CALENDAR CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ
APRILIE – IUNIE 2019

Cursuri de formare profesională adresate personalului din cadrul instituțiilor publice
acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări, Ministerul Muncii și Ministerul
Educației
Programe de cursuri aplicate pe specificul autorităților/instituțiilor publice ce îmbină
noțiunile teoretice cu legislația actualizată și aplicațiile practice, astfel încât procesul de
formare să aibă o utilitate optimă pentru participanți
Locații de organizare atractive și pachete de servicii hoteliere care asigură un raport prețcalitate optim.
La finalul fiecărei sesiuni de formare se organizează tombole cu premii constând în
weekend-uri la munte şi în staţiuni balneo acordate cu sprijinul partenerului Lectoform
Travel. Participarea la tombole este garantată tuturor participanţilor la programele de
formare profesională care sunt prezenţi în sălile de curs la extragere.
100 lei BONUS în conturile de cameră ale cursanților care au participat cel puțin o dată la
cursurile Lectoform Consulting

SESIUNEA / CURSUL
08 – 14 APRILIE 2019
BĂILE FELIX, HOTEL PRESIDENT*** / ****
TARIF CURS: 1.790 Lei
Taxa de curs include servicii de formare, coffee break, masa de prânz – bufet suedez,
eliberarea certificatului de participare/absolvire.

SERVICII HOTELIERE:
2.090 Lei

RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE BUGETARĂ - Certificat ANC în ocupația Inspector
salarii – cod COR 335903
SCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE. APLICAȚII PRACTICE - Certificat recunoscut ANC
în ocupația Expert accesare fonduri europene – cod COR 242213
MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC - Certificat ANC în ocupația Contabil – cod COR
331302
URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI - Certificat ANC în ocupația Tehnician
urbanism şi amenajarea teritoriului - cod COR 3112.3.13

Pachetul include 6 nopți
de cazare cu mic dejun,
pranz si cina – buffet
suedez incluse pentru 2
persoane în cameră
dublă.
Acces la facilitățile
hotelului: piscină
interioară cu apă
termală, jacuzi, sală de
fitness, saună, 1
intrare/cameră la Aqua
President.

08 – 14 APRILIE 2019
BĂILE FELIX, HOTEL INTERNAȚIONAL****
TARIF CURS: 1.790 Lei
Taxa de curs include servicii de formare, coffee break, masa de prânz – bufet suedez,
eliberarea certificatului de participare/absolvire.

SERVICII
HOTELIERE: 2.690
Lei

EXECUTĂRI SILITE. RECUPERAREA CREANȚELOR - Certificat de participare emis de
Lectoform Consulting
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE -Certificat
ANC in ocupatia Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal - Cod COR 242231
COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ PUBLICĂ ȘI GESTIUNEA DOCUMENTELOR - Certificat
de participare emis de Lectoform Consulting
ACHIZIȚIILE PUBLICE ÎN CONTEXTUL NOILOR MODIFICĂRI LEGISLATIVE – Certificat
ANC în ocupația Expert achiziții publice – cod COR 214946

Pachetul include 6 nopţi
cazare pentru 2 adulti cu
mic dejun, pranz si cina
incluse - bufet suedez în
cameră dublă, acces la
facilitățile hotelului:
piscină interioară, saună,
sală de fitness.

11 – 14 APRILIE 2019
SLĂNIC MOLDOVA, HOTEL PERLA***/****
TARIF CURS: 1.490 Lei
Taxa de curs include servicii de formare, coffee break, masa de prânz în valoare de
300 lei – serviciu a la carte, eliberarea certificatului de participare/absolvire.

SERVICII HOTELIERE:
790 Lei

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ – MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A SERVICIILOR
PUBLICE LOCALE - Certificat de participare emis de Lectoform Consulting
MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN PROIECTE. APLICAȚII POR - Certificat ANC în ocupația
Manager proiect - cod COR 242101
CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE. TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE - Certificat
ANC în ocupația Expert fiscal – cod COR 241221
NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN STARE CIVILĂ – PROCEDURI DE IMPLEMENTARE - Certificat
ANC în ocupația Referent stare civilă - cod COR 411003

Pachetul include 3 nopti
de cazare în cameră
dublă cu mic dejun inclus.
Acces la centrul SPA al
hotelului. Valoarea totala
a contului de masa este
de 300 lei.

