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În momentul în care vă hotărâți să faceți un un pas în carieră, CV-ul
dumneavoastră devine foarte important. Competențele obținute în urma
programelor vă vor ajuta să fiți prima opțiune a angajatorilor.
La Centrul de Formare APSAP, programele de formare sunt foarte
practice iar învățarea este plăcută. Acoperim toate sferele de
competență necesare unei profesii și, în plus, prezentăm studii de caz
din care participanții pot extrage metode concrete de a rezolva diverse
probleme apărute în practică.
O calificare bazată pe însușirea completă a competențelor vă conferă
o siguranță în profesie! Atunci când înțelegeți procesele specifice unei
profesii, puteți performa foarte bine și puteți coordona echipe întregi
de profesioniști. De aceea, programele de formare propuse se bucură de
recunoașterea a mii de participanți, în cei peste 16 ani de experiență.

Bogdan-Costin Fârșirotu,
Președinte APSAP
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INVITAȚIE
OFERTĂ

RESPONSABIL CU PROTECȚIA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Certificat acreditat Cod COR 242231
Curs online autorizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecției
Sociale desfășurat prin aplicația Zoom.
Examenul
de absolvire este online

Cerințe obligatorii pentru
participanții la curs:
Studii superioare

Grup țintă vizat:
Persoane din mediul privat
si public

După finalizarea cursului, în urma absolvirii examenului, se va elibera un certificat de absolvire
acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit
de un supliment descriptiv care atestă competențele dobândite.

Lectori:

Prof. Univ.Dr. Augustin FUEREA

Specialist drept european și legislație internațională

Roxana NICULESCU
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Auditor și consultant implementarea GDPR

BENEFICII

O nouă calificare aduce cu sine energia necesară schimbării în bine a activității profesionale.

Fie că vă doriți noi orizonturi în carieră, fie că doriți să consolidați statutul actual, la Centrul de Formare APSAP vă oferim
cele mai bune condiții pentru o nouă formare acreditată. Fapt confirmat de miile noastre de cursanți mulțumiți!

● Curs extins cu sesiuni suplimentare de formare teoretică
60 de ore și practică cu 120 de ore
● Certificat acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și
Ministerul Muncii şi Protecției Sociale însoțit de suplimentul
descriptiv al competențelor dobândite
● Suport de curs

● Materiale suplimentare
● Îndrumări din partea formatorului
● Sesiuni de întrebări și răspunsuri
● Modul special pentru pregatirea susținerii examenului de
absolvire

Calendarul derulării sesiunilor de formare se regăseste
pe website-ul Centrului de Formare APSAP.
www.cursuri-functionari.ro
Certificat PJ 10523/300/2014/JS2/O.G.26/2000 / CIF: RO33269758
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INVITAȚIE
OFERTĂ

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Certificat acreditat Cod COR 242231

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

● Sfera activităților aferente asistenței de specialitate acordate
de DPO

● Legislația europeană și națională

● Asigurarea protecției datelor începând cu momentul
conceperii și în mod implicit (data protection by design and by
default)

● 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, Codul
Administrativ, 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”, consimțământ „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 își au sediul în Uniune”
● Determinarea categoriilor de date

● Elaborarea planului de lucru a DPO în relația cu organizația
● Lista operațiunilor obligatorii pentru realizarea evaluării
impactului asupra protecției datelor cu caracter personal
● Drepturile persoanelor vizate (ale căror date sunt prelucrate)
● Identificarea riscurilor de către operatorul de date și
stabilirea măsurilor tehnice și organizatorice (proceduri interne)
● Managementul riscurilor și securitatea datelor cu caracter
personal
● Organizarea și implementarea securității informațiilor

● Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

● Controlul calității sistemelor informatice. Securitatea în
software și proceduri

● Drepturile și obligațiile organizației în prelucrarea datelor cu
caracter personal. Instrumente de informare

● Cadrul general al evaluării și gestionării riscurilor. Criteriile de
evaluare a riscurilor.

● Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului
în care organizația respectă prevederile legislației privind
protecția datelor cu caracter personal, organizarea și utilizarea
acestora in cadrul organizației

● Drepturile și obligațiile împuternicitului în prelucrarea datelor.
Aspecte particulare prelucrare date sensibile

● Persoanele implicate în prelucrarea datelor cu caracter
personal

● Pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal
● Procesele fizice de pseudonimizare și anonimizare
● Transferul datelor la nivel internațional

● Legalitatea și legitimitatea procesării datelor

● Răspunderea și sancțiunile aplicabile

● Responsabilitățile operatorilor care prelucrează date
personale

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

● 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

COMPETENȚE OBȚINUTE:
● Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire la
drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția
datelor cu caracter personal
● Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația
privind protecția datelor cu caracter personal și standardele
specifice la care organizația a aderat
● Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate
organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor
legislației privind protecția datelor cu caracter personal
● Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în
domeniul protecției datelor cu caracter personal
● Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției
datelor cu caracter personal

● Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării
datelor cu caracter personal
● Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare,
tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice
domeniului protecției datelor cu caracter personal
● Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției
datelor cu caracter personal
● Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de
îmbunătățire a eficacității sistemului de management al
securității informației
● Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu
caracter personal
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INVITAȚIE
OFERTĂ

EXPERT ACCESARE FONDURI
STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE
Certificat acreditat Cod COR 242213
Curs online autorizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecției
Sociale desfășurat prin aplicația Zoom.
Examenul
de absolvire este online

Cerințe obligatorii pentru
participanții la curs:
Studii superioare

Grup țintă vizat:
Persoane din mediul privat
si public

După finalizarea cursului, în urma absolvirii examenului, se va elibera un certificat de absolvire
acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit
de un supliment descriptiv care atestă competențele dobândite.

Lectori:

Prof. Univ.Dr. Răzvan DOBREA

Evaluator de Proiecte,
Academia de Studii Economice București

Prof.Univ.Dr. Laura Elena MARINAȘ
Evaluator de Proiecte,
Academia de Studii Economice București

BENEFICII
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O nouă calificare aduce cu sine energia necesară schimbării în bine a activității profesionale.

Fie că vă doriți noi orizonturi în carieră, fie că doriți să consolidați statutul actual, la Centrul de Formare APSAP vă oferim
cele mai bune condiții pentru o nouă formare acreditată. Fapt confirmat de miile noastre de cursanți mulțumiți!

● Curs extins cu sesiuni suplimentare de formare teoretică
14 ore și practică cu 26 de ore
● Certificat acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și
Ministerul Muncii şi Protecției Sociale însoțit de suplimentul
descriptiv al competențelor dobândite
● Suport de curs

● Materiale suplimentare
● Îndrumări din partea formatorului
● Sesiuni de întrebări și răspunsuri
● Modul special pentru pregatirea susținerii
examenului de absolvire

Calendarul derulării sesiunilor de formare se regăseste
pe website-ul Centrului de Formare APSAP.
www.cursuri-functionari.ro
Certificat PJ 10523/300/2014/JS2/O.G.26/2000 / CIF: RO33269758
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INVITAȚIE
OFERTĂ

EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE
Certificat acreditat Cod COR 242213

TEMATICĂ ABORDATĂ
● Cadrul programatic și instituțional de accesare al fondurilor
europene
● Cadrul de finanțare al Uniunii Europene
● Legislația specifică accesării și derulării proiectelor finanțate
● Cadrul general privind asistența financiară prin intermediul
instrumentelor structurale
● Legislația națională privind implementarea fondurilor
europene
● Identificarea programelor de finanțare prin care se pot
obține bani europeni nerambursabili Ghidul solicitantului și
criteriile de eligibilitate

● Organizarea echipelor și activităților în vederea demarării
procesului de scriere a cererii de finanțare, precum și a
resurselor în vederea demarării elaborării cererii de finanțare
● Scrierea și monitorizarea de la depunere până la contractare
● Descrierea activităților proiectului și subactivităților
● Estimarea rezultatelor și a indicatorilor
● Prezentarea sustenabilității proiectului
● Aspecte privind realizarea achizițiilor în cadrul proiectului
● Graficul GANTT
● Analiza cost-beneficiu

● Completarea cererii de finanțare

● Bugetul proiectului – categorii de cheltuieli eligibile

● Utilizarea aplicației MySMIS 2014 : Implementare, achiziții,
contractare, gestionare cont, cereri de finanțare, cereri de
rambursare, alte operațiuni

● Stabilirea resurselor materiale și realizarea listei de cheltuieli

● Analiza indicatorilor și rezultatelor proiectului
● Analiza termenelor de depunere până la închidere și
sustenabilitate

● Întocmirea planului de achiziții
● Contractul de finanțare, actul adițional și notificarea
● Procesul de contractare. Clarificari, corecții bugetare
● Aspecte privind implementarea, monitorizarea și controlul

● Analiza manualului beneficiarului

● Elaborarea metodologiei și a strategiei de implementare

● Analiza oportunității participării la un apel de proiecte

● Verificarea conformității administrative, verificarea
eligibilității, evaluarea tehnică și financiară

● Stabilirea scopului și obiectivelor
● Stabilirea grupului țintă

● Soluționarea contestațiilor. Tehnici de redactare a
constestațiilor

● Identificarea potențialilor parteneri

● Norme de sănătate și securitate în muncă

● Elaborarea propunerii de parteneriat

● Norme de protecția mediului

● Acordul de parteneriat: structură, conținut

● Norme privind relațiile de muncă eficace

● Stabilirea rolurilor și responsabilităților în cadrul
parteneriatului

COMPETENȚE OBȚINUTE:
● Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă

● Documentarea în vederea realizării proiectului

● Aplicarea normelor de protecția mediului

● Stabilirea parteneriatelor

● Menținerea unor relații de muncă eficace

● Elaborarea proiectului

● Pregătirea elaborării proiectului
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INVITAȚIE
OFERTĂ

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE
Certificat acreditat Cod COR 214946
Curs online autorizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecției
Sociale desfășurat prin aplicația Zoom.

