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Utilizăm platformele Zoom și YouTube:

INVITAȚIE
OFERTĂ

Ianuarie - Mai 2021
⊲ EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE
Cod COR 214946

⊲ MANAGER DE PROIECT
Cod COR 242101

⊲ RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL
Cod COR 242231

⊲ FORMATOR

Cod COR 242401

⊲ EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII
Cod COR 242420

CURSURI AUTORIZATE DE MINISTERUL
MUNCII ȘI MINISTERUL EDUCAȚIEI
ORGANIZATE ÎN MEDIUL ON-LINE PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI ZOOM
Centrul de Formare APSAP este o organizație neguvernamentală al cărei scop este acela de a sprijini
dezvoltarea profesională a personalului și a competentelor profesionale specifice, prin adaptarea lor la
cerințele pieței, precum și de a susține organizațiile pentru creșterea competitivității.
Centrul de Formare APSAP, furnizor de formare profesională cu peste 14 ani de experiență vă invită
să participați la 3 cursuri acreditate derulate on-line prin intermediul platformei ZOOM, unde veți
avea oportunitatea de a vă întâlniți cu cei mai buni formatori din România, cu experiență dovedită în
domeniul de activitate predat.
Din luna mai 2020 până în prezent au participat peste 30.000 de persoane la cursurile online
organizate de Centrul de Formare APSAP. Cursurile sunt interactive, cu exemple practice, prezentări,
exerciții, materiale suport actualizate la zi și sesiuni de întrebări și răspunsuri.
Participarea la cursurile on-line este GRATUITĂ și nu
există o limitare a numărului de locuri. Opțional, la cerere,
se poate elibera un certificat de absolvire acreditat.
Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv
care va însoți certificatul acreditat de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecției
Sociale (Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare
Profesională a Adulților a Municipiului București)

TEL: 0788 124 567 | FAX: 021/ 569 61 26
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EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE
Certificat acreditat Cod COR 214946

⊲ 18 - 22 ianuarie 2021
Luni - Vineri (orele 13.30 – 17.30)
Data examen: 22 ianuarie 2021

⊲ 25 - 29 ianuarie 2021

Lector:

Ionela COSTACHE

Senior Consultant Achiziții Publice,
peste 15 ani experiență în domeniu – practician

Luni - Vineri (orele 13.30 – 17.30)
Data examen: 29 ianuarie 2021

⊲ 15 - 19 februarie 2021
Luni - Vineri (orele 13.30 – 17.30)
Data examen: 19 februarie 2021

⊲ 15 - 19 martie 2021
Luni - Vineri (orele 13.30 – 17.30)
Data examen: 19 martie 2021

⊲ 12 - 16 aprilie 2021
Luni - Vineri (orele 13.30 – 17.30)
Data examen: 16 aprilie 2021

⊲ 10 - 14 mai 2021

Opțional
re diplomă:
tarif elibera

690 lei

Luni - Vineri (orele 13.30 – 17.30)
Data examen: 14 mai 2021

TEMATICĂ ABORDATĂ
⊲ Cadrul legislativ privind achizițiile publice. Particularizări
privind starea de urgență instituită la nivelul României
⊲ Documente de programare a achizițiilor publice, strategia
anuală a achizițiilor publice și programul anual al achizițiilor
publice
⊲ Prezentarea instituțiilor cu atribuții în domeniul achizițiilor
publice: ANAP, CNSC, Curtea de Conturi etc.
⊲ Elaborarea documentației de atribuire. Rolul DUAE
⊲ Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de
calificare și atribuire
⊲ Analiza documentației de atribuire, interpretarea fișei de
date și formularea solicitării de clarificări
⊲ Platforma SEAP: înregistrare, utilizare, catalogul electronic
și proceduri

⊲ Publicarea anunțurilor: de intenție, de participare și de atribuire
⊲ Reguli speciale de transparență, de comunicare și
transmitere a datelor și de evitare a conflictelor de interese
⊲ Proceduri de achiziții publice: praguri valorice, procedura
simplificată, licitația deschisă, licitația restrânsă, dialogul
competitiv, negocierea fără publicare
⊲ Depunerea ofertei tehnice și financiare on-line și off-line
⊲ Atribuirea contractelor de achiziții publice
⊲ Oferte alternative, subcontractanți
⊲ Criterii de calificare și selecție
⊲ Formularea și depunerea contestațiilor
⊲ Contravenții și sancțiuni

