
****F.F. IMPORTANT: Citiţi cu mare atenţie notele din subsol pentru a vedea că e cea mai bună ofertă! 

 

 

 

                  

                      VARA 2022 

 Bine v-am regăsit! 

 

În cei 15 ani de activitate și peste 19 000 de participanți la training-urile noastre, misiunea noastră a fost și este de a oferi soluții eficiente și 
practice organizațiilor care doresc să își crească performanțele prin intermediul dezvoltării pregătirii propriului personal. 

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.  

Vă propunem să aruncați o privire pe oferta 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  2022: 
 

 Programele sunt elaborate pe baza prevederilor legale în vigoare, precum și a priorității normelor europene 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. 

• 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. 

Furnizor autorizat: 

 



 

 

 

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

  

 

 

PERIOADA	
pe	săptămâni	

TITLUL	PROGRAMULUI	
Taxă	de	participare(	inclusiv	TVA	19%)	

PERIOADĂ	
PROGRAME	

LOCUL	DESFĂŞURĂRII	
Tarif	cazare*(	inclus	TVA		5%)	

 
 
 
 
 
 

19-26.06.2022 

Managementul resurselor umane. Salarizarea personalului. REVISAL - 950 lei 19-26.06.2022 
8 zile(7 nopți)	

Neptun, Hotel Q 
3200 lei	

Managementul administrației publice - 950 lei   19-26.06.2022 
8 zile(7 nopți)	

Neptun, Hotel Q 
3200 lei	

Prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date(GDPR) - 950 lei 19-26.06.2022 
8 zile(7 nopți)	

Neptun, Hotel Q 
3200 lei	

Atribuţii de stare civilă şi evidenţa persoanelor - 950 lei 19-26.06.2022 
8 zile(7 nopți)	

Mamaia, Hotel Richmond 
3800 lei	

Tehnici de mediere și negociere în administrația publică – 950 lei 19-26.06.2022 
8 zile(7 nopți)	

Mamaia, Hotel Voila 
2800 lei	



 

 

 

 

 

19-26.06.2022 

Managementul social - factor determinant în furnizarea serviciilor sociale-Managerul social – 950 lei 19-26.06.2022 
8 zile(7 nopți)	

Mamaia, Hotel Voila 
2800 lei 

Comunicare eficientă în echipele performante - 950 lei 19-26.06.2022 
8 zile(7 nopți)	

Mamaia, Hotel Voila 
2800 lei	

 

 

 

 

 

26.06-03.07.2022 

 

 

 

 

Codul administrativ - bază a reformei administrației publice - 950 lei 26.06-03.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3500 lei 

Funcționarii publici – în contextul Codului Administrativ - 950 lei 26.06-03.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3500 lei 

Prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date(GDPR) - 950 lei 26.06-03.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
2800 lei 

Managementul documentelor și arhivarea lor - 950 lei 26.06-03.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
2800 lei 

Achiziții publice - soluții practice - 950 lei 26.06-03.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3500 lei 

 

 

 

 

 

03-10.07.2022 

Secretariat modern, arhivarea documentelor - 950 lei 03-10.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
2800 lei 

Comunicare și relații publice în era digitală - 950 lei    03-10.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
2800 lei 

Digitalizarea instituțiilor publice - e-guvernare - 950 lei   03-10.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
2800 lei 

Managementul timpului și stresului. Lucrul în echipele profesioniştilor - 950 lei 03-10.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Sistemul de Control Intern Managerial între obligativitate și utilitate, practici de lucru – 950 lei 03-10.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Aspecte practice privind bugetul, finanțele contabilitatea și controlul financiar preventiv - 950 lei 03-10.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
2800 lei 

Managementul resurselor umane. Salarizarea personalului. REVISAL - 950 lei 03-10.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei  

 

 

 

 

10-17.07.2022 

Managementul administrației publice - 950 lei   10-17.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Impozite și taxe locale. Executare silită, valorificarea bunurilor - 950 lei 10-17.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Codul administrativ - bază a reformei administrației publice - 950 lei 10-15.07.2022 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Hotel Voila Inn 
2950 lei 

Buget, finanțe, contabilitate publică. Utilizarea FOREXEBUG - 950 lei     10-17.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Transparență instituțională prin prisma Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 – 950 lei 10-17.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Managementul riscurilor și strategii de minimizare a efectelor acestora - 900 lei 12-17.07.2022 
6 zile(5 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
2500 lei 