Examenul
de absolvire este online

Cerințe obligatorii pentru
participanții la curs:
Studii superioare

Grup țintă vizat:
Persoane din mediul privat
si public

După finalizarea cursului, în urma absolvirii examenului, se va elibera un certificat de absolvire
acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit
de un supliment descriptiv care atestă competențele dobândite.

Lectori:

Ionela FLORICEL

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

Ioana GHIȚĂ

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

BENEFICII
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O nouă calificare aduce cu sine energia necesară schimbării în bine a activității profesionale.

Fie că vă doriți noi orizonturi în carieră, fie că doriți să consolidați statutul actual, la Centrul de Formare APSAP vă oferim
cele mai bune condiții pentru o nouă formare acreditată. Fapt confirmat de miile noastre de cursanți mulțumiți!

● Curs extins cu sesiuni suplimentare de formare teoretică
24 de ore și practică cu 16 de ore
● Certificat acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și
Ministerul Muncii şi Protecției Sociale însoțit de suplimentul
descriptiv al competențelor dobândite
● Suport de curs

● Materiale suplimentare
● Îndrumări din partea formatorului
● Sesiuni de întrebări și răspunsuri
● Modul special pentru pregatirea susținerii
examenului de absolvire

Calendarul derulării sesiunilor de formare se regăseste
pe website-ul Centrului de Formare APSAP.
www.cursuri-functionari.ro
Certificat PJ 10523/300/2014/JS2/O.G.26/2000 / CIF: RO33269758
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7

INVITAȚIE
OFERTĂ

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE
Certificat acreditat Cod COR 214946

TEMATICĂ ABORDATĂ
● Legislația specifică în domeniul achizițiilor publice
● Platforma SEAP: înregistrare, utilizare, catalog electronic,
anunțuri, raportări, formulare ș.a.
● Prezentarea instituțiilor cu atribuții în domeniul achizițiilor
publice: ANAP, CNSC, ONAC, Curtea de Conturi etc.
● Managementul achizițiilor publice
● Proceduri de achiziții publice: praguri valorice, procedura
simplificată, licitația deschisă, licitația restrânsă, dialogul
competitiv, negocierea fără publicare

● Întocmirea răspunsului la solicitările de clarificări transmise
de autoritatea contractantă
● Cumpărarea directă
● Depunerea contestațiilor. Remediile și căile de atac
● Termenul de evaluare și reevaluare a ofertelor
● Pregătirea documentației de atribuire
● Analiza și evaluarea documentelor realizate de ofertanți
● Criterii minime de calificare

● Înregistrarea/Recuperarea/Reînnoirea certificatului digital SEAP

● Analiza rezultatelor obținute în urma evaluării

● Utilizarea semnăturii electronice

● Litigii care decurg din procedurile de atribuire a contractelor
publice

● Criptarea și decriptarea documentelor publicate de
autoritatea contractantă
● Publicarea anunțurilor: de intenție, de participare și de
atribuire
● Estimarea achizițiilor publice
● Publicarea în SEAP a planurilor de achiziții publice
● Încărcarea în sistemul electronic a documentației de atribuire
● Modalități de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii
financiare

● Soluționarea contestațiilor depuse la CNCSC și a celor
formulate in fața instanțelor de judecată
● Derularea unei proceduri de atribuire on-line
● Atribuirea și derularea contractului de achiziție publică.
Modificări ale contractului în perioada de implementare
● Contravenții și sancțiuni
● Aplicații practice relevante, derivate din situații reale

● Rolul Documentului Unic de Achiziție European (DUAE) și
corelarea cu fișa de date a achiziției

COMPETENȚE OBȚINUTE:
● Analiza legislației aplicabile specifice

● Derularea procedurilor de atribuire

● Utilizarea platformei electronice SEAP

● Finalizarea procedurilor de atribuire

● Acordarea consultanței de specialitate

● Comunicare interpersonală

● Planificarea achizițiilor publice

● Perfecționarea pregătirii profesionale

● Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire

● Utilizarea calculatorului

● Elaborarea documentelor de specialitate
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INVITAȚIE
OFERTĂ

EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII
Certificat acreditat Cod COR 242220
Curs online autorizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecției
Sociale desfășurat prin aplicația Zoom.

Examenul
de absolvire este online

Cerințe obligatorii pentru
participanții la curs:
Studii superioare

Grup țintă vizat:
Persoane din mediul privat
si public

După finalizarea cursului, în urma absolvirii examenului, se va elibera un certificat de absolvire
acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit
de un supliment descriptiv care atestă competențele dobândite.