⊲ Dosarul de achiziție
⊲ Noutăți privind derularea procedurilor de achiziție publică
cuprinse în Instrucțiuni și puncte de vedere emise de ANAP
⊲ Modalități de constituire și eliberare a garanției de
participare/bună execuție
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MANAGER DE PROIECT
Certificat acreditat Cod COR 242101

⊲ 18 - 22 ianuarie 2021
Luni - Vineri (orele 09.30 – 13.00)
Data examen: 11 februarie 2021

⊲ 1 - 5 februarie 2021
Luni - Vineri (orele 13.30 – 17.30)
Data examen: 11 februarie 2021

⊲ 22 - 26 februarie 2021

LectorI:

Dr. Mihaela SIMION

Manager de Proiect și Trainer cu peste 15 ani
experiență în domeniu – practician

Asist.Univ.Dr. Mihai ENESCU
Manager de Proiect,
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Luni - Vineri (orele 13.30 – 17.30)
Data examen: 9 martie 2021

⊲ 22 - 26 martie 2021
Luni - Vineri (orele 13.30 – 17.30)
Data examen: 2 aprilie 2021

⊲ 19 - 23 aprilie 2021
Luni - Vineri (orele 13.30 – 17.30)
Data examen: 28 aprilie 2021

⊲ 24 - 28 mai 2021
Luni - Vineri (orele 13.30 – 17.30)
Data examen: 2 iunie 2021

Opțional
re diplomă:
tarif elibera

790 lei

TEMATICĂ ABORDATĂ
⊲ Definirea noțiunilor de proiect și de managementul
proiectului

⊲ Metodologiile moderne ale managementului proiectelor:
AGILE, LEAN și KANBAN

⊲ Oportunități de finanțare, ciclul de viață a managementului
de proiect

⊲ Abordări ale managementului de proiect: AGILE și
WATERFALL

⊲ Stabilirea pașilor în derularea managementului proiectului

⊲ Aplicații destinate gestionării managementului:
MICROSOFT PROJECT, PRIMAVERA ș.a.

⊲ Grupuri de interes asociate proiectului, roluri și responsabilități
⊲ Factori perturbatori care afectează începerea, conducerea
sau rezultatele proiectului
⊲ Identificarea obiectivului general și a obiectivelor specifice
în cadrul proiectului: analiza SWOT și studiul de fezabilitate
⊲ Identificarea atribuțiilor managerului
de proiect și ale echipei sale, funcțiile managerului de proiect
⊲ Fazele proiectului – componentele proiectului și tabloul de bord
⊲ Planul de management al proiectului. Planificarea în detaliu
a proiectului
⊲ Instrumente și tehnici specifice de planificare: WBS,
GANTT, PERT și drumul critic
⊲ Alocarea resurselor și gestionarea resurselor (buget, analiza
cost-beneficiu etc.)
⊲ Rezultatele analizei livrabilelor unui proiect.Valoarea
proiectelor din perspectiva economico-financiară.
⊲ Conceptul de valoare – reprezentări la nivelul
organizațional și reprezentări la nivelul individual

⊲ Managementul timpului
⊲ Dezvoltarea competențelor în leadership
⊲ Evaluarea performanței managerului de proiect
⊲ Comunicarea organizațională și interdepartamentală
⊲ Comunicarea eficientă în cadrul proiectului: abordarea și
organizarea întâlnirilor de lucru
⊲ Managementul riscurilor: identificare, clasificare și abordare
⊲ Instrumente de monitorizare și control
⊲ Închiderea proiectului și evaluarea performanței
echipei de proiect
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RESPONSABIL CU PROTECȚIA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Certificat acreditat Cod COR 242231

⊲ 25 - 29 ianuarie 2021

LectorI:

Luni - Vineri (orele 09.30 – 13.00)
Data examen: 12 martie 2021

Specialist drept european și legislație internațională

⊲ 8 - 12 februarie 2021
Luni - Vineri (orele 13.30 – 17.30)
Data examen: 12 martie 2021