Audit public intern - 900 lei   
 
 
 

12-17.07.2022 
6 zile(5 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
2500 lei 



 

 

 

 

 

 

 

 

10-17.07.2022 

Curs de Formator (studii superioare) - 2000 lei   Curs autorizat ANC  (180 ore) 
(Detalii referitoare la programul de formare, obțineți de la secretariatul firmei și solicitând oferta personalizată) 

11.07-12.08.2022 București, Calea Plevnei nr.139 

Evaluator de competențe profesionale – 2000 lei  Curs autorizat ANC (180 ore) 
(Detalii referitoare la programul de formare, obțineți de la secretariatul firmei și solicitând oferta personalizată) 

11.07-12.08.2022 București, Calea Plevnei nr.139 

Expert prevenire și combatere a corupției - 1000 lei  Curs autorizat ANC (40 ore) 11-16.07.2022 
 

București, Calea Plevnei nr.139 

Digitalizarea instituțiilor publice - e-guvernare - 950 lei   10-17.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Tehnici de mediere și negociere în administrația publică – 950 lei 10-17.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
3500 lei 

Comunicare eficientă în echipele performante - 950 lei 10-17.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
3500 lei 

 

 

 

 

 

 

17-24.07.2022 

Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor - 950 lei 17-24.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
3500 lei 

Managementul administrației publice - management organizaţional  - 900 lei 17-22.07.2022 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Elexus Boutique 
2950 lei 

Managementul şi gestiunea informaţiilor, inclusiv cele clasificate -950 lei 17-24.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date(GDPR) - 950 lei 17-24.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Atribuţii de stare civilă şi evidenţa persoanelor - 950 lei 17-24.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Codul administrativ - bază a reformei administrației publice - 950 lei 17-24.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Comunicare și relații publice în era digitală - 950 lei    
 

17-24.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
3500 lei 

Digitalizarea instituțiilor publice - e-guvernare - 950 lei   17-24.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
3500 lei 

Elemente de administrație publică și practică administrativă pentru aleșii locali și personalul din sistemul public –  
950 lei 

17-24.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
3500 lei 

Managementul timpului și stresului. Lucrul în echipele profesioniștilor din administrația publică - 950 lei     17-24.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
3500 lei 

 

 

 

 

 

 

 

24-31.07.2022 

Managementul administrației publice - 900 lei  24-29.07.2022 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Elexus Boutique 
2950 lei 

Managementul social - factor determinant în furnizarea serviciilor sociale-Managerul social – 950 lei 24-31.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
3500 lei 

Buget, finanțe, contabilitate publică. Utilizarea FOREXEBUG - 950 lei     24-31.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
3500 lei 

Managementul timpului și stresului. Lucrul în echipele profesioniștilor din administrația publică - 950 lei     24-31.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
3500 lei 

Secretariat modern, arhivarea documentelor – 950 lei 24-31.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Impozite și taxe locale. Executare silită, valorificarea bunurilor - 950 lei 24-31.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Codul administrativ - bază a reformei administrației publice - 950 lei 24-31.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Băltenii de Sus, Hotel Wells 
4100 lei 



 

 

 

 

24-31.07.2022 

Managementul resurselor umane.Salarizare. REVISAL – 950 lei 24-31.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Managementul sănătății și securității în muncă - 950 lei 24-31.07.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
3500 lei 

 

 

 

 

 

31.07-07.08.2022 

Impozite și taxe locale. Executare silită, valorificarea bunurilor - 950 lei 31.07-07.08.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
3500 lei 

Codul administrativ - bază a reformei administrației publice - 950 lei 31.07-07.08.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
3500 lei 

Buget, finanțe, contabilitate publică. Utilizarea FOREXEBUG - 950 lei     31.07-07.08.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Atribuţii de stare civilă şi evidenţa persoanelor - 950 lei  31.07-07.08.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date(GDPR) - 950 lei 31.07-07.08.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Prevenire și intervenție împotriva violenței domestice - 950 lei 31.07-07.08.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
3500 lei 

Managementul social - factor determinant în furnizarea serviciilor sociale. Managerul social  - 950 lei 
 

31.07-07.08.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
3500 lei 

 

 

 

 

 

07-14.08.2022 

 