Lectori:

Avocat Prof.Univ.Dr. Radu POPESCU
Specialist Dreptul Muncii

Daniel NĂSTASE

Jurist Federația Națională a Sindicatelor
din Cultură și Presă CulturMedia
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Practică: Se vor realiza 120 de ore de practică în mediul real de lucru
la locurile de muncă ale cursanților, în perioadele 8-26 martie și 5-15
aprilie.

BENEFICII

! Nu vor fi luate în calcul orele de practică în perioadele de concediu
(odihnă / medical) sau orice formă de suspendare a raporturilor de muncă.

Cerințe obligatorii pentru participanții la curs:
● Curs extins cu sesiuni suplimentare de formare teoretică
60 de ore și practică cu 120 de ore
● Certificat acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul
Muncii şi Protecției Sociale însoțit de suplimentul descriptiv al
competențelor dobândite
● Suport de curs
● Materiale suplimentare
● Îndrumări din partea formatorului
● Sesiuni de întrebări și răspunsuri
● Modul special pentru pregatirea susținerii
examenului de absolvire

a) Studii superioare în drept, administrație publică / științe administrative
cu diplomă de licență sau echivalent,
b) Pentru absolvenții de studii superioare în alt domeniu decât drept
sau administrație publică / științe administrative absolvite cu diplomă de
licență sau echivalent este obligatorie o experiență de minim 3 ani în
domeniul resurselor umane/ relațiilor de muncă / evidența muncii.
● Dovada studiilor se face cu fotocopii ale actelor de studii conforme cu
originalul.
● Experiența se va dovedi prin: CV alături de declarație pe proprie
răspundere că se îndeplinește condiția de experiență minimă / contract
de muncă / contract de voluntariat/ contract de prestări servicii în fotocopii
conforme cu originalul /adeverinţe în original

Calendarul derulării sesiunilor de formare se regăseste
pe website-ul Centrului de Formare APSAP.
www.cursuri-functionari.ro
Certificat PJ 10523/300/2014/JS2/O.G.26/2000 / CIF: RO33269758
Str. Turturelelor nr.62, Clădirea Decebal Tower, Corp A, Cam.12, București | T: 0788 124 567 / E: webinar@cursuri-functionari.ro

9

INVITAȚIE
OFERTĂ

EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII
Certificat acreditat Cod COR 242220

TEMATICĂ ABORDATĂ
● Instituții ale dreptului muncii și securității sociale

● Concedierea

● Acte normative internaționale, europene și naționale

● Răspunderea juridică și jurisdicția muncii

● Principiul nediscriminării și egalității de șanse

● Regulamentul intern

● Conceptul de ”FLEXISECURITATE”

● Abaterile și sancțiunile disciplinare

● Securitate socială: asigurări sociale de pensii, sănătate,
șomaj și alte prestații sociale

● Răspunderea patrimonială în raporturile de muncă și
răspunderea civilă

● Dreptul colectiv al muncii

● Răspunderea contravențională/disciplinară și penală în
raporturile de muncă și serviciu

● 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
● Drepturile și obligațiile angajatorului și a salariaților
● Modificarea și suspendarea contractului individual de muncă
● Timpul de muncă și timpul de odihnă

● 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 profesie
● Acordarea de consultanță/consiliere
● Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor
● Forme de exercitare a profesiei

● Forme de încetare a contractului individual de muncă

COMPETENȚE OBȚINUTE:
● Aplicarea legislației naționale, europene si internaționale a
muncii și securității sociale

● Realizarea cercetării disciplinare, precum și aplicarea
procedurilor legale privind răspunderea patrimonială

● Aplicarea legislației cu privire la egalitatea de șanse, precum și
combaterea hărțuirii la locul de muncă

● Aplicarea procedurilor privind soluționarea cererilor sau
reclamațiilor individuale ale lucrătorilor

● Redactarea și/sau avizarea contractelor individuale/ colective
de muncă, precum și a tuturor actelor specifice legislației muncii
și securității sociale

● Concilierea conflictelor de muncă

● Asistarea lucrătorilor la negocierea, încheierea, modificarea,
suspendarea sau încetarea contractului individual/ colectiv de
muncă, inclusiv pe timpul cercetării disciplinare
● Reprezentarea angajatorilor/ patronatelor/ sindicatelor la
negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea
contractelor individuale/ colective de muncă

● Organizarea muncii și elaborarea sistemelor de salarizare la
nivelul unității
● Acordarea de consultanță/ consiliere de specialitate în
legislația muncii și securității sociale
● Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor/ patronatelor/
sindicatelor în relația cu autoritățile din domeniul muncii și
securității sociale

● Aplicarea procedurilor privind concedierea pentru motive care
țin sau nu țin de persoana lucrătorului
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INVITAȚIE
OFERTĂ

FORMATOR
Certificat acreditat Cod COR 242401
Curs online autorizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecției
Sociale desfășurat prin aplicația Zoom.