Prof. Univ.Dr. Augustin FUEREA
Roxana NICULESCU

Auditor și consultant implementarea GDPR

⊲ 5 - 9 aprilie 2021
Luni - Vineri (orele 13.30 – 17.30)
Data examen: 6 mai 2021

Opțional
re diplomă:
tarif elibera

790 lei

TEMATICĂ ABORDATĂ
⊲ Cadrul legislativ actual aplicabil protecției datelor cu
caracter personal din perspectiva națională și europeană

⊲ Lista operațiunilor obligatorii pentru realizarea evaluării
impactului asupra protecției datelor cu caracter personal

⊲ Legislația europeană și națională

⊲ Drepturile persoanelor vizate (ale căror date sunt
prelucrate)

⊲ Coroborarea legislației din domeniul protecției datelor
cu alte acte normative din alte domenii incidente, cum ar
fi Codul Civil, Codul Muncii, Codul de procedură fiscală,
Regulamentele Băncii Naționale a României
⊲ Noțiunile de „prelucrare de date cu caracter personal”, „date
cu caracter personal”, „categorii de date speciale”, „numere de
identificare națională”, consimţământ „în forma scrisă sau în
formă electronică”;
⊲ Noțiunile de „persoană vizată”, „operator de date”, „operatori
asociați”, „persoană împuternicită”, „terț”, „sub-contractor al
persoanei împuternicite”, „reprezentanții operatorilor sau ai
împuterniciților care nu îşi au sediul în Uniune”
⊲ Determinarea categoriilor de date
⊲ Principiile prelucrării datelor cu caracter personal
⊲ Persoanele implicate în prelucrarea datelor cu caracter
personal
⊲ Legalitatea Legitimitatea procesării datelor
⊲ Responsabilitățile operatorilor care prelucrează date
personale
⊲ Sarcinile responsabilului cu protecția datelor
⊲ Formalități administrative și cerințe tehnice minime ce
trebuie îndeplinite de către operatorii care prelucrează date
cu caracter personal, pentru conformitatea cu GDPR

⊲ Identificarea riscurilor de către operatorul de date și
stabilirea măsurilor tehnice și organizatorice (proceduri
interne)
⊲ Securitatea datelor cu caracter personal
⊲ Responsabilitățile operatorului de date
⊲ Drepturile și obligațiile împuternicitului în prelucrarea
datelor. Aspecte particulare prelucrare date sensibile
⊲ Pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal.
⊲ Procesele fizice de pseudonimizare și anonimizare
⊲ Transferul datelor la nivel internațional
⊲ Gestionarea relației cu Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
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FORMATOR
Certificat acreditat Cod COR 242401

⊲ 8 - 12 martie 2021
Luni - Vineri (orele 13.30 – 17.30)
Data examen: 9 aprilie 2021

Lector:

Teodora MEȚIU

Specialist Comunicare Publică
și Trainer cu peste 15 ani experiență TV

Opțional
re diplomă:
tarif elibera

890 lei

TEMATICĂ ABORDATĂ
⊲ Valori în cadrul procesului de învățare. Formare continuă pe
tot parcursul vieții – concepte și practici

⊲ Corelarea stărilor emoționale cu limbajul verbal, paraverbal
și nonverbal

⊲ Legislația în domeniul formării profesionale pentru adulți

⊲ Mituri legate de frica de a vorbi în public. Puterea pauzelor
în cadrul discursului

⊲ Stabilirea nevoilor participanților și a obiectivelor
programului de formare
⊲ Pregătirea cursului. Schema logică de proiectare a
conținutului: ”mind map”
⊲ Echipamente și tehnici suport în cadrul sesiunilor de
formare
⊲ Asumarea responsabilității învățării. Inserarea activității de
training în cadrul organizației
⊲ Setarea obiectivelor unei prezentări în fața unui auditoriu.
Analiza audienței
⊲ Elementele moderne ale discursului în fața publicului
⊲ Organizarea și planificarea conținutului prezentării pentru
captarea și menținerea atenției și declanșarea motivațiilor
⊲ Regulile de bază ale unei prezentări POWER POINT de
succes
⊲ Video proiecțiilor de impact: PREZI, CREATELY, XMIND și
AR (Realitate Augmentată)
⊲ Platforme on-line pentru susținerea cursurilor: ZOOM,
WEBEX, MICROSOFT TEAMS, MEETS etc.

