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OFERTĂ 
PROGRAME DE PERFECȚIONARE 
PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 
ÎN MEDIUL ON-LINE PRIN APLICAȚIA ZOOM

La finalizarea programului de perfecționare participanții vor primi suportul de curs și certificatul 
de participare recunoscut la nivel național, în conformitate cu prevederile Codul Administrativ și a 
Hotărârii de Guvern nr. 1066 din 2008, cu un număr de 18 ore.

Către: Autoritățile și Instituțiile Publice
În atenția: Conducerii Autorităților și Instituțiilor Publice 
Referitor la: Cursuri organizate în mediul on-line prin aplicația ZOOM

În contextul pandemiei COVID-19, Centrul de Formare APSAP a fost primul furnizor de formare din 
România care a organizat cursuri online la care au participat peste 65.000 de persoane angajate în 
sistemul public.

Vă invităm să participați la 4  sesiuni de perfecționare derulate online prin intermediul platformei 
ZOOM, unde veți putea lămuri punctual, alături de cei mai buni specialiști din sectorul public, 
problemele cu care vă confruntați în activitatea curentă. 

⊲  10-12 mai 2021 
Managementul resurselor umane 
Lector: Felicia STAN, Director, Agenția Națională a Funcționarilor Publici (A.N.F.P.) 

⊲  17-19 mai 2021 
Management financiar și contabilitatea instituțiilor publice 
Lector: Petre CRIȘAN, Direcția Generală de Metodologie Contabilă Instituții Publice, 
Ministerul Finanțelor Publice 

⊲  24-26 mai 2021 
Control intern/managerial. Modele concrete și aplicații practice 
Lector: Cătălin Dumitru PETRESCU, Auditor Șef, Curtea de Conturi a României

⊲  2-4 iunie 2021 
Responsabil date cu caracter personal 
Lector: Prof. Univ. Dr. Augustin FUEREA - Specialist Drept Internațional

TARIF GENERAL: 350 LEI (294,12 + TVA)
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⊲  10-12 mai 2021

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
CURS ONLINE - Webinar Orar: 09:30-13:30

Lector:
Felicia STAN
Director, Agenția Națională 
a Funcționarilor Publici (A.N.F.P.)

Durată program:
3 zile / 18 ore

Calendarul derulării sesiunilor de formare se regăseste pe 
ultima pagină a acestei oferte dar și online pe website-ul 
Centrului de Formare APSAP. www.cursuri-functionari.ro 

● Structura organizatorică a instituțiilor și autorităților publice

● Completarea și avizarea ștatului de personal

● Organizare și reorganizare instituțională

● Recrutarea și selecția în administrația publică

● Interviul de recrutare. Selecția candidaților

● Numirea pe post. Integrarea în organizație

● Evaluarea personalului plătit din fonduri publice

● Abordarea performanței slabe

● Managementul carierei funcționarului public

● Formarea și dezvoltarea funcționarilor publici

● Motivarea în funcția publică

● Cadrul legislativ referitor la numirea pe post, raportul de 
muncă și raportul de serviciu

● Actul administrativ de numire pe post și C.I.M.. Emitere, 
încheiere, modificare, suspendare și încetare

● Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul plătit din 
fonduri publice/europene

● Registrul general de evidență a salariaților

● Structura autorităților și instituțiilor publice. Stabilirea funcțiilor 
publice

● Reorganizarea instituției publice. Transformarea posturilor 
contractuale în funcții publice

● Aspecte juridice privind recrutarea și selecția funcționarilor 
publici. Promovarea funcționarilor publici

● Mobilitatea personalului. Dosarul profesional. Aspecte juridice 
privind evaluarea performanțelor

● Abateri disciplinare. Comisia de disciplină. Actul administrativ 
de sancționare

● Proceduri operaționale – „Etica la locul de muncă”

● Standard ocupațional – Consilierul de etică. Misiune, atribuții, 
principii și instrumente de lucru

● Plan măsuri de integritate în instituție

TEMATICĂ ABORDATĂ

Tarif general curs:

350 Lei 
(294,12+TVA)
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⊲  17-19 mai 2021

MANAGEMENT FINANCIAR ȘI 
CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE
CURS ONLINE - Webinar Orar: 09:30-13:30

Lector:
Petre CRIȘAN
Direcția Generală de Metodologie 
Contabilă Instituții Publice,   
Ministerul Finanțelor Publice

Durată program:
3 zile / 18 ore

Calendarul derulării sesiunilor de formare se regăseste pe 
ultima pagină a acestei oferte dar și online pe website-ul 
Centrului de Formare APSAP. www.cursuri-functionari.ro 

● Noutăți și reglementări legislative în domeniul financiar – 
contabil aplicabile instituțiilor publice începând cu 1 ianuarie 
2020

● Întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor 
publice pentru în anul 2020

● Particularități privind închiderea conturilor de finanțare, de 
disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituțiile 
publice finanțate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituții 
publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum 
şi pentru activități finanțate din venituri proprii

● Sistemul național de raportare (FOREXEBUG) - necesități, 
avantaje și beneficii pentru instituțiile publice în urma 
implementării acestuia

● Transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor 
financiare în Sistemul național de raportare - particularități și 
problem întâmpinate în transmiterea formularelor. Spețe și cazuri 
practice

● Verificări și validări de formulare efectuate în sistem

● Generarea pachetului de situații financiare

● Modificări și completări la OUG nr. 88/2013 privind 
adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor 
angajamente convenite cu organismele internaționale, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

● Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în 
patrimoniul instituțiilor publice (OMFP nr. 3.471/2008)

● Monografii privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor 
specifice (salarii, rețineri din salarii, concedii medicale, sume 
de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate, vouchere de 
vacanță, etc.)

● Discuții privind aplicarea OMFP nr. 221/2015 - trecerea 
activelor fixe corporale amortizate integral la categoria 
materialelor de natura obiectelor de inventar

● Angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor 
la instituțiile publice – ALOP (OMFP nr. 547/2009 pentru 
modificarea şi completarea OMFP nr. 1.792/2002) Acțiuni 
multianuale

● Proceduri contabile. Modele de elaborare

● Aplicații practice şi studii de caz ce vor ilustra temele tratate 
prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice

TEMATICĂ ABORDATĂ

Tarif general curs:

350 Lei 
(294,12+TVA)
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⊲  24-26 mai 2021

CONTROL INTERN/MANAGERIAL.  
MODELE CONCRETE ȘI APLICAȚII PRACTICE
CURS ONLINE - Webinar Orar: 09:30-13:30

Lector:
Cătălin Dumitru PETRESCU
Auditor Șef,
Curtea de Conturi a României

Durată program:
3 zile / 18 ore

Calendarul derulării sesiunilor de formare se regăseste pe 
ultima pagină a acestei oferte dar și online pe website-ul 
Centrului de Formare APSAP. www.cursuri-functionari.ro 

● Modificările aduse Codului controlului intern managerial 
prin OSGG nr. 600 / 2018 și implicațiile acestora aspura 
documentelor întocmite în cadrul instituțiilor publice 

●Comisia de monitorizare: rol, componeță, atributii, secretariatul 
tehnic al Comisiei, documente obligatorii, niveluri de conducere 

● Erori privind organizarea și funcționarea Comisiei de 
monitorizare 

● Responsabilități ale ordonatorului principal de credite în 
domeniul controlului intern prevazute de OSGG nr. 600 / 2018 

● Planificarea activităților și programul de dezvoltare în 
conformitate cu OSGG nr. 600 / 2018 

● Completarea situațiilor centralizatoare anuale 

● Evaluarea sistemului de control intern managerial (noua scară 
de evaluare a sistemului de control intern) 

● Elaborarea raportului asupra sistemului de control intern 

● Autoevaluarea și completarea chestionarului de autoevaluare 
– noutățile aduse de OSGG nr. 600 / 2018 

● Controlul intern managerial la entitățile publice.  
Cadru, necesitate, rol, relevanță 

● Relația cu controlul intern/financiar - preventiv propriu și 
delegat 

● Implementarea celor 16 standarde – discuții și modele aplicate 
pe Stadardul 8 – Managementul riscurilor 

● Exemple de indicatori în domeniul resurselor umane, 
salarizării, contabilității, achiziții etc. 

● Evaluarea calității indicatorilor de monitorizare a 
performanțelor 

● Implementarea unui sistem coerent de monitorizare a 
performanțelor în entitate 

● Exemplu de procedură operațională privind monitorizarea 
performanțelor 

● Raportul anual de monitorizare a performanțelor şi Informarea 
privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității în 
vederea analizării şi aprobării în Comisia de monitorizare 

● Deficiențe şi erori posibile privind monitorizarea 
performanțelor

TEMATICĂ ABORDATĂ

Tarif general curs:

350 Lei 
(294,12+TVA)
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⊲  2-4 iunie 2021

RESPONSABIL DATE  
CU CARACTER PERSONAL
CURS ONLINE - Webinar Orar: 09:30-13:30

Lector:
Prof. Univ. Dr. 
Augustin FUEREA
Specialist Drept Internațional

Durată program:
3 zile / 18 ore

Calendarul derulării sesiunilor de formare se regăseste pe 
ultima pagină a acestei oferte dar și online pe website-ul 
Centrului de Formare APSAP. www.cursuri-functionari.ro 

