2019 
8 zile (7 nopți) 

3290 lei 
(inclus cont masă) 

2150 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Q 
Neptun 

Managementul autorităților publice  
TARIF: 900 lei 

04-11.08. 2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul de caz în asistența socială.Bune practici 
TARIF: 900 lei 

04-11.08. 2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul serviciilor sociale. Beneficiile sociale 
TARIF: 900 lei 

04-11.08. 2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 

Registrul agricol - legislație și practică în domeniu  
TARIF: 900 lei 

04-11.08. 2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
11-18 august 

2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Hotel Oxford 
Mamaia 

 

Transparența în procesul de comunicare al instituțiilor publice  
TARIF: 900 lei 

11-18.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Elemente de teorie aplicată privind managementul administrației publice  
TARIF: 900 lei 

11-18.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Bazele administrației publice, strategii de dezvoltare locală  
TARIF: 900 lei 

11-18.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Voila 
Mamaia 

Managementul de caz și practicile de implementare a acestuia în protecția copilului  
TARIF: 900 lei 

11-18.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2790 lei 
(inclus cont masă) 

1850 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul asistenței sociale. Bune practici 
TARIF: 900 lei 

11-18.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2790 lei 
(inclus cont masă) 

1850 lei 
(inclus cont masă) 

Bune practici în administrația publică. Proceduri de lucru. Identificare vulnerabilități 
TARIF: 900 lei 

11-18.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2790 lei 
(inclus cont masă) 

1850 lei 
(inclus cont masă) 

 
Hotel Afrodita 

Venus 
 

Dezvoltare profesională și personală. Managementul timpului și stresului  
TARIF: 900 lei 

11-18.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

3290 lei 
(inclus cont masă) 

2150 lei 
(inclus cont masă) 

Buget, finanțe, contabilitate publică 
TARIF:  900 lei 

11-18.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

3290 lei 
(inclus cont masă) 

2150 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul administrației publice 
TARIF:  900 lei 

11-18.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

3290 lei 
(inclus cont masă) 

2150 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Q 
Neptun 

Performanță și eficiență în administrația publică  
TARIF: 850 lei 

11-18.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 

Elemente de teorie aplicată privind managementul administrației publice  
TARIF: 850 lei 

11-16.08.2019 
6 zile (5 nopți) 

2350 lei 
(inclus cont masă) 

1450 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul administrației publice 
TARIF: 750 lei 

16-18.08.2019 
3 zile (2 nopți) 

750 lei 
(inclus cont masă) 

550 lei 
(inclus cont masă) 

Achiziții publice - soluții practice pentru aplicarea noului cadru legislativ 
TARIF:  750 lei 

16-18.08.2019 
3 zile (2 nopți) 

750 lei 
(inclus cont masă) 

550 lei 
(inclus cont masă) 

Perform Center 
Calea Plevnei 

139 
București 

 

Managementul administrației publice  
TARIF:  750 lei 

12-16.08.2019 
5 zile 

_ _ 

Provocări și oportunități pentru dezvoltarea colectivităților locale 
TARIF:  750 lei 

12-16.08.2019 
5 zile 

_ _ 

Dezvoltare profesională și personală. Managementul timpului și stresului  
TARIF:  750 lei 

12-16.08.2019 
5 zile 

_ _ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
18-25 august 

2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Perform Center 
Calea Plevnei 

139 
București 

 

Audit intern - auditarea stadiului implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul entității 
publice. 
TARIF:  750 lei 

19-23.08.2019 
5 zile 

_ _ 

Bune practici privind actualizarea și monitorizarea Controlului Intern Managerial(SCIM)  
TARIF: 750 lei   - Probabil cel mai bun curs în domeniu!     

