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MENTIUNE:   În cazul persoanelor fizice care își achită din resurse proprii tariful eliberării certificatului de participare se aplică un discount 
de 100 lei pentru fiecare curs, respectiv un discount de 150 lei pentru cursul cu titlul: "Modernizarea sectorului public. Acțiuni și măsuri concrete"

11 APRILIE 2022  | Luni (orele 09.30 – 13:30) 

CONSILIER DE ETICĂ
Eugenia MARIN
Judecător, Secția Contencios 
Administrativ, Înalta Curte de Casație 
și Justiție

6 oreLector:16

În situația în care se solicită participarea la 5 cursuri cu o durată 
de 6 ore, acestea vor fi cumulate sub cupola cursului cu titlul: 
"Modernizarea sectorului public. Acțiuni și măsuri concrete" de 
30 de ore/credite. Se vor selecta prin fișa individuală de înscriere 
oricare cinci cursuri. Tarif PROMOȚIONAL

230 lei
tarif persoane juridice

130 lei
tarif persoane fizice*

Discount 100 lei
pentru persoanele fizice

13 APRILIE 2022  | Miercuri (orele 09.30 – 13:30) 

SISTEMUL DE CONTROL 
INTERN/MANAGERIAL Auditor,

Curtea de Conturi a României

6 oreLector:17

În situația în care se solicită participarea la 5 cursuri cu o durată 
de 6 ore, acestea vor fi cumulate sub cupola cursului cu titlul: 
"Modernizarea sectorului public. Acțiuni și măsuri concrete" de 
30 de ore/credite. Se vor selecta prin fișa individuală de înscriere 
oricare cinci cursuri. Tarif PROMOȚIONAL

230 lei
tarif persoane juridice

130 lei
tarif persoane fizice*

Discount 100 lei
pentru persoanele fizice

6 APRILIE 2022  | Miercuri (orele 09.30 – 13:30) 

SPECIALIST LEGISLAȚIA MUNCII
Av.Prof.Univ.Dr. Radu POPESCU
Specialist Dreptul Muncii,
Baroul București

6 oreLector:15

În situația în care se solicită participarea la 5 cursuri cu o durată 
de 6 ore, acestea vor fi cumulate sub cupola cursului cu titlul: 
"Modernizarea sectorului public. Acțiuni și măsuri concrete" de 
30 de ore/credite. Se vor selecta prin fișa individuală de înscriere 
oricare cinci cursuri. Tarif PROMOȚIONAL

230 lei
tarif persoane juridice

130 lei
tarif persoane fizice*

Discount 100 lei
pentru persoanele fizice

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



Certificat PJ 10523/300/2014/JS2/O.G.26/2000 / CIF: RO33269758
Str. Turturelelor nr.62, Clădirea Decebal Tower, Corp A, Cam.11, București | T: 0788 124 567 / E: webinar@cursuri-functionari.ro

IN
V

IT
AȚ

IE
O

FE
R

TĂ

cursuri-functionari.ro

MENTIUNE:   În cazul persoanelor fizice care își achită din resurse proprii tariful eliberării certificatului de participare se aplică un discount 
de 100 lei pentru fiecare curs, respectiv un discount de 150 lei pentru cursul cu titlul: "Modernizarea sectorului public. Acțiuni și măsuri concrete"

20 APRILIE 2022  | Miercuri (orele 09.30 – 13:30) 

CONTABILITATEA 
INSTITUȚIILOR PUBLICE Petre CRIȘAN

Direcția Generală de
Metodologie Contabilă Instituții
Publice, Ministerul Finanțelor Publice

6 oreLector:20

În situația în care se solicită participarea la 5 cursuri cu o durată 
de 6 ore, acestea vor fi cumulate sub cupola cursului cu titlul: 
"Modernizarea sectorului public. Acțiuni și măsuri concrete" de 
30 de ore/credite. Se vor selecta prin fișa individuală de înscriere 
oricare cinci cursuri. Tarif PROMOȚIONAL

230 lei
tarif persoane juridice

130 lei
tarif persoane fizice*

Discount 100 lei
pentru persoanele fizice

14 APRILIE 2022  | Joi (orele 09.30 – 13:30) 

COMUNICAREA ȘI RELAȚIILE PUBLICE
Teodora MEȚIU
Specialist Comunicare.
Ministerul mediului

