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Acceptăm tichete de vacanță:

Cursuri de perfecționare iunie - decembrie 2022

OFERTĂ

2022

De peste 16 ani suntem dedicați formării profesionale ale personalului din sectorul public din România.
Iată câteva lucruri importante pe care trebuie să le știți când veți alege cursul dumneavoastră

DISCOUNTURI
DE GRUP
Dacă alegeți să veniți mai multe persoane din
aceeași instituție tariful de curs se va reduce
substanțial:

5% discount

pentru grupuri de 5 - 10 persoane

10% discount

pentru grupuri de 11 - 20 persoane

15% discount

pentru grupuri de peste 20 persoane

GRATUITĂȚI
ȘI FACILITĂȚI
MULTIPLE
Vă prezentăm câteva dintre lucrurile de care vă
puteți bucura în funcție de hotelul ales:

GRATUITATE

cazare și masă însoțitor

2 șezlonguri
pe plajă

EXTRA +200 lei
fișă cont de masă

VOUCHERE
DE VACANȚĂ
Acceptăm tichete de vacanță de la toți furnizorii
din România. În situația în care instituția nu poate
acoperi toate costurile sau dacă vă doriți servicii
suplimentare puteți utiliza cardul sau tichetele
de vacanță pentru plata acestora.
Plata serviciilor hoteliere poate fi făcută
și cu voucherele sau cardurile de vacanță

TEL: 0788 124 567 | cursuri-functionari.ro

NOU! Regim de masă
ULTRA ALL-INCLUSIVE
GRATUITATE copii
Acces SPA

piscină interioară-exterioară
+ multe altele

SESIUNEA
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Cursuri de perfecționare iunie - decembrie 2022

2022

SINAIA
TARIFE CURS:

7 ZILE, 42 ORE

decembrie

4 ZILE, 24 ORE (WEEKEND)

6 ZILE, 36 ORE

980 LEI

980 LEI

790 LEI

P
URI DE GRU
DISCOUNT

Alegeți una dintre variantele de mai sus. Durata cursului influențează automat durata și tariful cazării

ur
pentru grup

1. Comunicarea în administrația publică.
Abordări practice și metode moderne de lucru în sectorul public

ur
pentru grup

2. Dezvoltarea competențelor digitale în sectorul public. Plan de acțiuni și aplicații practice

ur
pentru grup

3. Management financiar și contabilitatea în sectorul public
(Include: A.L.O.P., C.F.P. și riscul financiar-bugetar)

t
5% discouinde 5 - 10 persoane
nt
10% discoiude 11 - 20 persoane
nt
15% discoiude peste 20 persoane
rea
6 zile, caza
a
urile de 7 și
de începere
Pentru curs se face cu o zi înainte
or
MINICĂ,
țil
DU
an
re, de
particip
na
io
cț
rfe
de
de pe
rsurile
programului a 16:00, iar pentru cu
or
duminică.
începând cu rea se face de joi până
za
weekend, ca

4. Controlul financiar preventiv și controlul financiar de gestiune
5. Resurse umane în sectorul public

HOTEL CARPATHIA
FACILITĂȚI
• Mic dejun inclus
• Camere duble
• Piscină interioară
• Acces la centrul SPA

TEL: 0788 124 567 | cursuri-functionari.ro

BONUSURI
• +200 lei EXTRA masă
• Gratuitate însoțitor și un copil
până în 2 ani

3
6
7

1895,24 LEI

nopţi

500 lei fișă cont
BONUS inclus

1990 LEI CU T.V.A.

nopţi

900 lei fișă cont
BONUS inclus

3090 LEI CU T.V.A.

nopţi

1200 lei fișă cont
BONUS inclus

3690 LEI CU T.V.A.

Acceptăm tichete de vacanță:

2942,86 LEI
3514,29 LEI
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2022

PREDEAL
TARIFE CURS:

7 ZILE, 42 ORE

decembrie

4 ZILE, 24 ORE (WEEKEND)

6 ZILE, 36 ORE

980 LEI

980 LEI

790 LEI

P
URI DE GRU
DISCOUNT

Alegeți una dintre variantele de mai sus. Durata cursului influențează automat durata și tariful cazării

ur
pentru grup

1. Modernizarea și eficientizarea sectorului public. Aplicații practice și modele de succes

t
5% discouinde 5 - 10 persoane
nt
10% discoiude 11 - 20 persoane
ur
pentru grup

nt
15% discoiude peste 20 persoane
ur
pentru grup

rea
6 zile, caza
a
urile de 7 și
de începere
Pentru curs se face cu o zi înainte
or
MINICĂ,
țil
DU
an
re, de
particip
na
io
cț
rfe
de
de pe
rsurile
programului a 16:00, iar pentru cu
or
duminică.
începând cu rea se face de joi până
za
weekend, ca