19-23.08.2019 
5 zile 

_ _ 

Hotel Oxford 
Mamaia 

 

Urbanism și amenajarea teritoriului. Regenerare urbană 
TARIF: 900 lei 

18-25.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Registrul agricol.Cadastru pentru Cartea funciară 
TARIF: 900 lei 

18-25.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Elemente de teorie aplicată privind managementul administrației publice  
TARIF: 900 lei 

18-25.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

 
 

Hotel Voila 
Mamaia 

Criza instituţională, cauze şi efecte. Comunicarea în situaţii de criză  
TARIF: 900 lei 

18-25.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2790 lei 
(inclus cont masă) 

1850 lei 
(inclus cont masă) 

Management de proiect. Scrierea, implementarea şi managementul proiectelor cu finanţare externă  
TARIF: 900 lei 

18-25.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2790 lei 
(inclus cont masă) 

1850 lei 
(inclus cont masă) 

Atribuţii de stare civilă şi evidenţa persoanelor 
TARIF: 900 lei 

18-25.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2790 lei 
(inclus cont masă) 

1850 lei 
(inclus cont masă) 

 
Hotel Afrodita 

Venus 
 

Comunicare eficientă în administrația publică 
TARIF: 900 lei 

18-25.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

3290 lei 
(inclus cont masă) 

2150 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul relațiilor publice. Relația cu mass media 
TARIF: 900 lei 

18-25.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

3290 lei 
(inclus cont masă) 

2150 lei 
(inclus cont masă) 

Bune practici în administrația publică. Proceduri de lucru. Identificare vulnerabilități 
TARIF: 900 lei 

18-25.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

3290 lei 
(inclus cont masă) 

2150 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Q 
Neptun 

Performanță și eficiență în administrația publică  
TARIF: 900 lei 

18-25.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 

Dezvoltare profesională și personală. Managementul timpului și tehnici de creștere a eficienței  
TARIF: 900 lei 

18-25.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 

Achiziții publice - soluții practice pentru aplicarea noului cadru legislativ 
TARIF: 900 lei 

18-25.08.2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
25.08-01.09.2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Perform Center 
Calea Plevnei 

139 
București 

 

Achiziții publice - soluții practice pentru aplicarea noului cadru legislativ 
TARIF:  750 lei 

26-30.08.2019 
5 zile 

_ _ 

Comunicare eficientă în administrația publică  
TARIF:  750 lei 

26-30.08.2019 
5 zile 

_ _ 

Hotel Oxford 
Mamaia 

 

Elaborarea și fundamentarea documentelor în administrația publică. Greșeli frecvente 
TARIF: 900 lei 

25.08-01.09.2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare din fondurile europene structurale și de 
investiții(FESI 2014-2020) 
TARIF: 900 lei 

25.08-01.09.2019 
8 zile (7 nopți) 2995 lei 

(inclus cont masă) 
1900 lei 

(inclus cont masă) 

Protecția informațiilor clasificate 
TARIF: 900 lei 

25.08-01.09.2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul activităților de ordine publică specific poliției locale  
TARIF: 900 lei 

25.08-01.09.2019 
8 zile (7 nopți) 

2995 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Voila 
Mamaia 

Bazele administrației publice, strategii de dezvoltare locală  
TARIF: 900 lei 

25.08-01.09.2019 
8 zile (7 nopți) 

2600 lei 
(inclus cont masă) 

1800 lei 
(inclus cont masă) 

Comunicarea publică. Transparenţa în procesul de comunicare al instituţiilor publice  
TARIF: 900 lei 

25.08-01.09.2019 
8 zile (7 nopți) 

2600 lei 
(inclus cont masă) 

1800 lei 
(inclus cont masă) 

Dezvoltare profesională și personală. Managementul timpului și tehnici de creștere a eficienței  
TARIF: 900 lei 

25.08-01.09.2019 
8 zile (7 nopți) 

2600 lei 
(inclus cont masă) 

1800 lei 
(inclus cont masă) 

 
Hotel Afrodita 

Venus 
 

Managementul funcției publice și cariera funcționarului public 
TARIF:850 lei 

25.08-01.09.2019 
8 zile (7 nopți) 

3290 lei 
(inclus cont masă) 

2150 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul administrației publice 
TARIF: 900 lei 

25.08-01.09.2019 
8 zile (7 nopți) 

3290 lei 
(inclus cont masă) 

2150 lei 
(inclus cont masă) 

Legalitatea, controlul și oportunitatea actelor și contractelor administrative  
TARIF: 900 lei 

25.08-01.09.2019 
8 zile (7 nopți) 

3290 lei 
(inclus cont masă) 

2150 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Q 
Neptun 

Protecția mediului. Dezvoltare durabilă  
TARIF: 900 lei 

25.08-01.09.2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 

Elemente de teorie aplicată privind managementul administrației publice  
TARIF: 900 lei 