Managementul administrației publice - 950 lei 
 

07-14.08.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Codul administrativ - bază a reformei administrației publice - 900 lei  07-12.08.2022 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Elexus Boutique 
2950 lei 

Managementul resurselor umane. Salarizare. REVISAL - 950 lei 
 

07-14.08.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Achiziții publice - soluții practice - 950 lei 
 

07-14.08.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
3500 lei 

Managementul sănătății și securității în muncă - 950 lei 
 

07-14.08.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
3500 lei 

Aspecte practice privind bugetul, finanțele, contabilitatea și controlul financiar preventiv - 950 lei 07-14.08.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
3500 lei 

Prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date(GDPR) - 950 lei 07-14.08.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
3500 lei 

Sistemul de Control Intern Managerial între obligativitate și utilitate, practici de lucru – 950 lei 07-14.08.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Etică, integritate, Strategia Natională Anticorupție 2021-2025 - 950 lei   07-14.08.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

 

 

 

 

 

    14-21.08.2022 

Managementul timpului și stresului - 950 lei              
 

14-21.08.2021 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
3500 lei 

Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în administrația publică- 950 lei 14-21.08.2021 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Comunicare și relații publice în era digitală - 950 lei    14-21.08.2021 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Digitalizarea instituțiilor publice - e-guvernare - 950 lei   14-21.08.2021 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Buget, finanțe, contabilitate publică - 950 lei 14-21.08.2021 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
3500 lei 

Managementul serviciilor sociale - 950 lei 14-21.08.2021 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
3500 lei 



 

 

 

    

 14-21.08.2022 

Dezvoltare personală, dezvoltare profesională - 950 lei 14-21.08.2021 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
3500 lei 

Atribuţii de stare civilă şi evidenţa persoanelor - 950 lei 14-21.08.2021 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

 

 

 

 

 

 

21-28.08.2022 

Managementul administrației publice - 950 lei 21-28.08.2022 
8 zile(7 nopți) 

Băltenii de Sus, Hotel Wells 
4100 lei 

Codul administrativ - bază a reformei administrației publice - 950 lei 21-28.08.2022 
8 zile(7 nopți) 

Băltenii de Sus, Hotel Wells 
4100 lei 

Buget, finanțe, contabilitate publică. Utilizarea FOREXEBUG - 950 lei     21-28.08.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
2900 lei 

Audit public intern - 950 lei  21-28.08.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Sistemul de Control Intern Managerial, obligativitate și utilitate, practici de lucru  - 950 lei 21-28.08.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3900 lei 

Tehnici de mediere și negociere în administrația publică – 950 lei  21-28.08.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
2900 lei 

Dezvoltare personală și profesională. Managementul timpului și tehnici de creștere a eficienței - 950 lei 21-28.08.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
2900 lei 

 

 

 

 

 

 

28.08-04.09.2022 

Managementul timpului și stresului. Lucrul în echipe performante - 950 lei 28.08-04.09.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
2800 lei 

Managementul administrației publice - 950 lei 28.08-04.09.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3200 lei 

Dezvoltare personală, dezvoltare profesională. Lucrul în echipe performante - 950 lei 28.08-04.09.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3200 lei 

Managementul administrației publice - 950 lei 28.08-04.09.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3200 lei 

Comunicarea interpersonală și comunicarea organizațională - 950 lei 28.08-04.09.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
2800 lei 

Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în administrația publică- 950 lei 28.08-04.09.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
2800 lei 

Digitalizarea instituțiilor publice - e-guvernare - 950 lei   28.08-04.09.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
2800 lei 

Achiziții publice - soluții practice - 950 lei 28.08-04.09.2022 
8 zile(7 nopți) 

Mamaia, Hotel Voila 
2800 lei 

 

 

 

 

04-11.09.2022 

Managementul administrației publice - 950 lei 04-11.09.2022 
8 zile(7 nopți) 

Voroneț, Casa Elena 
3900 lei 

Managementul social - factor determinant în furnizarea serviciilor sociale. Managerul social  - 950 lei 04-11.09.2022 
8 zile(7 nopți) 

Voroneț, Casa Elena 
3900 lei 

Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în administrația publică- 950 lei 04-11.09.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3200 lei 

Managementul administrației publice în contextul Codului administrativ - 950 lei 04-11.09.2022 
8 zile(7 nopți) 