2. Managementul priorităților, timpului și stresului
3. Controlul intern / managerial. Modele concrete și aplicații practice
4. Urbanism și autorizarea construcțiilor – noutăți legislative
5. Cadastru si Registrul Agricol

HOTEL ELEXUS BOUTIQUE
FACILITĂȚI
• Mic dejun inclus
• Camere duble, renovate
• Terasă, grădină și foișor
• Renovat complet 2021

BONUSURI
• +200 lei EXTRA masă
• Gratuitate însoțitor
și copiii până la 3 ani

3
6
7

1895,24 LEI

nopţi

500 lei fișă cont
BONUS inclus

1990 LEI CU T.V.A.

nopţi

900 lei fișă cont
BONUS inclus

2990 LEI CU T.V.A.

nopţi

1200 lei fișă cont
BONUS inclus

3490 LEI CU T.V.A.

nopţi

500 lei fișă cont
BONUS inclus

2390 LEI CU T.V.A.

nopţi

900 lei fișă cont
BONUS inclus

3690 LEI CU T.V.A.

nopţi

1200 lei fișă cont
BONUS inclus

4390 LEI CU T.V.A.

2847,62 LEI
3323,81 LEI

HOTEL ELEXUS
FACILITĂȚI

BONUSURI

• Mic dejun inclus
• +200 lei EXTRA masă
• Camere duble, renovate
• Gratuitate însoțitor
• Piscină exterioară încălzită și copiii până la 3 ani
• Jacuzzi
• Acces la centrul Wellness
• Renovat complet 2021

TEL: 0788 124 567 | cursuri-functionari.ro

3
6
7

Acceptăm tichete de vacanță:

2276,19 LEI
3514,29 LEI
4180,95 LEI
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TARIFE CURS:

7 ZILE, 42 ORE

decembrie

P
URI DE GRU
DISCOUNT

t
5% discouinde 5 - 10 persoane
ur
pentru grup

nt
10% discoiude 11 - 20 persoane
ur
pentru grup

nt
15% discoiude peste 20 persoane
ur
pentru grup

rea
6 zile, caza
a
urile de 7 și
de începere
Pentru curs se face cu o zi înainte
or
MINICĂ,
țil
DU
an
re, de
particip
na
io
cț
rfe
de
de pe
rsurile
programului a 16:00, iar pentru cu
or
duminică.
începând cu rea se face de joi până
za
weekend, ca

2022

BĂILE FELIX
6 ZILE, 36 ORE

980 LEI

980 LEI

Alegeți una dintre variantele de mai sus. Durata cursului influențează automat durata și tariful cazării

1. Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în administrația publică
2. Proiecte cu finanțare externă în perioada 2021-2027
3. Administrația publică din România în context european. Studii de caz și modele comparate
4. Legalitatea actelor și contractelor publice. Jurisprudență aplicată în sectorul public
5. Noutăți privind protecția datelor cu caracter personal.
Atribuții și responsabilități în sectorul public
6. Codul administrativ. Bune practici în administrația publică
7. Asistență socială și protecția copilului

HOTEL PRESIDENT
FACILITĂȚI

BONUSURI

• Camere duble,
• 1 zi acces Aqua Park
spațioase, cu balcon
• Gratuitate însoțitor și un copil
• Piscină interioară și
până în 5 ani
exterioară cu apă termală
• Saună, jacuzzi

6
7

nopţi
nopţi

ALL INCLUSIVE
Bufet suedez bogat și variat
(mic dejun, prânz și cină)
ALL INCLUSIVE
Bufet suedez bogat și variat
(mic dejun, prânz și cină)

3038,10 LEI

3190 LEI CU T.V.A.

3514,29 LEI

3690 LEI CU T.V.A.

HOTEL PRESIDENT SPA
FACILITĂȚI
• Camere duble,
spațioase, cu balcon
• Piscine exterioare
și piscină interioară
• Acces la centrul SPA
• Acces la piscine
cu apă termală

TEL: 0788 124 567 | cursuri-functionari.ro

BONUSURI
• Acces zilnic la Aqua Park
• Gratuitate însoțitor și un copil
până în 5 ani

6
7

nopţi
nopţi

Acceptăm tichete de vacanță:

ALL INCLUSIVE
Bufet suedez bogat și variat
(mic dejun, prânz și cină)
ALL INCLUSIVE
Bufet suedez bogat și variat
(mic dejun, prânz și cină)