25.08-01.09.2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 

Urbanism și amenajarea teritoriului. Regenerare urbană 
TARIF: 900 lei 

25.08-01.09.2019 
8 zile (7 nopți) 

2950 lei 
(inclus cont masă) 

1880 lei 
(inclus cont masă) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
01-08 septembrie 

2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Hotel Oxford 
Mamaia 

 

Managementul administratiei publice  
TARIF: 900 lei 

01-08.09.2019 
8 zile (7 nopți) 

2650 lei 
(inclus cont masă) 

1400 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul proiectelor cu finanțare externă 
TARIF: 900 lei   

01-08.09.2019 
8 zile (7 nopți) 

2650 lei 
(inclus cont masă) 

1400 lei 
(inclus cont masă) 

 
Hotel Voila 

Mamaia 

Organizare, planificare și prioritizare, pentru eficiență  
TARIF: 900 lei   

01-08.09.2019 
8 zile (7 nopți) 

2600 lei 
(inclus cont masă) 

1800 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul organizației. Strategii de dezvoltare organizațională  
TARIF: 900 lei   

01-08.09.2019 
8 zile (7 nopți) 

2600 lei 
(inclus cont masă) 

1800 lei 
(inclus cont masă) 

 
Hotel Afrodita 

Venus 
 

Managementul comunicarii în institutiile publice  
TARIF: 900 lei 

01-08.09.2019 
8 zile (7 nopți) 

2870 lei 
(inclus cont masă) 

1500 lei 
(inclus cont masă) 

Comunicare, negociere, managementul conflictelor în administrația publică 
TARIF:  900 lei 

01-08.09.2019 
8 zile (7 nopți) 

2870 lei 
(inclus cont masă) 

1500 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Q 
Neptun 

Managementul autorităților publice  
TARIF: 900 lei 

01-08.09.2019 
8 zile (7 nopți) 

2600 lei 
(inclus cont masă) 

1350 lei 
(inclus cont masă) 

Bune practici în administrația publică. Proceduri de lucru. Identificare vulnerabilități 
TARIF:  900 lei 

01-08.09.2019 
8 zile (7 nopți) 

2600 lei 
(inclus cont masă) 

1350 lei 
(inclus cont masă) 

Săptămâna 
08-15 septembrie 

2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Hotel Carmen 
Predeal  

Comunicare, negociere, managementul conflictelor în administrația publică 
TARIF:  850 lei 

08-13.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul autorității publice  
TARIF:  850 lei 

08-13.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

 
Hotel Club 

Magic Bușteni 

Dezvoltare profesională și personală. Managementul timpului și stresului  
TARIF:  850 lei 

08-13.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Bune practici în administrația publică. Proceduri de lucru. Identificare vulnerabilități 
TARIF:  850 lei  

08-13.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Q  
Brașov 

Managementul administrației publice  
TARIF:  850 lei 

08-13.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Provocări și oportunități pentru dezvoltarea colectivităților locale 
TARIF:  850 lei 

08-13.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Achiziții publice - soluții practice pentru aplicarea noului cadru legislativ 
TARIF:  850 lei 

08-13.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
15-22 septembrie 

2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Hotel Q  
Brașov 

Audit intern - auditarea stadiului implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul entității 
publice. 
TARIF:  850 lei 

15-20.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Atribuţii de stare civilă şi evidenţa persoanelor 
TARIF:  850 lei 

15-20.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

 
Hotel Carmen 

Predeal 

Achiziții publice - soluții practice pentru aplicarea noului cadru legislativ 
TARIF:  850 lei 

15-20.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Atribuţii de stare civilă şi evidenţa persoanelor 
TARIF:  850 lei 

15-20.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Club 
Magic Bușteni 

Comunicare eficientă în administrația publică 
TARIF:  850 lei 

15-20.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Transparența instituțională, prin prisma Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 
TARIF:  850 lei 

15-20.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul relațiilor publice. Relația cu mass media 
TARIF:  850 lei 

15-20.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel President 
Băile Felix 

Elemente de teorie aplicată privind managementul administrației publice 
TARIF: 900 lei 

15-22.09.2019 
8 zile (7 nopți) 

3150 lei 
(pens. completă) 

1750 lei 
(pens. completă) 

Politicile publice-afaceri publice pentru realizarea interesului  general 
TARIF: 900 lei 