01 – 05 MAI 2019
BĂILE FELIX, HOTEL PRESIDENT*** / ****
TARIF CURS: 1.590 Lei
Taxa de curs include servicii de formare, coffee break, masa de prânz – bufet suedez,
eliberarea certificatului de participare/absolvire.

SERVICII HOTELIERE:
1.390 Lei
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PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI – Certificat ANC în ocupația Expert prevenire
și combatere corupție - cod COR 261920
AUDIT INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC - Certificat ANC în ocupația Auditor intern în
sectorul public - cod COR 241306
ASISTENŢĂ SOCIALĂ – Certificat ANC în ocupația Tehnician asistenţă socială (cod COR
341201)
ACHIZIȚIILE PUBLICE ÎN CONTEXTUL NOILOR MODIFICĂRI LEGISLATIVE – Certificat
ANC în ocupația Expert achiziții publice – cod COR 214946
MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC - Certificat ANC în ocupația Contabil – cod COR
331302

Pachetul include 4 nopți
de cazare cu mic dejun,
prânz şi cină incluse –
buffet suedez pentru 2
persoane în cameră
dublă.
Acces la facilitățile
hotelului: piscină
interioară cu apă
termală, jacuzi, sală de
fitness, saună, 1
intrare/cameră la Aqua
President.

01 – 05 MAI 2019
BĂILE FELIX, HOTEL INTERNAȚIONAL****
TARIF CURS: 1.590 Lei
Taxa de curs include servicii de formare, coffee break, masa de prânz – bufet suedez,
eliberarea certificatului de participare/absolvire.

SERVICII HOTELIERE:
1.790 Lei

MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN PROIECTE. APLICAȚII POR - Certificat ANC în ocupația
Manager proiect - cod COR 242101
MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC - Certificat ANC în ocupația Contabil – cod COR
331302
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ. MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A SERVICIILOR
PUBLICE LOCALE - Certificat de participare emis de Lectoform Consulting
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - Certificat ANC in ocupatia Manager resurse
umane - cod COR 121207.

Pachetul include 4 nopţi
cazare în cameră dublă
cu pensiune completă,
mic dejun, prânz şi cină
incluse – buffet suedez
pentru 2 persoane, acces
la facilitățile hotelului:
piscină interioară, saună,
sală de fitness.

01 – 05 MAI 2019
SINAIA, HOTEL NEW MONTANA****
TARIF CURS: 1.590 Lei
Taxa de curs include servicii de formare, coffee break, masa de prânz în valoare de
400 lei – serviciu a la carte, eliberarea certificatului de participare/absolvire.

SERVICII HOTELIERE:
1.190 Lei

MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN PROIECTE. APLICAȚII POR - Certificat ANC în ocupația
Manager proiect - cod COR 242101
MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC - Certificat ANC în ocupația Contabil – cod COR
331302
COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ PUBLICĂ ȘI GESTIUNEA DOCUMENTELOR - Certificat
de participare emis de Lectoform Consulting
SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ÎN ENTITĂȚILE PUBLICE - Certificat de
participare emis de Lectoform Consulting

Pachetul include 4 nopti
de cazare în cameră
dublă cu mic dejun inclus.
Acces la centrul SPA al
hotelului. Valoarea totala
a contului de masa este
de 400 lei.

01 – 05 MAI 2019
SOVATA, HOTEL DANUBIUS SOVATA**** / HOTEL SZEIFERT***
TARIF CURS: 1.590 Lei
Taxa de curs include servicii de formare, coffee break, masa de prânz în valoare de
400 lei – serviciu a la carte la Hotel Szeifert, Hotel Danubius – serviciu a la carte in
valoare de 200 lei, eliberarea certificatului de participare/absolvire.

SERVICII HOTELIERE H.
DANUBIUS: 1.690 Lei
SERVICII HOTELIERE H.
SZEIFERT:920 Lei

SCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE. APLICAȚII PRACTICE - Certificat recunoscut ANC
în ocupația Expert accesare fonduri europene – cod COR 242213

HOTEL DANUBIUS:
Pachetul include 4 nopti de
cazare în cameră dublă cu
mic dejun şi cină în regim
de bufet suedez incluse
pentru 2 persoane. Cont de
masă pentru pranz de 200

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE -Certificat
ANC in ocupatia Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal - Cod COR 242231

Lectoform Consulting Tel. 0234-512.143, Fax. 0234-512.146, E-mail office@lectoform.ro

3

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ. MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A SERVICIILOR
PUBLICE LOCALE - Certificat de participare emis de Lectoform Consulting
AUDIT INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC - Certificat ANC în ocupația Auditor intern în
sectorul public - cod COR 241306

lei. Acces la facilitățile
hotelului: piscine
interioare, sală fitness,
jacuzzi.
HOTEL SZEIFERT:
Pachetul include 4 nopti de
cazare în cameră dublă cu
mic dejun pentru 2
persoane. Valoarea totala a
contului de masă este de
400 lei.