Examenul
de absolvire este online

Cerințe obligatorii pentru
participanții la curs:
Studii superioare

Grup țintă vizat:
Persoane din mediul privat
si public

După finalizarea cursului, în urma absolvirii examenului, se va elibera un certificat de absolvire
acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit
de un supliment descriptiv care atestă competențele dobândite.

Lectori:

Teodora MEȚIU

Specialist Comunicare Publică
și Trainer cu peste 15 ani experiență TV

Asist. Univ. Dr. Mihai ENESCU

Formator cu peste 15 ani experiență în predare

BENEFICII
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O nouă calificare aduce cu sine energia necesară schimbării în bine a activității profesionale.

Fie că vă doriți noi orizonturi în carieră, fie că doriți să consolidați statutul actual, la Centrul de Formare APSAP vă oferim
cele mai bune condiții pentru o nouă formare acreditată. Fapt confirmat de miile noastre de cursanți mulțumiți!

● Curs extins cu sesiuni suplimentare de formare teoretică
60 de ore și practică cu 120 de ore
● Certificat acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și
Ministerul Muncii şi Protecției Sociale însoțit de suplimentul
descriptiv al competențelor dobândite
● Suport de curs

● Materiale suplimentare
● Îndrumări din partea formatorului
● Sesiuni de întrebări și răspunsuri
● Modul special pentru pregatirea susținerii
examenului de absolvire

Calendarul derulării sesiunilor de formare se regăseste
pe website-ul Centrului de Formare APSAP.
www.cursuri-functionari.ro
Certificat PJ 10523/300/2014/JS2/O.G.26/2000 / CIF: RO33269758
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INVITAȚIE
OFERTĂ

FORMATOR
Certificat acreditat Cod COR 242401

TEMATICĂ ABORDATĂ
● Legislația europeană și națională în domeniul formării
profesionale a adulților

● Gestionarea timpului în cadrul prezentării. Acțiuni pentru
îmbunătățirea abilităților de prezentare în fața publicului

● Modele de formare profesională a adulților

● Asertivitatea și elemente ale inteligenței emoționale

● Particularități ale formării/perfecționării folosind mijloacele și
echipamentele electronice – format on-line

● Susținerea unui curs în echipe de doi sau mai mulți formatori

● Aplicații electronice pentru formarea profesională (Zoom,
Google Classroom, Webex, Meets, Moodle, Survey Monkey
etc.)
● Etică și deontologie în formarea profesională a adulților.
Standarde profesionale specifice
● Realizarea activităților de formare: formarea teoretică și
formarea practică
● Comunicarea și gestionarea conflictelor
● Pregătirea programului de formare
● Schema logică de proiectare a conținutului: ”mind map”
● Echipamente și tehnici suport în cadrul sesiunilor de formare
● Elementele moderne ale discursului în fața publicului
● Organizarea și planificarea conținutului prezentării pentru
captarea și menținerea atenției și declanșarea motivațiilor

● Interacțiunea cu sala. Crearea raportului și relației de
parteneriat cu participanții la formare
● Situații neprevăzute, situații dificile. Întrebări dificile la care
trainerul nu are răspuns
● Prezentări pe teme la alegere sau la prima vedere
● Oportunitatea modificării și rafinării propriului comportament
în relațiile cu ceilalți
● Metode de determinare a așteptărilor/nevoilor beneficiarilor
formării profesionale
● Sursele deficienței de performață care nu sunt datorate
de cunoștințe, deprinderi și comportamente (mediul
organizațional, motivația, management, echipamente)
● Soluții de instruire pe baza rezultatelor așteptate
● Metode de formare: formală, semi-formală, informală
● Elaborarea instrumentelor de evaluare

● Regulile de baza ale unei prezentări POWER POINT de
succes

● Evaluarea participanților la formare: evaluarea inițială,
evaluare pe parcurs, evaluarea finală

● Corelarea stărilor emoționale cu limbajul verbal, paraverbal
și nonverbal

● Activități după încheierea examinării finale a participanților
(certificare, feedback, follow-up)

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

● Asigurarea calității activităților de formare

● Deschiderea cu impact a prezentării. Folosirea (sau nu a)
umorului

● Dezvoltarea profesională continuă a formatorului: evaluarea
propriilor competențe, obiective personale, stilul propriu de
formare, puncte forte și puncte slabe ale unui formator

● Jocuri și activități care încurajează dialogul

● Tehnici de dezvoltare a creativității

● Vestimentația: simboluri ale identității personale și sociale

● Metode și tehnici de învățare prin colaborare: metoda
brainstorming, metoda mozaic, metoda cubului etc.