15-22.09.2019 
8 zile (7 nopți) 

3150 lei 
(pens. completă) 

1750 lei 
(pens. completă) 

Managementul serviciilor de utilitate publică. Guvernanță corporativă 
TARIF: 900 lei 

15-22.09.2019 
8 zile (7 nopți) 

3150 lei 
(pens. completă) 

1750 lei 
(pens. completă) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
22-29 septembrie 

2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Hotel Eden 
Gura Portiței 

 

Bazele administrației eficiente. Bune practici  
TARIF:  850 lei 

22-27.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

1950 lei 
(pens. completă) 

1350 lei 
(pens. completă) 

Dezvoltare personală, dezvoltare profesională. Managementul timpului și stresului  
TARIF:  850 lei 

22-27.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

1950 lei 
(pens. completă) 

1350 lei 
(pens. completă) 

Hotel Q  
Brașov 

Managementul resurselor umane. Salarizarea peronalului. Utilizare REVISAL  
TARIF:  850 lei 

22-27.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Relațiile publice și protocolul în administrația publică  
TARIF:  850 lei 

22-27.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

 
Hotel Carmen 

Predeal 

Dezvoltarea SCIM în entitățile publice. Managementul riscurilor  
TARIF:  850 lei 

22-27.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Audit public intern. Abordări practice ale misiunilor de audit  
TARIF:  850 lei 

22-27.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul autorităților publice  
TARIF:  850 lei 

22-27.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Club 
Magic Bușteni 

Comunicare eficientă, negociere și gestionarea conflictelor ȋn administraţia publică  
TARIF:  850 lei 

22-27.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Bazele administrației eficiente. Bune practici  
TARIF:  850 lei 

22-27.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Dezvoltare personală, dezvoltare profesională. Managementul timpului și stresului  
TARIF:  850 lei 

22-27.09.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
29.09-06.10.2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Perform Center 
Calea Plevnei 

139 
București 

 

Accesul la informațiile de interes public, din perspectiva autorităților publice și a cetățenilor  
TARIF:  750 lei 

30.09-04.10.2019 
5 zile 

_ _ 

Comunicare eficientă/comunicare patologică  în administrația publică  
TARIF:  750 lei 

30.09-04.10.2019 
5 zile 

_ _ 

Hotel Q  
Brașov 

Managementul documentelor și arhivarea lor 
TARIF:  850 lei 

29.09-04.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul activităților de ordine publică specific poliției locale  
TARIF:  850 lei 

29.09-04.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

 
Hotel Carmen 

Predeal 

Funcția și funcționarul public 
TARIF:850 lei 

29.09-04.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul administrației publice 
TARIF:  850 lei 

29.09-04.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Legalitatea, controlul și oportunitatea actelor și contractelor administrative  
TARIF:  850 lei 

29.09-04.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel President 
Băile Felix 

Elemente de teorie aplicată privind managementul administrației publice 
TARIF:  850 lei 

29.09-06.10.2019 
8 zile (7 nopți) 

3150 lei 
(pens. completă) 

1750 lei 
(pens. completă) 

Consolidarea capacității administrației publice de a furniza servicii publice de calitate 
TARIF:  850 lei 

29.09-06.10.2019 
8 zile (7 nopți) 

3150 lei 
(pens. completă) 

1750 lei 
(pens. completă) 

Elaborarea reglementărilor. Actul administrativ. Legalitatea în administrația publică. Prioritatea 
normelor europene 
TARIF:  850 lei 

29.09-04.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

3150 lei 
(pens. completă) 

1750 lei 
(pens. completă) 

Hotel Club 
Magic Bușteni 

Protecția mediului. Dezvoltare durabilă  
TARIF:  850 lei 

29.09-04.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul autorităților locale 
TARIF:  850 lei 

29.09-04.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Urbanism și amenajarea teritoriului. Regenerare urbană 
TARIF:  850 lei 

29.09-04.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
06-13 octombrie 

2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Casa Elena, 
Voroneț 

Managementul administratiei publice  
TARIF:  850 lei 

06-11.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

2700 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul imaginii unei instituții publice 
TARIF:  850 lei 

06-11.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

2700 lei 
(inclus cont masă) 

1900 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Carmen 
Predeal 

Tehnici și instrumente de comunicare instituțională  
TARIF:  850 lei 

06-11.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Comunicare, negociere, managementul conflictelor în administrația publică 
TARIF:  850 lei 