Neptun, Hotel Q 
3200 lei 

Legalitatea, controlul și oportunitatea actelor și contractelor administrative - 900 lei 04-09.09.2022 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Elexus Boutique  
2950 lei 

Codul administrativ - bază a reformei administrației publice - 900 lei 04-09.09.2022 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Elexus Boutique  
2950 lei 

Comunicarea interpersonală și comunicarea organizațională - 900 lei 04-09.09.2022 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Voila Inn 
2950 lei 



 

 

 

 
 
*Tarif cazare: 

-          Posibilitatea servirii mesei  în regim cont cameră, care este inclusă în prețul cazării 
-          La hotelul President din Băile Felix, masa este în regim all-inclusive pentru 2 persoane; 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

11-18.09.2022 

Curs de Formator (studii superioare) - 2000 lei  Curs autorizat ANC (180 ore) 
(Detalii referitoare la programul de formare, obțineți de la secretariatul firmei și solicitând oferta personalizată) 

12.09-13.10.2022 
 

București, Calea Plevnei nr.139 

Evaluator de competențe profesionale – 2000 lei  Curs autorizat ANC (180 ore) 
(Detalii referitoare la programul de formare, obțineți de la secretariatul firmei și solicitând oferta personalizată) 

12.09-13.10.2022 
 

București, Calea Plevnei nr.139 

Buget, finanțe, contabilitate publică. Utilizarea FOREXEBUG - 900 lei 11-16.09.2022 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Voila Inn 
2950 lei 

Codul administrativ - bază a reformei administrației publice - 900 lei 11-16.09.2022 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Elexus Boutique  
2950 lei 

Comunicarea interpersonală și comunicarea organizațională - 900 lei 11-16.09.2022 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Elexus Boutique  
2950 lei 

CFP, CFG și FOREXEBUG - Instrumente financiar-bugetare în instituțiile publice - 950 lei 11-18.09.2022 
8 zile(7 nopți) 

Băltenii de Sus, Hotel Wells 
4100 lei 

Managementul schimbării.  Managementul adaptat al Resurselor Umane - 950 lei 11-18.09.2022 
8 zile(7 nopți) 

Băltenii de Sus, Hotel Wells 
4100 lei 

Expert prevenire și combatere a corupției - 1000 lei  Curs autorizat ANC (40 ore) 11-16.09.2022 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Elexus Boutique  
2950 lei 

Sistemul de Control Intern Managerial, obligativitate și utilitate, practici de lucru  - 900 lei 11-16.09.2022 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Elexus Boutique  
2950 lei 

 

 

 

 

18-25.09.2022 

Codul administrativ - bază a reformei administrației publice - 900 lei 18-23.09.2022 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Voila Inn 
2950 lei 

Managementul social - factor determinant în furnizarea serviciilor sociale. Managerul social – 900 lei 18-23.09.2022 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Voila Inn 
2950 lei 

Managementul administrație publice -950 lei 18-25.09.2022 
8 zile(7 nopți) 

Băile Felix, Hotel President 
4900 lei 

Comunicarea interpersonală și comunicarea organizațională - 950 lei 18-25.09.2022 
8 zile(7 nopți) 

Băile Felix, Hotel President 
4900 lei 

Prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date(GDPR) - 900 lei 
 

18-23.09.2022 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Voila Inn 
2950 lei 

 

 

25.09-02.10.2022 

Managementul serviciilor publice - 900 lei 25-30.09.2022 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Elexus Boutique  
2950 lei 

Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor - 900 lei 25-30.09.2022 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Elexus Boutique  
2950 lei 

Managementul administratiei publice - 900 lei 25-30.09.2022 
6 zile(5 nopți) 

Predeal, Voila Inn 
2950 lei 



 

 

 

 
 

Trainingurile pot fi livrate și la sediul dumneavoastră. Ele pot fi personalizate în conformitate cu nevoile organizației 
dumneavoastră, condițiile financiare putând fi negociate. 

 
IMPORTANT: Oferim consultanță, îndrumare și instruire în domeniile pentru care facem training(ex:Implementare  și 

dezvoltare SCIM, ISO 9001, ISO 27001,GDPR; etc.). 

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 



 

 

 

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 317 130. 

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 317 130, 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. 

 
Doru PETRE,    

     Director General                                                                     