3419,05 LEI

3590 LEI CU T.V.A.

3895,24 LEI

4090 LEI CU T.V.A.
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2022

POIANA BRAȘOV
TARIFE CURS:

7 ZILE, 42 ORE

decembrie

P
URI DE GRU
DISCOUNT

t
5% discouinde 5 - 10 persoane
ur
pentru grup

nt
10% discoiude 11 - 20 persoane
ur
pentru grup

nt
15% discoiude peste 20 persoane
ur
pentru grup

rea
6 zile, caza
a
urile de 7 și
de începere
Pentru curs se face cu o zi înainte
or
MINICĂ,
țil
DU
an
re, de
particip
na
io
cț
rfe
de
de pe
rsurile
programului a 16:00, iar pentru cu
or
duminică.
începând cu rea se face de joi până
za
weekend, ca

4 ZILE, 24 ORE (WEEKEND)

6 ZILE, 36 ORE

980 LEI

980 LEI

790 LEI

Alegeți una dintre variantele de mai sus. Durata cursului influențează automat durata și tariful cazării

1. Performanță în sectorul public. Aspecte și soluții privind modernizarea sectorului public
2. Controlul intern / managerial. Modele concrete și aplicații practice
3. Executarea silită. Colectarea și stingerea creanțelor fiscale
4. Codul fiscal și codul de procedură fiscală. Impozite și taxe locale
5. Planificare strategică în sectorul public. Strategia de dezvoltare a sectorului public

HOTEL ALPIN
FACILITĂȚI
• Mic dejun inclus
• Piscină interioară
• Piscină exterioară
• Acces la centrul SPA
• Loc de joacă

BONUSURI
• +200 lei EXTRA masă
• Gratuitate însoțitor și 1 copil
până în 3 ani

3
6
7

1800,00 LEI

nopţi

500 lei fișă cont
BONUS inclus

1890 LEI CU T.V.A.

nopţi

900 lei fișă cont
BONUS inclus

2990 LEI CU T.V.A.

nopţi

1200 lei fișă cont
BONUS inclus

3590 LEI CU T.V.A.

2847,62 LEI
3419,05 LEI

COMPLEX SILVER MOUNTAIN RESORT & SPA
FACILITĂȚI
• Mic dejun inclus
• Piscină interioară
• Jacuzzi, saună
• Sală de fitness

BONUSURI
• +200 lei EXTRA masă
• Gratuitate însoțitor și 1 copil
până în 3 ani

3
6
7

2085,71 LEI

nopţi

500 lei fișă cont
BONUS inclus

2190 LEI CU T.V.A.

nopţi

900 lei fișă cont
BONUS inclus

3390 LEI CU T.V.A.

nopţi

1200 lei fișă cont
BONUS inclus

3890 LEI CU T.V.A.

3228,57 LEI
3704,76 LEI

COMPLEX ANA HOTELS SPORT / BRADUL
FACILITĂȚI
• Pensiune completă
• Piscină interioară
• Piscină exterioară
• Hot tub exterior
• Acces la centrul SPA
• Loc de joacă

TEL: 0788 124 567 | cursuri-functionari.ro

BONUSURI
• Gratuitate însoțitor
și 1 copil până în 4 ani

3

nopţi

ALL INCLUSIVE LIGHT
Bufet suedez bogat și variat
(mic dejun, prânz și cină)

2590 LEI CU T.V.A.

6

nopţi

ALL INCLUSIVE LIGHT
Bufet suedez bogat și variat
(mic dejun, prânz și cină)

4590 LEI CU T.V.A.

7

nopţi

ALL INCLUSIVE LIGHT
Bufet suedez bogat și variat
(mic dejun, prânz și cină)

5390 LEI CU T.V.A.

Acceptăm tichete de vacanță:

2466,67 LEI
4371,43 LEI
5133,33 LEI
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2022

BĂILE FELIX
TARIFE CURS:

7 ZILE, 42 ORE

decembrie

P
URI DE GRU
DISCOUNT

6 ZILE, 36 ORE

980 LEI

980 LEI

Alegeți una dintre variantele de mai sus. Durata cursului influențează automat durata și tariful cazării

t
5% discouinde 5 - 10 persoane

1. Comunicarea în administrația publică.
Abordări practice și metode moderne de lucru în sectorul public

nt
10% discoiude 11 - 20 persoane

2. Dezvoltarea competențelor digitale în sectorul public. Plan de acțiuni și aplicații practice

ur
pentru grup
ur
pentru grup

nt
15% discoiude peste 20 persoane
ur
pentru grup

rea
6 zile, caza
a
urile de 7 și
de începere
Pentru curs se face cu o zi înainte
or
MINICĂ,
țil
DU
an
re, de
particip
na
io
cț
rfe
de
de pe
rsurile
programului a 16:00, iar pentru cu
or
duminică.
începând cu rea se face de joi până
za
weekend, ca