● Dezvoltarea conținutului: informația relevantă, informația utilă

COMPETENȚE OBȚINUTE:
● Cunoașterea și aplicarea prevederilor legale referitoare la
formarea profesională a adulților

● Elaborarea instrumentelor de evaluare
● Realizarea activităților de formare teoretică

● Respectarea eticii și a standardelor profesionale în formarea
profesională a adulților

● Realizarea activităților de formare practică

● Comunicarea și relaționarea în procesul de formare

● Gestionarea și administrarea resurselor specifice procesului
de formare

● Dezvoltarea lucrului în echipa implicată în formare
● Gestionarea conflictelor

● Organizarea procesului de evaluare a participanților la
programul de formare profesională

● Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesională a
adulților

● Efectuarea evaluării și furnizarea feedback-ului privind
revizuirea procesului de formare profesională a adulților

● Evaluarea competențelor inițiale ale participanților la
programul de formare profesională a adulților

● Analiza si comunicarea rezultatelor instruirii

● Organizarea activităților de formare

● Aplicarea procedurilor de asigurare a calității activității de
formare profesională a adulților

● Proiectarea procesului de instruire

● Dezvoltarea personală continuă a formatorului
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INVITAȚIE
OFERTĂ

MANAGER PROIECT
Certificat acreditat Cod COR 242101
Curs online autorizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecției
Sociale desfășurat prin aplicația Zoom.

Examenul
de absolvire este online

Cerințe obligatorii pentru
participanții la curs:
Studii superioare

Grup țintă vizat:
Persoane din mediul privat
si public

După finalizarea cursului, în urma absolvirii examenului, se va elibera un certificat de absolvire
acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit
de un supliment descriptiv care atestă competențele dobândite.

Lectori:

Dr. Mihaela SIMION

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

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

BENEFICII

O nouă calificare aduce cu sine energia necesară schimbării în bine a activității profesionale.

Fie că vă doriți noi orizonturi în carieră, fie că doriți să consolidați statutul actual, la Centrul de Formare APSAP vă oferim
cele mai bune condiții pentru o nouă formare acreditată. Fapt confirmat de miile noastre de cursanți mulțumiți!

● Curs extins cu sesiuni suplimentare de formare teoretică
40 de ore și practică cu 20 de ore
● Certificat acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și
Ministerul Muncii şi Protecției Sociale însoțit de suplimentul
descriptiv al competențelor dobândite
● Suport de curs

● Materiale suplimentare
● Îndrumări din partea formatorului
● Sesiuni de întrebări și răspunsuri
● Modul special pentru pregatirea susținerii examenului de
absolvire

Calendarul derulării sesiunilor de formare se regăseste
pe website-ul Centrului de Formare APSAP.
www.cursuri-functionari.ro
Certificat PJ 10523/300/2014/JS2/O.G.26/2000 / CIF: RO33269758
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INVITAȚIE
OFERTĂ

MANAGER PROIECT
Certificat acreditat Cod COR 242101

TEMATICĂ ABORDATĂ
● Definirea noțiunilor de proiect și de managementul al
proiectului
● Oportunități de finanțare, ciclul de viață a managementului
de proiect
● Stabilirea pașilor în derularea managementului proiectului
● 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
● Metodologiile moderne ale managementului proiectelor:
AGILE, LEAN și KANBAN
● Abordări ale managementului de proiect: AGILE și
WATERFALL
● Aplicații destinate gestionării managementului: MICROSOFT
PROJECT, PRIMAVERA ș.a.
● Managementul timpului
● Dezvoltarea competențelor în leadership
● Evaluarea performantei managerului de proiect
● Comunicarea organizațională și interdepartamentală
● Comunicări 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

COMPETENȚE OBȚINUTE:
● Stabilirea scopului proiectului

● Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect

● Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului

● Managementul riscurilor

● Planificarea activităților și jaloanelor proiectului

● Managementul echipei de proiect

● Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaționale
pentru proiect

● Managementul comunicării în cadrul proiectului
● Managementul calității proiectului
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INVITAȚIE
OFERTĂ

INSPECTOR RESURSE UMANE
Certificat acreditat Cod COR 333304
Curs online autorizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecției
Sociale desfășurat prin aplicația Zoom.

Examenul
de absolvire este online

Cerințe obligatorii pentru
participanții la curs:
Studii medii

Grup țintă vizat:
Persoane din mediul privat
si public

După finalizarea cursului, în urma absolvirii examenului, se va elibera un certificat de absolvire
acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit
de un supliment descriptiv care atestă competențele dobândite.

Lectori:

Prof. Univ. Dr. Radu Răzvan POPESCU
Avocat al Baroului București și Specialist
Dreptul Muncii cu peste 15 ani experiență

Daniel NĂSTASE

Expert Legislația Muncii, Federația Națională
a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia”

BENEFICII
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O nouă calificare aduce cu sine energia necesară schimbării în bine a activității profesionale.

Fie că vă doriți noi orizonturi în carieră, fie că doriți să consolidați statutul actual, la Centrul de Formare APSAP vă oferim
cele mai bune condiții pentru o nouă formare acreditată. Fapt confirmat de miile noastre de cursanți mulțumiți!