09 – 12 MAI 2019
COLIBIȚA, HOTEL FISHERMAN'S RESORT***
TARIF CURS: 1.490 Lei
Taxa de curs include servicii de formare, coffee break, masa de prânz în valoare de
300 lei – serviciu a la carte, eliberarea certificatului de participare/absolvire.

SERVICII HOTELIERE:
690 Lei

EXECUTĂRI SILITE. RECUPERAREA CREANȚELOR - Certificat de participare emis de
Lectoform Consulting
ACHIZIȚIILE PUBLICE – ASPECTE PRACTICE ALE LEGISLAȚIEI ACHIZIȚIILOR PUBLICE
– Certificat ANC în ocupația Expert achiziții publice – cod COR 214946
PROCEDURA CIVILĂ ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV - Certificat de participare emis de
Lectoform Consulting
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ – MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A SERVICIILOR
PUBLICE LOCALE - Certificat de participare emis de Lectoform Consulting

Pachetul include 3 nopti
de cazare în cameră
dublă cu mic dejun inclus.
Acces la centrul SPA al
hotelului. Valoarea totala
a contului de masă este
de 300 lei.

13 – 19 MAI 2019
BĂILE FELIX, HOTEL PRESIDENT*** / ****
TARIF CURS: 1.790 Lei
Taxa de curs include servicii de formare, coffee break, masa de prânz – bufet suedez,
eliberarea certificatului de participare/absolvire.

SERVICII HOTELIERE:
2.090 Lei

RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE BUGETARĂ - Certificat ANC în ocupația Inspector
salarii – cod COR 335903
MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC - Certificat ANC în ocupația Contabil – cod COR
331302
SCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE. APLICAȚII PRACTICE - Certificat recunoscut ANC
în ocupația Expert accesare fonduri europene – cod COR 242213
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV SISTEMUL DE RAPORTARE FOREXEBUG – Certificat
ANC în ocupația Controlor financiar – cod COR 121121

Pachetul include 6 nopți
de cazare cu mic dejun,
prânz şi cină incluse –
buffet suedez. Acces la
facilitățile hotelului:
piscină interioară cu apă
termală, jacuzi, sală de
fitness, saună, 1 intrare la
Aqua President.

13 – 19 MAI 2019
BĂILE FELIX, HOTEL INTERNAȚIONAL ****
TARIF CURS: 1.790 Lei
Taxa de curs include servicii de formare, coffee break, masa de prânz – bufet suedez,
eliberarea certificatului de participare/absolvire.

SERVICII HOTELIERE:
2.690 Lei

CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE. TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE - Certificat
ANC în ocupația Expert fiscal – cod COR 241221
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE -Certificat
ANC in ocupatia Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal - Cod COR 242231
SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ÎN ENTITĂȚILE PUBLICE - Certificat de
participare emis de Lectoform Consulting
PROCEDURA CIVILĂ ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV - Certificat de participare

Pachetul include 6 nopţi
cazare în cameră dublă
cu mic dejun, prânz şi
cină incluse pentru 2
adulţi, acces la facilitățile
hotelului: piscină
interioară, saună, sală de
fitness.
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15 – 19 MAI 2019
SINAIA, HOTEL CARPATHIA***
TARIF CURS: 1.590 Lei
Taxa de curs include servicii de formare, coffee break, masa de prânz în valoare de
400 lei – serviciu a la carte, eliberarea certificatului de participare/absolvire.