3. Controlul intern / managerial. Modele concrete și aplicații practice
4. Management financiar și contabilitatea în sectorul public
(Include: A.L.O.P., C.F.P. și riscul financiar-bugetar)
5. Executarea silită. Colectarea și stingerea creanțelor fiscale
6. Codul fiscal și codul de procedură fiscală. Impozite și taxe locale
7. Planificare strategică în sectorul public. Strategia de dezvoltare a sectorului public

HOTEL PRESIDENT
FACILITĂȚI

BONUSURI

• Camere duble,
• 1 zi acces Aqua Park
spațioase, cu balcon
• Gratuitate însoțitor și un copil
• Piscină interioară și
până în 5 ani
exterioară cu apă termală
• Saună, jacuzzi

6
7

nopţi
nopţi

ALL INCLUSIVE
Bufet suedez bogat și variat
(mic dejun, prânz și cină)
ALL INCLUSIVE
Bufet suedez bogat și variat
(mic dejun, prânz și cină)

3038,10 LEI

3190 LEI CU T.V.A.

3514,29 LEI

3690 LEI CU T.V.A.

HOTEL PRESIDENT SPA
FACILITĂȚI
• Camere duble,
spațioase, cu balcon
• Piscine exterioare
și piscină interioară
• Acces la centrul SPA
• Acces la piscine
cu apă termală

TEL: 0788 124 567 | cursuri-functionari.ro

BONUSURI
• Acces zilnic la Aqua Park
• Gratuitate însoțitor și un copil
până în 5 ani

6
7

nopţi
nopţi

Acceptăm tichete de vacanță:

ALL INCLUSIVE
Bufet suedez bogat și variat
(mic dejun, prânz și cină)
ALL INCLUSIVE
Bufet suedez bogat și variat
(mic dejun, prânz și cină)

3419,05 LEI

3590 LEI CU T.V.A.

3895,24 LEI

4090 LEI CU T.V.A.
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2022

SINAIA
TARIFE CURS:

7 ZILE, 42 ORE

decembrie

4 ZILE, 24 ORE (WEEKEND)

6 ZILE, 36 ORE

980 LEI

980 LEI

790 LEI

P
URI DE GRU
DISCOUNT

Alegeți una dintre variantele de mai sus. Durata cursului influențează automat durata și tariful cazării

ur
pentru grup

1. Comunicarea în administrația publică.
Abordări practice și metode moderne de lucru în sectorul public

ur
pentru grup

2. Achiziții publice. Practică și actualizări legislative

t
5% discouinde 5 - 10 persoane
nt
10% discoiude 11 - 20 persoane
nt
15% discoiude peste 20 persoane
ur
pentru grup

rea
6 zile, caza
a
urile de 7 și
de începere
Pentru curs se face cu o zi înainte
or
MINICĂ,
țil
DU
an
re, de
particip
na
io
cț
rfe
de
de pe
rsurile
programului a 16:00, iar pentru cu
or
duminică.
începând cu rea se face de joi până
za
weekend, ca

3. Management, proceduri și analize pentru dezvoltarea sectorului public
4. Legalitatea actelor și contractelor publice. Jurisprudență aplicată în sectorul public
5. Codul administrativ. Bune practici în administrația publică

HOTEL CARPATHIA
FACILITĂȚI
• Mic dejun inclus
• Camere duble
• Piscină interioară
• Acces la centrul SPA

TEL: 0788 124 567 | cursuri-functionari.ro

BONUSURI
• +200 lei EXTRA masă
• Gratuitate însoțitor și un copil
până în 2 ani

3
6
7

1895,24 LEI

nopţi

500 lei fișă cont
BONUS inclus

1990 LEI CU T.V.A.

nopţi

900 lei fișă cont
BONUS inclus

3090 LEI CU T.V.A.

nopţi

1200 lei fișă cont
BONUS inclus

3690 LEI CU T.V.A.

Acceptăm tichete de vacanță:

2942,86 LEI
3514,29 LEI

134
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2022

PREDEAL
TARIFE CURS:

7 ZILE, 42 ORE

decembrie

4 ZILE, 24 ORE (WEEKEND)

6 ZILE, 36 ORE

980 LEI

980 LEI

790 LEI

P
URI DE GRU
DISCOUNT

Alegeți una dintre variantele de mai sus. Durata cursului influențează automat durata și tariful cazării

ur
pentru grup

1. Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în administrația publică

t
5% discouinde 5 - 10 persoane
nt
10% discoiude 11 - 20 persoane
ur
pentru grup

nt
15% discoiude peste 20 persoane
ur
pentru grup

rea
6 zile, caza
a
urile de 7 și
de începere
Pentru curs se face cu o zi înainte
or
MINICĂ,
țil
DU
an
re, de
particip
na
io
cț
rfe
de
de pe
rsurile
programului a 16:00, iar pentru cu
or
duminică.
începând cu rea se face de joi până
za
weekend, ca

2. Proiecte cu finanțare externă în perioada 2021-2027
3. Administrația publică din România în context european. Studii de caz și modele comparate
4. Noutăți privind protecția datelor cu caracter personal.
Atribuții și responsabilități în sectorul public

HOTEL ELEXUS BOUTIQUE
FACILITĂȚI
• Mic dejun inclus
• Camere duble, renovate
• Terasă, grădină și foișor
• Renovat complet 2021

BONUSURI
• +200 lei EXTRA masă
• Gratuitate însoțitor
și copiii până la 3 ani

3
6
7

1895,24 LEI

nopţi

500 lei fișă cont
BONUS inclus

1990 LEI CU T.V.A.

nopţi

900 lei fișă cont
BONUS inclus

2990 LEI CU T.V.A.

nopţi

1200 lei fișă cont
BONUS inclus

3490 LEI CU T.V.A.

nopţi

500 lei fișă cont
BONUS inclus

2390 LEI CU T.V.A.

nopţi

900 lei fișă cont
BONUS inclus

3690 LEI CU T.V.A.

nopţi

1200 lei fișă cont
BONUS inclus

4390 LEI CU T.V.A.

2847,62 LEI
3323,81 LEI

HOTEL ELEXUS
FACILITĂȚI

BONUSURI

• Mic dejun inclus
• +200 lei EXTRA masă
• Camere duble, renovate
• Gratuitate însoțitor
• Piscină exterioară încălzită și copiii până la 3 ani
• Jacuzzi
• Acces la centrul Wellness
• Renovat complet 2021

TEL: 0788 124 567 | cursuri-functionari.ro

3
6
7

Acceptăm tichete de vacanță:

2276,19 LEI
3514,29 LEI
4180,95 LEI
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2022

POIANA BRAȘOV
TARIFE CURS:

7 ZILE, 42 ORE

decembrie

P
URI DE GRU
DISCOUNT

4 ZILE, 24 ORE (WEEKEND)

6 ZILE, 36 ORE

980 LEI

980 LEI

790 LEI

Alegeți una dintre variantele de mai sus. Durata cursului influențează automat durata și tariful cazării

t
5% discouinde 5 - 10 persoane

1. Dezvoltarea competențelor digitale în sectorul public. Plan de acțiuni și aplicații practice

nt
10% discoiude 11 - 20 persoane

2. Lucrul în echipă, acțiuni și obiective în administrația publică

ur
pentru grup
ur
pentru grup

3. Controlul intern / managerial. Modele concrete și aplicații practice

ur
pentru grup

4. Management financiar și contabilitatea în sectorul public
(Include: A.L.O.P., C.F.P. și riscul financiar-bugetar)

nt
15% discoiude peste 20 persoane
rea
6 zile, caza
a
urile de 7 și
de începere
Pentru curs se face cu o zi înainte
or
MINICĂ,
țil
DU
an
re, de
particip
na
io
cț
rfe
de
de pe
rsurile
programului a 16:00, iar pentru cu
or
duminică.
începând cu rea se face de joi până
za
weekend, ca

5. Resurse umane în sectorul public
6. Etică, integritate și regimul incompatibilităților
7. Managementul priorităților, timpului și stresului

HOTEL ALPIN
FACILITĂȚI
• Mic dejun inclus
• Piscină interioară
• Piscină exterioară
• Acces la centrul SPA
• Loc de joacă

BONUSURI
• +200 lei EXTRA masă
• Gratuitate însoțitor și 1 copil
până în 3 ani

3
6
7

1800,00 LEI

nopţi

500 lei fișă cont
BONUS inclus

1890 LEI CU T.V.A.

nopţi

900 lei fișă cont
BONUS inclus

2990 LEI CU T.V.A.

nopţi

1200 lei fișă cont
BONUS inclus

3590 LEI CU T.V.A.

2847,62 LEI
3419,05 LEI

COMPLEX SILVER MOUNTAIN RESORT & SPA
FACILITĂȚI
• Mic dejun inclus
• Piscină interioară
• Jacuzzi, saună
• Sală de fitness