● Curs intensiv cu 24 de ore de formare teoretică și 36 de ore
de formare practică
● Certificat acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și
Ministerul Muncii şi Protecției Sociale, însoțit de suplimentul
descriptiv al competențelor dobândite
● Suport de curs

● Materiale suplimentare
● Îndrumări din partea formatorilor
● Sesiuni de întrebări și răspunsuri
● Modul special pentru pregătirea susținerii
examenului de absolvire

Calendarul derulării sesiunilor de formare se regăseste
pe website-ul Centrului de Formare APSAP.
www.cursuri-functionari.ro
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INVITAȚIE
OFERTĂ

INSPECTOR RESURSE UMANE
Certificat acreditat Cod COR 333304

TEMATICĂ ABORDATĂ
Contractul individual de muncă
● Documente necesare la încheierea contractului individual de
muncă

REVISAL
(Registrul General de Evidență a Salariaților)
● Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor

● Clauze esențiale și specifice ale contractului individual de
muncă

● Operarea modificărilor în registrul general de evidenţă a
salariaţilor

● Interpretarea și executarea CIM

● Transmiterea registrului general de evidență a salariaţilor la ITM

● Modificarea contractului individual de muncă , delegarea,
detașarea și transferul

● Întocmirea statului de plată
● Întocmirea centralizatorului statului de salarii

● Suspendarea CIM
● Încetarea CIM, prin acordul părților, de drept, concedierea
individuala si colectiva, demisia și impreviziunea
● Contractele individuale de muncă de tip special

Asigurările sociale
● Sănătate, șomaj, pensii
● Pensionarea - sistemul unitar de pensii publice

Contractul colectiv de muncă
● Negocierea, încheierea, înregistrarea, interpretarea,
modificarea, suspendarea și încetarea ccm
● Soluționarea conflictelor colective de muncă

Organizarea muncii
● Cumulul de funcții
● Munca suplimentară
● Normarea muncii
● Fișa de post

G.D.P.R. - legislație aplicabilă
în domeniul Resurselor Umane
Sănătatea și securitatea în muncă
● Cercetarea evenimentelor
● Accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale
● Sancțiuni contravenționale și penale în materie

Întocmirea, centralizarea
și arhivarea documentelor specifice

● Tipuri de concediu reglementate prin Lege
● Sărbătorile legale

Identificarea necesarului de personal
și a metodelor de recrutare stabilite

Regulamentul de ordine interioară
● Elaborare, clauze, consecințe juridice

Răspunderea juridică
● Răspunderea disciplinară a salariaților

Salarizarea și calcularea salariilor angajaţilor
● Principiile salarizării
● Reglementarea salarizării în sistemul public și în cel privat

● Abaterile disciplinare, constituirea comisiilor de cercetare,
procedura disciplinară, întocmirea proceselor verbale, contestații
● Răspunderea patrimonială a salariaților pentru prejudiciile cauzate
angajatorului
● Răspunderea patrimonială a angajatorilor

COMPETENȚE OBȚINUTE:
● Întocmirea documentelor de evidenţă a personalului

● Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor

● Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului

● Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat

● Organizarea recrutării personalului

● Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului
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INVITAȚIE
OFERTĂ

CONTABIL
Certificat acreditat Cod COR 331302
Curs online autorizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Ministerul Muncii şi Protecției
Sociale desfășurat prin aplicația Zoom.

Examenul
de absolvire este online

Cerințe obligatorii pentru
participanții la curs:
Studii medii

Grup țintă vizat:
Persoane din mediul privat
si public

După finalizarea cursului, în urma absolvirii examenului, se va elibera un certificat de absolvire
acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit
de un supliment descriptiv care atestă competențele dobândite.

Lectori:

Mădălina FRUNZĂ

Expert Contabil, membru C.E.C.C.A.R,
Consultant Fiscal, membru în Camera
Consultantilor Fiscali, cu o experiență de peste
20 de ani în domeniu

Petre CRIȘAN
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Direcţia de Metodologie Contabilă
Ministerul Finanțelor Publice, cu o experiență
de peste 20 de ani în domeniu

BENEFICII

O nouă calificare aduce cu sine energia necesară schimbării în bine a activității profesionale.

Fie că vă doriți noi orizonturi în carieră, fie că doriți să consolidați statutul actual, la Centrul de Formare APSAP vă oferim
cele mai bune condiții pentru o nouă formare acreditată. Fapt confirmat de miile noastre de cursanți mulțumiți!

● Curs intensiv cu 24 de ore de formare teoretică și 36 de ore
de formare practică
● Certificat acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării și
Ministerul Muncii şi Protecției Sociale, însoțit de suplimentul
descriptiv al competențelor dobândite
● Suport de curs

● Materiale suplimentare
● Îndrumări din partea formatorilor
● Sesiuni de întrebări și răspunsuri
● Modul special pentru pregătirea susținerii
examenului de absolvire

Calendarul derulării sesiunilor de formare se regăseste
pe website-ul Centrului de Formare APSAP.
www.cursuri-functionari.ro
Certificat PJ 10523/300/2014/JS2/O.G.26/2000 / CIF: RO33269758
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INVITAȚIE
OFERTĂ

CONTABIL
Certificat acreditat Cod COR 331302

TEMATICĂ ABORDATĂ
CONTABILITATE PRIMARĂ
● Normele de păstrare a documentelor, îndosarierea, stocarea
și accesarea acestora

Aplicarea formulelor specifice de calcul

Întocmirea documentelor contabile primare: facturi, chitanțe,
dispoziții de plată de încasare, ordin de plată, foi de vărsământ,
pontaj, stat plată salarii

Efectuarea calculelor specifice: T.V.A, calcul impozit venit/profit,
contribuții sociale, închiderea conturilor de T.V.A.