⊲ Deschiderea cu impact a prezentării. Folosirea (sau nu a)
umorului
⊲ Jocuri și activități care încurajează dialogul
⊲ Vestimentația: simboluri ale identității personale și sociale
⊲ Dezvoltarea conținutului: informația relevantă, informația utilă
⊲ Gestionarea timpului în cadrul prezentării. Acțiuni pentru
îmbunătățirea abilităților de prezentare în fața publicului.
⊲ Asertivitatea și elemente ale inteligenței emoționale
⊲ Tehnici de training creativ. Momente memorabile. Valiza
Trainerului.
⊲ Tipuri de cursanți. Tipuri de formatori
⊲ Susținerea unui curs în echipe de doi sau mai mulți
formatori
⊲ Interacțiunea cu sala. Crearea raportului și relației de
parteneriat cu participanții la formare
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EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII
Certificat acreditat Cod COR 242220

⊲ 1 - 5 februarie 2021

LectorI:

Luni - Vineri (orele 13.30 – 17.30)
Data examen: 11 februarie

Specialist Dreptul Muncii

⊲ 22 feb. - 3 martie 2021
Luni - Vineri (orele 09:30 - 13:30)
Data examen: 26 martie 2021

Avocat Prof.Univ.Dr. Radu POPESCU
Daniel Năstase

Jurist Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”

⊲ 5 - 14 aprilie 2021
Luni - Vineri (orele 09:30 - 13:30)
Data examen: 6 mai 2021

TEMATICĂ ABORDATĂ

Opțional
re diplomă:
tarif elibera

980 lei

⊲ Instituții ale dreptului muncii și securității sociale

⊲ Regulamentul intern

⊲ Acte normative internaționale, europene și naționale

⊲ Abaterile și sancțiunile disciplinare

⊲ Principiul nediscriminării și egalității de șanse

⊲ Răspunderea patrimonială în raporturile de muncă și
răspunderea civilă

⊲ Conceptul de ”FLEXISECURITATE”
⊲ Securitate socială: asigurări sociale de pensii, sănătate,
șomaj și alte prestații sociale
⊲ Dreptul colectiv al muncii
⊲ Sindicatele și patronatele
⊲ Reprezentanții salariaților
⊲ Negocierea și conținutul contractului/acordului
colectiv de muncă
⊲ Încheierea, executare, modificarea, suspendarea și
încetarea contractului/acordului colectiv de muncă
⊲ Dreptul individual al muncii
⊲ Negocierea, încheierea și executarea contractului
individual de muncă
⊲ Clauzele contractului individual de muncă

⊲ Răspunderea contravențională/disciplinară și penală în
raporturile de muncă și serviciu
⊲ Conflictele de muncă
⊲ Organizarea muncii și sisteme de salarizare
⊲ Proiectarea fișelor de post
⊲ Sisteme de salarizare și recompensare a salarizaților
⊲ Formarea profesională a salariaților
⊲ Evaluarea profesională a salariaților
⊲ Managementul profesiei
⊲ Acordarea de consultanță/consiliere
⊲ Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor
⊲ Forme de exercitare a profesiei

⊲ Drepturile și obligațiile angajatorului și a salariaților
⊲ Modificarea și suspendarea contractului individual
de muncă
⊲ Timpul de muncă și timpul de odihnă
⊲ Forme de încetare a contractului individual de muncă
⊲ Concedierea
⊲ Răspunderea juridică și jurisdicția muncii
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE

DETALII TEHNICE

Participarea la programele de mai sus este GRATUITĂ.
La cerere, se poate elibera un certificat de absolvire
acreditat și suplimentul descriptiv pentru atestarea
competențelor.

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este
necesar ca fiecare participant să:
1. Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau
telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon
(opțional: căști și cameră web)
2. Să descarce aplicația Zoom pe dispozitivul
de pe care se va accesa cursul on-line.
Aplicația Zoom este disponibilă (gratuit)

SUPORT TEHNIC APSAP
telefon:

Actele necesare pentru obținerea
certificatului de absolvire:
● Diplomă de licență / adeverință de absolvire a facultății (copie)
● Act de identitate (copie)
● Certificat de naștere (copie)
● Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
● Dovada plății

0730 124 567
INFO CENTER APSAP
telefon:		
fax:

0788 124 567 021 569 61 26
email:

webinar@cursuri-functionari.ro

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și
desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:
Doamna Luiza Almajan
Director programe de formare-APSAP

0788 124 567

ție,
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ONTACT
DATE DE C
0788 124 567