BONUSURI
• +200 lei EXTRA masă
• Gratuitate însoțitor și 1 copil
până în 3 ani

3
6
7

2085,71 LEI

nopţi

500 lei fișă cont
BONUS inclus

2190 LEI CU T.V.A.

nopţi

900 lei fișă cont
BONUS inclus

3390 LEI CU T.V.A.

nopţi

1200 lei fișă cont
BONUS inclus

3890 LEI CU T.V.A.

3228,57 LEI
3704,76 LEI

COMPLEX ANA HOTELS SPORT / BRADUL
FACILITĂȚI
• Pensiune completă
• Piscină interioară
• Piscină exterioară
• Hot tub exterior
• Acces la centrul SPA
• Loc de joacă

TEL: 0788 124 567 | cursuri-functionari.ro

BONUSURI
• Gratuitate însoțitor
și 1 copil până în 4 ani

3

nopţi

ALL INCLUSIVE LIGHT
Bufet suedez bogat și variat
(mic dejun, prânz și cină)

2590 LEI CU T.V.A.

6

nopţi

ALL INCLUSIVE LIGHT
Bufet suedez bogat și variat
(mic dejun, prânz și cină)

4590 LEI CU T.V.A.

7

nopţi

ALL INCLUSIVE LIGHT
Bufet suedez bogat și variat
(mic dejun, prânz și cină)

5390 LEI CU T.V.A.

Acceptăm tichete de vacanță:

2466,67 LEI
4371,43 LEI
5133,33 LEI
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BĂILE FELIX
TARIFE CURS:

7 ZILE, 42 ORE

decembrie

P
URI DE GRU
DISCOUNT

t
5% discouinde 5 - 10 persoane
ur
pentru grup

nt
10% discoiude 11 - 20 persoane
ur
pentru grup

nt
15% discoiude peste 20 persoane
ur
pentru grup

rea
6 zile, caza
a
urile de 7 și
de începere
Pentru curs se face cu o zi înainte
or
MINICĂ,
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începând cu rea se face de joi până
za
weekend, ca

6 ZILE, 36 ORE

980 LEI

980 LEI

Alegeți una dintre variantele de mai sus. Durata cursului influențează automat durata și tariful cazării

1. Lucrul în echipă, acțiuni și obiective în administrația publică
2. Achiziții publice. Practică și actualizări legislative
3. Controlul intern / managerial. Modele concrete și aplicații practice
4. Resurse umane în sectorul public
5. Etică și integritate. Noutăți legislative

HOTEL PRESIDENT
FACILITĂȚI

BONUSURI

• Camere duble,
• 1 zi acces Aqua Park
spațioase, cu balcon
• Gratuitate însoțitor și un copil
• Piscină interioară și
până în 5 ani
exterioară cu apă termală
• Saună, jacuzzi

6
7

nopţi
nopţi

ALL INCLUSIVE
Bufet suedez bogat și variat
(mic dejun, prânz și cină)
ALL INCLUSIVE
Bufet suedez bogat și variat
(mic dejun, prânz și cină)

3038,10 LEI

3190 LEI CU T.V.A.

3514,29 LEI

3690 LEI CU T.V.A.

HOTEL PRESIDENT SPA
FACILITĂȚI
• Camere duble,
spațioase, cu balcon
• Piscine exterioare
și piscină interioară
• Acces la centrul SPA
• Acces la piscine
cu apă termală

TEL: 0788 124 567 | cursuri-functionari.ro

BONUSURI
• Acces zilnic la Aqua Park
• Gratuitate însoțitor și un copil
până în 5 ani

6
7

nopţi
nopţi

Acceptăm tichete de vacanță:

ALL INCLUSIVE
Bufet suedez bogat și variat
(mic dejun, prânz și cină)
ALL INCLUSIVE
Bufet suedez bogat și variat
(mic dejun, prânz și cină)

3419,05 LEI

3590 LEI CU T.V.A.

3895,24 LEI

4090 LEI CU T.V.A.
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ATESTAREA FORMĂRII
La finalizarea cursurilor, participanții vor primi certificate de participare eliberate de către Autoritatea Naţională
pentru Calificări (A.N.C.) sau de Centrul de Formare APSAP*, în acord cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, respectiv a Hotărârii Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea
normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici și a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Cursurile propuse sunt în acord cu Ordinului Președintelui ANFP nr. 234 din 21 martie 2022, pentru stabilirea
domeniilor prioritare de formare și perfecționare profesională și a tematicii specifice programelor de formare și
perfecționare profesională.