6 oreLector:18

În situația în care se solicită participarea la 5 cursuri cu o durată 
de 6 ore, acestea vor fi cumulate sub cupola cursului cu titlul: 
"Modernizarea sectorului public. Acțiuni și măsuri concrete" de 
30 de ore/credite. Se vor selecta prin fișa individuală de înscriere 
oricare cinci cursuri. Tarif PROMOȚIONAL

230 lei
tarif persoane juridice

130 lei
tarif persoane fizice*

Discount 100 lei
pentru persoanele fizice

18 APRILIE 2022  | Luni (orele 09.30 – 13:30) 

RELAȚII EXTERNE, 
DIPLOMAȚIE ȘI PROTOCOL Prof. Univ. Dr. Augustin FUEREA

Specialist Drept Internațional

6 oreLector:19

În situația în care se solicită participarea la 5 cursuri cu o durată 
de 6 ore, acestea vor fi cumulate sub cupola cursului cu titlul: 
"Modernizarea sectorului public. Acțiuni și măsuri concrete" de 
30 de ore/credite. Se vor selecta prin fișa individuală de înscriere 
oricare cinci cursuri. Tarif PROMOȚIONAL

230 lei
tarif persoane juridice

130 lei
tarif persoane fizice*

Discount 100 lei
pentru persoanele fizice
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE privind tematicile 
cursurilor, organizarea și desfășurarea programelor de 
perfecționare se pot obține de la:

Domnul Alexandru LEGĂNUȚ
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 6 ore/credite 
pentru fiecare curs, respectiv de 30 de ore/credite 
pentru cursul „Modernizarea sectorului public. Acțiuni 
și măsuri concrete” în conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ. 

Certificatul de participare 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: 

0788 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)
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DATE DE CONTACT

0788 124 567
Alexandru Legănuț
Director Programe de Formare APSAP 

0730 124 567
Bianca Zichil
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
webinar@cursuri-functionari.ro



FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE ÎNSCRIERE
COMANDĂ FERMĂ

În situația în care se solicită participarea la 5 cursuri cu o durată de 6 ore/credite, acestea vor fi cumulate sub cupola cursului cu titlul: "Modernizarea sectorului public. Acțiuni și 
măsuri concrete" de 30 de ore/credite. Se vor selecta prin fișa individuală de înscriere oricare cinci cursuri. Tarif PROMOȚIONAL

Denumire WEBINAR* (Selectați unul sau mai multe cursuri on-line, după caz):
Pentru 5 cursuri selectate, beneficiați automat de tariful promoțional și certificarea pentru 30 de ore/credite (detalii în ofertă)

Marți, 1 mar.
ETICĂ, INTEGRITATE 
ȘI TRANSPARENȚĂ

Miercuri, 16 mar.
AUDITUL 
ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE

Marți, 29 mar.
RISCURI ÎN ACHIZIȚII 
ÎN CADRUL PROIECTELOR

Luni, 11 apr.
CONSILIER DE ETICĂ

Miercuri, 2 mar.
URBANISM ȘI AMENAJAREA 
TERITORIULUI

Luni, 21 mar.
RESURSE UMANE 
ȘI SALARIZARE BUGETARĂ

Miercuri, 30 mar.
CONTABILITATEA 
INSTITUȚIILOR PUBLICE

Miercuri, 13 apr.
SISTEMUL DE CONTROL  
INTERN/MANAGERIAL

Luni, 7 mar.
EXECUTARE SILITĂ ȘI 
RECUPERARE CREANȚE

Marți, 22 mar.
RESPONSABIL DATE 
CU CARACTER PERSONAL

Luni, 4 apr.
PROIECTE 
CU FINANȚARE EXTERNĂ

Joi, 14 apr.
COMUNICARE 
ȘI RELAȚII PUBLICE

Miercuri, 9 mar.
SISTEMUL DE CONTROL 
INTERN/MANAGERIAL

Joi, 24 mar.
CONTROL 
FINANCIAR PREVENTIV

Marți, 5 apr.
MICROSOFT EXCEL
PENTRU SECTORUL PUBLIC

Luni, 18 apr.
RELAȚII EXTERNE

Miercuri, 6 apr.
SPECIALIST 
LEGISLAȚIA MUNCII

Miercuri, 20 apr.
CONTABILITATEA
INSTITUȚIILOR PUBLICE

Luni, 14 mar.
CODUL ADMINISTRATIV
ȘI LEGALITATEA ACTELOR

Luni, 28 mar.
ACHIZIȚII PUBLICE

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:

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. 

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.

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!