06-11.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Q 
Brașov 

Managementul autorităților publice  
TARIF:  850 lei 

06-11.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Probabil cel mai bun curs în domeniu! Susținut de practicieni! 
Implementarea Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceeace privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date  
TARIF:  850 lei 

06-11.10.2019 
6 zile (5 nopți) 1600 lei 

(inclus cont masă) 
1200 lei 

(inclus cont masă) 

Săptămâna 
13-20 octombrie 

2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

Hotel Club 
Magic Bușteni  

Comunicare, negociere, managementul conflictelor în administrația publică 
TARIF:  850 lei 

13-18.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul autorității publice  
TARIF:  850 lei 

13-18.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Carmen 
Predeal 

Dezvoltare profesională și personală. Managementul timpului și stresului  
TARIF:  850 lei 

13-18.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Investiții publice - obligații privind urmărirea execuției, verificarea realității, legalității și regularității   
TARIF:  850 lei 

13-18.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Q 
Brașov 

Managementul administrației publice  
TARIF:  850 lei 

13-18.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Provocări și oportunități pentru dezvoltarea colectivităților locale 
TARIF:  850 lei 

13-18.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Achiziții publice - soluții practice pentru aplicarea noului cadru legislativ 
TARIF:  850 lei 

13-18.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
20-27 octombrie 

2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Perform Center 
Calea Plevnei 

139 
București 

 

Audit intern - auditarea stadiului implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul entității 
publice. 
TARIF:  750 lei 

21-25.10.2019 
5 zile 

_ _ 

Investiții publice - obligații privind urmărirea execuției, verificarea realității, legalității și regularității  
TARIF:  750 lei 

21-25.10.2019 
5 zile 

_ _ 

Hotel Q  
Brașov 

Achiziții publice - soluții practice pentru aplicarea noului cadru legislativ 
TARIF:  850 lei 

20-25.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Atribuţii de stare civilă şi evidenţa persoanelor 
TARIF:  850 lei 

20-25.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

 
Hotel Carmen 

Predeal 

Comunicare eficientă/comunicare patologică  în administrația publică 
TARIF:  850 lei 

20-25.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul relațiilor publice. Relația cu mass media 
TARIF:  850 lei 

20-25.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Club 
Magic Bușteni 

Managementul administrației publice 
TARIF:  850 lei 

20-25.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Performanța în administrația publică  
TARIF:  850 lei 

20-25.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Dezvoltare profesională și personală. Managementul timpului și tehnici de creștere a eficienței  
TARIF:  850 lei 

20-25.10.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
27.10-03.11.2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Perform Center 
Calea Plevnei 

139 
București 

 

Comunicare eficientă/comunicare patologică  în administrația publică  
TARIF:  750 lei 

28.10-01.11.2019 
5 zile 

_ _ 

Accesul la informațiile de interes public, din perspectiva autorităților publice și a cetățenilor 
TARIF:  750 lei 

28.10-01.11.2019 
5 zile 

_ _ 

Hotel Q  
Brașov 

Managementul resurselor umane. Salarizarea peronalului. Utilizare REVISAL  
TARIF:  850 lei 

27.10-01.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Relațiile publice și protocolul în administrația publică  
TARIF:  850 lei 

27.10-01.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

 
Hotel Carmen 

Predeal 

Dezvoltarea SCIM în entitățile publice. Managementul riscurilor  
TARIF:  850 lei 

27.10-01.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Audit public intern. Abordări practice ale misiunilor de audit  
TARIF:  850 lei 

27.10-01.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul autorităților publice  
TARIF:  850 lei 

27.10-01.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

2000 lei 
(inclus cont masă) 

1750 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Club 
Magic Bușteni 

Comunicare eficientă, negociere și gestionarea conflictelor ȋn administraţia publică  
TARIF:  850 lei 

27.10-01.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Bazele administrației eficiente. Bune practici  
TARIF:  850 lei 

27.10-01.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Dezvoltare personală, dezvoltare profesională. Managementul timpului și stresului  
TARIF:  850 lei 

27.10-01.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Săptămâna 
03-10 noiembrie 

2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

Perform Center 
Calea Plevnei 

139 
București 

 