● Legislația internațională care guvernează domeniul protecției 
datelor cu caracter personal 

● Legea nr. 129/2018 din 24 iunie 2018 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea 
Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date 

● Legea nr. 190/2018 din 31 iulie 2018 privind măsuri de punere 
în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 

● Decizia nr. 128/2018 din 3 iulie 2018 privind aprobarea 
formularului tipizat al notificării de încălcare a securității datelor 
cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679 

● Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE concepte specifice, intrare în vigoare și aplicare 

● Principiile și regulile stabilite de Regulamentul (UE) 2016/679 

● Domeniile de aplicare ale Regulamentului (UE) 2016/679 

● 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 

● Lista operațiunilor pentru care este obligatorie realizarea 
evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter 
personal – aprobată prin Decizia nr. 174/2018 a Autorității 
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal 

● Drepturile persoanelor vizate (ale căror date sunt prelucrate): 
dreptul la informare; dreptul de a fi uitat (dreptul la ștergerea 
datelor); dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la rectificare; 
dreptul la restricționare; dreptul la opoziție dreptul la 
anonimizare – situații specifice 

● Identificarea riscurilor de către operatorul de date și stabilirea 
măsurilor tehnice și organizatorice ( proceduri interne ) 

● Privacy by design & Privacy by default 

● Securitatea datelor cu caracter personal 

● Transferul datelor la nivel internațional 

● Gestionarea relației cu Autoritatea Națională de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

TEMATICĂ ABORDATĂ

Tarif general curs:

350 Lei 
(294,12+TVA)
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE privind tematicile cursurilor, 
organizarea și desfășurarea programelor de perfecționare se 
pot obține de la numerele de telefon:

 
Doamna Luiza JITARU
Coordonator Programe - APSAP   

0788 124 567 
0730 124 567

Certificatul de participare se eliberează în conformitate 
cu art. 6 alin. 2 din H.G. nr. 1066 din 2008 prin intermediul 
mijloacelor electronice. Astfel, certificatul va fi transmis 
pe e-mailul specificat în formularul de înscriere și va avea 
un număr unic de înregistrare în registrul furnizorului de 
programe de perfecționare. Certificatul va cuprinde datele cu 
caracter personal expres solicitate de H.G. nr. 1066 din 2008 
și va avea specificat un număr de 18 ore pentru fiecare curs, 
în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57 din 2019 privind 
Codul Administrativ.

Certificatul de participare va fi transmis pe e-mailul 
specificat în formularul de înscriere, acesta se eliberează 
după transmiterea dovezii de plată pe adresa de e-mail:

webinar@cursuri-functionari.ro

SUPORT TEHNIC APSAP 
telefon: 

0730 124 567

INFO CENTER APSAP 
telefon:  fax: 

0723 124 567 021 569 61 26

email: 

webinar@cursuri-functionari.ro

Cu deosebită considerație,

Președinte
Bogdan-Costin Fârșirotu

DETALII TEHNICE
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) 
printr-un simplu click mai jos:

Sistem de operare Windows

Sistem de operare MacOS

Telefon mobil cu sistem de operare Android

Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)



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 ......................................

FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE ÎNSCRIERE
COMANDĂ FERMĂ

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, microfon și cameră web.  

2. Să descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa cursul on-line. 

Semnătură participant

Data completării

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.

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

*Certficatul de participare se eliberează în conformitate cu art. 6 alin. 2 din H.G. nr. 1066 din 2008 prin intermediul mijloacelor 
electronice. Astfel, certificatul va fi transmis pe e-mailul specificat în formularul de înscriere și va avea un număr unic de 
înregistrare în registrul furnizorului de programe de perfecționare. Certificatul va cuprinde datele cu caracter personal 
expres solicitate de H.G. nr. 1066 din 2008 și va avea specificat un număr de 18 ore pentru fiecare curs, în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ.

Cod Fiscal / CNP: Adresa / Domiciliu:

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

Denumire beneficiar:

Localitatea: Județul: Fax:

E-mail: Banca / Trezoreria:

Denumire WEBINAR* (Selectați unul sau mai multe cursuri on-line):

10-12 mai (09:30-13:30) 

Managementul  
resurselor umane

Tarif individual curs: 350 lei 

17-19 mai (09:30-13:30) 

Management financiar și 
contabilitatea instituțiilor 
publice

Tarif individual curs: 350 lei 

24-26 mai (09:30-13:30) 

Control intern/managerial. 
Modele concrete și aplicații 
practice

Tarif individual curs: 350 lei 

2-4 iun. (09:30-13:30) 

Responsabil date  
cu caracter personal

Tarif individual curs: 350 lei 



DATE DE CONTACT

0788 124 567
Luiza JITARU
Coordonator Programe 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
www.cursuri-functionari.ro