Luiza Almăjan
Director Programe de Formare APSAP

0730 124 567

Alexandru Legănuţ
Coordonator Programe APSAP
FAX: 021 569 61 26
Str. Turturelelor nr. 62, Clădirea Decebal Tower,
etaj 6, Sector 3, Bucureşti
E-mail: secretariat@cursuri-functionari.ro
cursuri-functionari.ro

FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE ÎNSCRIERE

COMANDĂ FERMĂ

Prezentul document reprezintă o comandă fermă. Fișa, după ce a fost completată, semnată și aprobată, se trimite
la numărul de fax: 021.569.61.26 sau prin e-mail pe adresa: webinar@cursuri-functionari.ro. Aceasta ține loc
de contract între părți și generează drepturi și obligații în conformitate cu termenii și condițiile afișate pe pagina
Centrului de Formare APSAP. Prin semnarea acestui document vă exprimați acordul explicit cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal – scopul prelucrării este furnizarea de informații cu privire la organizarea programelor de
perfecționare ale Centrului de Formare APSAP și marketing în condițiile descrise pe pagina:
cursuri-functionari.ro/termeni-si-conditii

APROB, Organizația (L.S.):
......................................................................................
Nr. ............................. Data ......................................

TOATE CÂMPURILE DIN FIŞA DE ÎNSCRIERE SUNT OBLIGATORII
ȘI SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE!

Denumire WEBINAR* (Selectați unul sau mai multe cursuri on-line, precum și opțiunea de diplomă/certificat, după caz):
Expert achiziții publice

Manager de proiect

Responsabil cu protecția
datelor cu caracter personal

Formator

Expert legislația muncii

18 - 22 ian. 2021

18 - 22 ian. 2021

25 - 29 ian. 2021

8 - 12 mar. 2021

1 - 5 feb. 2021

25 - 29 ian. 2021

1 - 5 feb. 2021

8 - 12 feb. 2021

22 feb. - 3 mar. 2021

15 - 19 feb. 2021

22 - 26 feb. 2021

5 - 9 apr. 2021

5 - 14 apr. 2021

15 - 19 mar. 2021

22 - 26 mar. 2021

12 - 16 apr. 2021

19 - 23 apr. 2021

10 - 14 mai 2021

24 - 28 mai 2021

Solicită certificat acreditat

Solicită certificat acreditat

Solicită certificat acreditat

Solicită certificat acreditat

Solicită certificat acreditat

*Participarea la WEBINAR este gratuită.
La cerere, se poate elibera un certificat de absolvire acreditat, pe lângă fișa individuală de înscriere, trebuie anexate (scanat) următoarele documente: certificat de
naștere, certificat de căsătorie (dacă este cazul), cartea de identitate și diploma de licență.

1. Date personale
(Vă rugăm să completați: clar, lizibil, datele furnizate):
Nume:

Prenume:

CNP:

Data nașterii:

Studii superioare:
DA

NU

Denumirea angajatorului:
Direcție/serviciu/birou:

Funcția:

E-mail personal / serviciu:

Telefon mobil personal / serviciu:

2. Date de facturare Vă rugăm să completați: clar, lizibil, datele furnizate vor apărea pe facturile fiscale
Se completează numai dacă se solicită certificat de absolvire, pentru unul sau mai multe webinare
Denumire beneficiar:
Cod Fiscal / CNP:

Adresa / Domiciliu:

Localitatea:

Județul:

E-mail:
Semnătură participant

Data completării

Fax:
Banca / Trezoreria:

FOARTE IMPORTANT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ
Vă rugăm să citiți cu atenție! Este necesar ca fiecare participant să:
1.

Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet
(opțional: căști și cameră web)

2.

Să descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line.
SUPORT TEHNIC APSAP:

0730 124 567

Informațiile furnizate prin acest formular de înscriere sunt protejate conform Legii nr. 190 din 2018 privind protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date. Ne puteți solicita în orice moment, în scris, să ștergem informațiile personale din sistemele noastre. Vom respecta
această solicitare dacă nu există un motiv legitim pentru a nu șterge aceste informații. Drepturile pe care le au toți clienții noștri sunt următoarele: acces, informare,
rectificare și obiecție, ștergere, dreptul de a restricționa prelucrarea, dreptul la portabilitate.