Managementul administratiei publice  
TARIF:  750 lei 

04-08.11.2019 
5 zile 

_ _ 

Imaginea instituțiilor publice: strategia de construire, factori implicați și roluri în realizarea acesteia  
TARIF:  750 lei 

04-08.11.2019 
5 zile 

_ _ 

Hotel Carmen 
Predeal 

Tehnici și instrumente de comunicare instituțională  
TARIF:  850 lei 

03-08.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Comunicare, negociere, managementul conflictelor în administrația publică 
TARIF:  850 lei 

03-08.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Bulevard 
Predeal 

Managementul autorităților publice  
TARIF:  850 lei 

03-08.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Probabil cel mai bun curs în domeniu! Susținut de practicieni! 
Implementarea Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceeace privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date  
TARIF:  850 lei 

03-08.11.2019 
6 zile (5 nopți) 1600 lei 

(inclus cont masă) 
1200 lei 

(inclus cont masă) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
10-17 noiembrie 

2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Perform Center 
Calea Plevnei 

139 
București 

 

Comunicare, negociere, managementul conflictelor în administrația publică 
TARIF:  750 lei 

11-15.11.2019 
5 zile 

_ _ 

Managementul autorității publice  
TARIF:  750 lei 

11-15.11.2019 
5 zile 

_ _ 

Hotel Carmen 
Predeal 

Dezvoltare profesională și personală. Managementul timpului și stresului  
TARIF:  850 lei 

10-15.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Investiții publice - obligații privind urmărirea execuției, verificarea realității, legalității și regularității   
TARIF:  850 lei -  NOU!!! 

10-15.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Bulevard 
Predeal 

Managementul administrației publice  
TARIF:  850 lei 

10-15.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Provocări și oportunități pentru dezvoltarea colectivităților locale 
TARIF:  850 lei 

10-15.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Achiziții publice - soluții practice pentru aplicarea noului cadru legislativ 
TARIF:  850 lei 

10-15.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Săptămâna 
17-24 noiembrie 

2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Perform Center 
Calea Plevnei 

139 
București 

 

Audit intern - auditarea stadiului implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul entității 
publice. 
TARIF:  750 lei 

18-22.11.2019 
5 zile 

_ _ 

Investiții publice - obligații privind urmărirea execuției, verificarea realității, legalității și regularității  
TARIF:  750 lei 

18-22.11.2019 
5 zile  

_ _ 

Hotel Q  
Brașov 

Achiziții publice - soluții practice pentru aplicarea noului cadru legislativ 
TARIF:  850 lei 

17-22.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Atribuţii de stare civilă şi evidenţa persoanelor 
TARIF:  850 lei 

17-22.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

 
Hotel Carmen 

Predeal 

Comunicare eficientă/comunicare patologică  în administrația publică 
TARIF:  850 lei 

17-22.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul relațiilor publice. Relația cu mass media 
TARIF:  850 lei 

17-22.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul administrației publice 
TARIF:  850 lei 

17-22.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Club 
Magic Bușteni 

Performanța în administrația publică  
TARIF:  850 lei 

17-22.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Dezvoltare profesională și personală. Managementul timpului și tehnici de creștere a eficienței  
TARIF:  850 lei 

17-22.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
24.11-01.12.2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Perform Center 
Calea Plevnei 

139 
București 

 

Accesul la informațiile de interes public, din perspectiva autorităților publice și a cetățenilor  
TARIF:  750 lei 

25-29.11.2019 
5 zile 

_ _ 

Comunicare eficientă în administrația publică  
TARIF:  750 lei 

25-29.11.2019 
5 zile 

_ _ 

Hotel Q  
Brașov 

Managementul documentelor și arhivarea lor 
TARIF:  850 lei 

24-29.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Protecția informațiilor clasificate 
TARIF:  850 lei 

24-29.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul activităților de ordine publică specific poliției locale  
TARIF:  850 lei 

24-29.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

 
Hotel Carmen 

Predeal 

Funcția și funcționarul public 
TARIF:850 lei 

24-29.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul administrației publice 
TARIF:  850 lei 

24-29.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Elaborarea reglementărilor. Actul administrativ. Legalitatea în administrația publică. Prioritatea 
normelor europene 
TARIF:  850 lei 

24-29.11.2019 
6 zile (5 nopți) 2100 lei 

(inclus cont masă) 
1550 lei 

(inclus cont masă) 