Evidenţa şi înregistrarea documentelor contabile

Asigurarea exactităţii calculelor

Completarea registrelor contabile

Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi circuitul
intern al documentelor

Completarea registrelor contabile: registrul de evidență fiscală,
registrul inventar, registrul jurnal, registrul de bancă, raport de
gestiune, etc.

Sortarea documentelor contabile

Termenele de completare a registrelor contabile

Responsabilitatea în prelucrarea documentelor

Corectarea erorilor constante în registrele contabile

Îndosarierea documentelor și centralizarea documentelor

Întocmirea balanţei de verificare

Numerotarea documentelor în funcţie de necesităţile de
utilizare

Tipuri de balanţe de verificare

Legislaţia privind depozitarea documentelor
Stocarea şi accesarea documentelor
Arhivarea documentelor
Termenele de arhivare

Exactitatea datelor înregistrate în contabilitate
Colectarea documentelor contabile
Întocmirea balanţei de verificare
Corelarea soldurilor conturilor sintetice cu cele analitice
Concordanţa dintre soldurile balanţei şi funcţiile conturilor

CONTABILITATE FINANCIARĂ
Întocmirea și completarea documentelor primare
Tipul documentelor primare și întocmirea acestora
Elemente obligatorii pentru întocmirea și completarea
documentelor primare

Verificarea balanţei de verificare
Evaluarea patrimonială
Identificarea obiectului evaluării patrimoniale
Principiile evaluării, metode de evaluare și reguli de evaluare
Evaluarea patrimoniului

Completarea corectă a documentelor contabile primare

Determinarea rezultatului evaluării

Verificarea documentelor primare

Contabilizarea rezultatelor din reevaluare

Remedierea erorilor constante

Întocmirea bilanțului contabil

Contarea operațiunilor patrimoniale

Preluarea informaţiilor pentru întocmirea bilanţului contabil

Analiza documentelor contabile

Reflectarea corectă şi completă a activităţii economice a
unităţii patrimoniale

Corespondența conturilor aferentă operațiunilor economice
Planul de conturi general
Contarea analitică
Determinarea și conceperea articolelor contabile
Efectuarea de calcule specifice
Stabilirea tipului şi formulei de calcul în funcţie de obiective şi
legislaţia în vigoare

Introducerea datelor conform formatului stabilit prin lege
Verificarea bilanţului
Efectuarea corelaţiilor
Corectarea erorilor
Utilizarea unui soft contabil

COMPETENȚE OBȚINUTE:
● Gestionarea și arhivarea documentelor

● Completarea registrelor contabile

● Întocmirea/ completarea documentelor primare

● Întocmirea balanţei de verificare

● Contarea operaţiunilor patrimoniale

● Evaluarea patrimonială

● Efectuarea de calcule specifice

● Întocmirea bilanţului contabil
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE

DETALII TEHNICE

După finalizarea cursului, în urma absolvirii examenului, se
va elibera un certificat de absolvire acreditat de Ministerul
Educației și Cercetării și de Ministerul Muncii și Protecției
Sociale, însoțit de un supliment descriptiv care atestă
competențele dobândite.

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, microfon
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:

0730 124 567
INFO CENTER APSAP
telefon:		
fax:

Actele necesare:

0788 124 567 021 569 61 26

● Diplomă de bacalaureat sau de licență (copie)
● Act de identitate (copie)
● Certificat de naștere (copie)
● Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie)
● Dovada plății

email:

webinar@cursuri-functionari.ro

Recunoașterea internațională a Certificatului de Absolvire
Pentru recunoașterea internaționala a certificatelor
obținute în România este necesară apostilarea (țări
semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea
(țări nesemnatare ale Convenției de la Haga).

Detalii privind tematicile cursurilor, organizarea și
desfășurarea programelor de perfecționare se pot obține de la:

ție,
ă considera
it
b
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o
e
d
u
C
Președinte
tu
stin Fârșiro
Bogdan-Co

Doamna Luiza Almajan
Director programe de formare-APSAP

0788 124 567

Certificat PJ 10523/300/2014/JS2/O.G.26/2000 / CIF: RO33269758
Str. Turturelelor nr.62, Clădirea Decebal Tower, Corp A, Cam.12, București | T: 0788 124 567
E: webinar@cursuri-functionari.ro

19