DETALII BONUSURI
200 lei GARANTAT

Toți participanții care solicită cazare și aleg o variantă de hotel în care regimul de masă este sub formă de fișă
cont, vor beneficia de un BONUS de 200 lei care se adaugă la fișa cont de masă. Acest bonus nu se aplică în
cazul hotelurilor unde tipul de masă este demipensiune, pensiune completă sau all inclusive.

GRATUITATE ÎNSOȚITOR

Toți participanții beneficiază de gratuitate la cazare cu însoțitor (în aceeași cameră cu participantul).
De regimul de masă aplicabil participantului va beneficia și însoțitorul.

DISCOUNT-uri DE GRUP

5-10 cursanți din aceeași instituție – 5% discount din taxa de curs
11-20 cursanți din aceeași instituție – 10% discount din taxa de curs
Peste 20 cursanți din aceeași instituție – 15% discount din taxa de curs
Discountul aplicat din taxa de curs poate fi dedus din cheltuiala instituției sau adăugat în contul de cameră
al participanților.
Bonusul de grup se aplica instituțiilor care realizează înscrieri pe baza de comandă fermă si pentru un număr
determinat de persoane. Pentru a beneficia de discount-ul de grup instituția solicitantă trebuie să transmită
toate formularele de participare în același timp sau un centralizator al persoanelor participante.

ȘEZLONGURI

În funcție de locația aleasă, puteți beneficia de șezlonguri la piscină sau pe plaja hotelului.

TEL: 0788 124 567 | cursuri-functionari.ro
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⊲ CAZARE

⊲ PLATA TARIFULUI

În graficul programelor de perfecționare vă sunt
prezentate, pentru fiecare hotel în parte, două sau trei
variante de cazare: 3 nopți, 6 nopți sau 7 nopți. Puteți
alege un pachet de cazare superior sau un pachet de
masă care să se adapteze criteriilor dumneavoastră.
Pe lângă serviciile prezentate, la cerere, se pot adapta
și alte variante personalizate de servicii hoteliere.

Tariful de instruire la programele de perfecţionare
şi tariful de cazare se achită numai prin virament,
în baza facturilor fiscale emise. Astfel, serviciile de
formare profesională vor fi facturate de SC Centrul
de Formare APSAP SRL, iar serviciile de cazare vor fi
facturate de Fundația Centrul de Formare APSAP.

Pentru o mai ușoară urmărire a variantelor de cazare
vă rugăm să citiți cu atenție mențiunile de mai jos:
Cazare 6 nopți
Se referă la cazare în cameră standard pentru 6 nopți
cu mic dejun și o fișă cont de masă în valoare de 900 lei
(include BONUS 200 lei) sau regim de masă pensiune
completă sau all inclusive, conform specificațiilor din
grila de cursuri și broșura hotelieră.

⊲ MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE
Înscrierea participanţilor se poate face electronic,
accesând pagina cursuri-functionari.ro sau prin
transmiterea formularului de înscriere la numărul
de fax: 021 569 61 26 ori la adresa de e-mail:
secretariat@cursuri-functionari.ro

Cazare 7 nopți
Se referă la cazare în cameră standard pentru 7
nopți cu mic dejun și o fișă cont de masă în valoare
de 1200 lei (include BONUS 200 lei) sau regim de
masă pensiune completă sau all inclusive, conform
specificațiilor din grila de cursuri și broșura hotelieră.
din grila de cursuri și broșura hotelieră.
Cazare Double
Pentru oricare din variantele de cazare pot fi cazaţi
doi participanţi la curs în aceeaşi cameră. În această
variantă, costurile de cazare se împart la jumătate,
precum şi beneficiile primite, respectiv fişa cont de
masă.

TEL: 0788 124 567 | cursuri-functionari.ro
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⊲ Centrul de Formare APSAP este furnizor acreditat de
formare profesională înregistrat în registrul R.N.F.F.P.A.A.
(Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională
a Adulţilor Autorizaţi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Calificări.)
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NOUTĂȚI
ÎN SECTORUL PUBLIC
Codul Administrativ reprezintă prima intervenție
normativă amplă care abordează rolul, funcţiile,
organizarea şi funcţionarea celor două paliere
administrative: administrația publică centrală şi
administraţia publică locală, precum şi principalii
piloni ai activităţii acestora: personalul încadrat la
nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale
şi locale, proprietatea publică şi privată a statului,
a unităţilor administrativ-teritoriale şi serviciile
publice furnizate de autoritățile administrației
publice centrale şi locale.