Hotel Club 
Magic Bușteni 

Protecția mediului. Dezvoltare durabilă  
TARIF:  850 lei 

24-29.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Managementul autorităților locale 
TARIF:  850 lei 

24-29.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Regenerare urbană. Orașe SMART  
TARIF:  850 lei 

24-29.11.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 
01-08 decembrie 

2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Hotel Q  
Brașov 

Bune practici în administrația publică. Proceduri de lucru. Identificare vulnerabilități 
TARIF:  850 lei 

01-06.12.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Capacitatea administrativă și performanța în administrația publică 
TARIF: 850 lei   

01-06.12.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

 
Hotel Carmen 

Predeal 

Tehnici și instrumente de comunicare instituțională  
TARIF:  850 lei 

01-06.12.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Comunicare, negociere, managementul conflictelor în administrația publică 
TARIF:  850 lei 

01-06.12.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

 
Perform Center 

Calea Plevnei 
139 

București 
 

Managementul administrației publice. Elemente de teorie aplicată 
TARIF:  750 lei 

02-06.12.2019 
5 zile 

_ _ 

Probabil cel mai bun curs în domeniu! Susținut de practicieni! 
Implementarea Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceeace privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date  
TARIF:  750 lei  

02-06.12.2019 
5 zile 

_ _ 

Săptămâna 
08-15 decembrie 

2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Hotel Q  
Brașov 

Comunicare, negociere, managementul conflictelor în administrația publică 
TARIF:  850 lei 

08-13.12.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Capacitatea administrativă și performanța în administrația publică 
TARIF:  850 lei 

08-13.12.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

 
Hotel Carmen 

Predeal 

Dezvoltare profesională și personală. Managementul timpului și stresului  
TARIF:  850 lei 

08-13.12.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Legalitatea în administrația publică. Actul administrativ. Prioritatea normelor europene 
TARIF:  850 lei  

08-13.12.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Hotel Bulevard 
Predeal 

Bune practici în administrația publică. Proceduri de lucru. Identificare vulnerabilități 
TARIF:  850 lei 

08-13.12.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Provocări și oportunități pentru dezvoltarea colectivităților locale 
TARIF:  850 lei 

08-13.12.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Achiziții publice - soluții practice pentru aplicarea noului cadru legislativ 
TARIF:  850 lei 

08-13.12.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

 

 

 

Săptămâna 
15-22 decembrie 

2019 

TITLUL PROGRAMULUI 
TARIF(inclus TVA) 

PERIOADĂ 
PROGRAME 

Tarif cazare (inclus TVA) 

Cameră single    
 

Loc în cameră 
dublă 

 

Hotel Q  
Brașov 

Comunicare, negociere, managementul conflictelor în administrația publică 
TARIF:  850 lei 

15-20.12.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

Legalitatea în administrația publică. Actul administrativ. Prioritatea normelor europene 
TARIF:  850 lei 

15-20.12.2019 
6 zile (5 nopți) 

1600 lei 
(inclus cont masă) 

1200 lei 
(inclus cont masă) 

 
Hotel Carmen 

Predeal 

Dezvoltare profesională și personală. Managementul timpului și stresului  
TARIF:  850 lei 

15-20.12.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Elemente de teorie aplicată privind managementul administrației publice 
TARIF:  850 lei  

15-20.12.2019 
6 zile (5 nopți) 

2100 lei 
(inclus cont masă) 

1550 lei 
(inclus cont masă) 

Perform Center 
Calea Plevnei 

139 
București 

 

Managementul administrației publice  
TARIF: 750 lei 

16-20.12.2019 
5 zile ) 

_ _ 

Provocări și oportunități pentru dezvoltarea colectivităților locale 
TARIF: 750 lei 

16-20.12.2019 
5 zile  

_ _ 

Achiziții publice - soluții practice pentru aplicarea noului cadru legislativ 
TARIF:  750 lei 

16-20.12.2019 
5 zile 

_ _ 



 

 

 

 
 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 

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

     0728 317 131 

Data limită de trimitere a înscrierilor este cu 10 ZILE 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. 

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 
fiindm 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. 

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. Scopul colectării datelor este: furnizarea de informații cu privire la organizarea programelor de perfecționare ale Perform Center. 

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.). 

 
      Director general, Doru PETRE 