ATENȚIE!
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CODUL ADMINISTRATIV
ȘI IMPLICAȚIILE ACESTUIA

PERSONAL
CONTRACTUAL

Conform art. 458 alin. 1 din Codul Administrativ
funcționarii publici au dreptul de a-şi îmbunătăți în
mod continuu abilitățile şi pregătirea profesională,
iar autoritățile şi instituțiile publice au obligația de
a asigura participarea pentru fiecare funcționar
public la un program de formare şi perfecționare.

Aceleaşi drepturi şi obligații menționate mai sus sunt
reluate distinct pentru personalul contractual în cadrul
art. 551 din Codul Administrativ inclusiv cu privire la
asigurarea cheltuielilor de transport, cazare şi masă.

NOUTATE

Pentru aleșii locali (primar, viceprimar, consilier local,
consilier județean, președinte și vicepreședinte al
Consiliului Județean) dreptul la pregătire, formare şi
perfecționare este consfințit de art. 217 alin. 1 din
Codul Administrativ, iar aceștia beneficiază și de plata
cheltuielilor conexe perfecționării: transport, cazare şi
masă pe întreaga durată a mandatului acestora (art.
217 alin. 2 din Codul Administrativ).

Conform art. 458 alin. 1-3 din Codul Administrativ,
instituțiile publice trebuie să prevadă în bugetul
acestora sumele necesare pentru plata taxelor
estimate pentru participarea la programe de formare
şi perfecționare, precum şi sumele necesare pentru
asigurarea cheltuielilor de transport, cazare şi masă.

ALEȘI LOCALI

Conform art. 479, lit. b. din Codul Administrativ, în
cazul funcționarilor publici, una dintre condiţiile
sine qua non (Lat. fără de care nu se poate) ale
înscrierii la concursul sau examenul de promovare în
grad profesional este participarea la un program de
perfecţionare profesională cu durată de minimum
30 de ore.

TEL: 0788 124 567 | cursuri-functionari.ro
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ONTACT
DATE DE C
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
cursuri-functionari.ro

FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE INSCRIERE

COMANDĂ FERMĂ

Prezentul document reprezintă o comandă fermă din partea instituției. 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: secretariat@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. Înscrierea participanților se face, în limita locurilor disponibile, în ordinea
primirii fișelor de înscriere, iar confirmarea înscrierii va fi transmisă pe adresele de e-mail completate în prezentul
document în termen de maxim 24 de ore. 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, Instituția (L.S.):
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Nr. ............................. Data ......................................

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

Denumire program:
Loc desfășurare curs:

Perioadă:
Hotel cazare (conform variante ofertă):
Durata program (Alegeți o variantă):
Tarif curs (valoarea decontată):

6 zile

7 zile

Tarif cazare (valoarea decontată):

4 zile (joi-duminică)
Fără cazare

(bifați dacă nu se dorește cazare)

1. Date personale (Vă rugăm să completați: clar, lizibil, datele furnizate vor apărea pe certificatul de participare):
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):
Denumirea instituției:
Cod Fiscal:

Adresa instituției:

Localitatea:

Județul:

Fax instituție:

E-mail instituție:

Banca / Trezoreria:

3. Mențiuni legate de cazare, dacă este cazul
(vârstă copii, plată cu tichete vacanță, solicitarea
unui pat suplimentar, dietă vegetariană etc.)

FOARTE IMPORTANT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ
Vă rugăm să citiți cu atenție!
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Semnătură participant

Data completării
7.

Înscrierea participanților se face, în limita locurilor disponibile, în ordinea primirii fișelor de
înscriere, la numărul de fax: 021.569.61.26 sau pe adresa de e-mail: secretariat@cursurifunctionari.ro
În cazul în care confirmarea înscrierii nu a fost primită în termen de 24 ore, vă rugăm să ne
contactați la numerele de telefon: 0788.12.45.67 sau 0730.12.45.67
Nu sunt luate în considerare fișele de înscriere care nu sunt aprobate de conducătorul
instituției (semnătură și ștampilă)
Cazarea se face cu o zi înainte de începerea programului de perfecționare
Participarea la programele Centrului de Formare APSAP nu este condiționată de cazare
Anularea unei participări confirmate se face în scris, pe e-mail sau fax, cu cel puțin10 zile
lucrătoare, înainte de prima zi de începere a programului de perfecționare. Transmiterea în
scris a anulării, în termenul de 10 zile lucrătoare reprezintă o condiție obligatorie pentru
evitarea penalităților de plată care sunt egale cu contravaloarea serviciilor de cazare pentru
toată perioada cursului
În cazul obligației de plată pentru persoane fizice, aceasta trebuie efectuată cu10 zile înainte
de prima zi de începere a programului de perfecționare

INFORMAȚII UTILE Cursuri de perfecționare
iunie-decembrie 2022
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.