SERVICII HOTELIERE:
990 Lei

NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN STARE CIVILĂ – PROCEDURI DE IMPLEMENTARE - Certificat
ANC în ocupația Referent stare civilă - cod COR 411003
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE -Certificat
ANC in ocupatia Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal - Cod COR 242231
AUDIT INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC - Auditor intern în sectorul public - cod COR 241306
ACHIZIȚIILE PUBLICE – ASPECTE PRACTICE ALE LEGISLAȚIEI ACHIZIȚIILOR PUBLICE
– Certificat ANC în ocupația Expert achiziții publice – cod COR 214946
CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE. TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE - Certificat
ANC în ocupația Expert fiscal – cod COR 241221

Pachetul include 4 nopti
de cazare în cameră
dublă cu mic dejun inclus.
Acces la facilitățile
hotelului: piscină
interioară. Valoarea
totala a contului de masă
este de 400 lei.

23 – 26 MAI 2019
LACUL ROȘU – CHEILE BICAZULUI, HOTEL LACU ROȘU***
TARIF CURS: 1.490 Lei
Taxa de curs include servicii de formare, coffee break, masa de prânz în valoare de
300 lei – serviciu a la carte, eliberarea certificatului de participare/absolvire.

SERVICII HOTELIERE:
690 Lei

SCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE. APLICAȚII PRACTICE - Certificat recunoscut ANC
în ocupația Expert accesare fonduri europene – cod COR 242213
MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC - Certificat ANC în ocupația Contabil – cod COR 331302
ACHIZIȚIILE PUBLICE – ASPECTE PRACTICE ALE LEGISLAȚIEI ACHIZIȚIILOR PUBLICE
– Certificat ANC în ocupația Expert achiziții publice – cod COR 214946
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV SISTEMUL DE RAPORTARE FOREXEBUG – Certificat
ANC în ocupația Controlor financiar – cod COR 121121

Pachetul include 3 nopti
de cazare în cameră
dublă cu mic dejun inclus.
Valoarea totala a
contului de masă este de
300 lei.

27 MAI – 02 IUNIE 2019
BĂILE FELIX, HOTEL PRESIDENT*** / ****
TARIF CURS: 1.790 Lei
Taxa de curs include servicii de formare, coffee break, masa de prânz – bufet suedez,
eliberarea certificatului de participare/absolvire.

SERVICII HOTELIERE:
2.090 Lei

SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ÎN ENTITĂȚILE PUBLICE - Certificat de
participare emis de Lectoform Consulting
ACHIZIȚIILE PUBLICE – ASPECTE PRACTICE ALE LEGISLAȚIEI ACHIZIȚIILOR PUBLICE
– Certificat ANC în ocupația Expert achiziții publice – cod COR 214946
CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE. TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE - Certificat
ANC în ocupația Expert fiscal – cod COR 241221
MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN PROIECTE. APLICAȚII POR - Certificat ANC în ocupația
Manager proiect - cod COR 242101

Pachetul include 6 nopți
de cazare cu mic dejun,
prânz şi cină incluse –
buffet suedez pentru 2
adulţi. Acces la facilitățile
hotelului: piscină
interioară cu apă
termală, jacuzi, sală de
fitness, saună, 1 intrare la
Aqua President.

27 MAI – 02 IUNIE 2019
BĂILE FELIX, HOTEL INTERNAȚIONAL****
TARIF CURS: 1.790 Lei
Taxa de curs include servicii de formare, coffee break, masa de prânz – bufet suedez,
eliberarea certificatului de participare/absolvire.

SERVICII HOTELIERE:
2.690 Lei

PROCEDURA CIVILĂ ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV - Certificat de participare emis de
Lectoform Consulting
COMUNICAREA EFICIENTĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE - Certificat de participare emis de
Lectoform Consulting
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ. MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A SERVICIILOR
PUBLICE LOCALE - Certificat de participare emis de Lectoform Consulting

Pachetul include 6 nopţi
cazare în cameră dublă
cu mic dejun, prânz şi
cină incluse – buffet
suedez pentru 2 adulţi,
acces la facilitățile

Lectoform Consulting Tel. 0234-512.143, Fax. 0234-512.146, E-mail office@lectoform.ro

5

PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI -Certificat ANC în ocupația Expert prevenire şi
combatere a corupţiei – cod COR 261920

hotelului: piscină
interioară, saună, sală de
fitness.

28 MAI – 02 IUNIE 2019
VATRA DORNEI, HOTEL DORNA*** / **** , HOTEL CAROL****
TARIF CURS: 1.690 Lei
Taxa de curs include servicii de formare, coffee break, masa de prânz în valoare de 500 lei – serviciu a la carte,
eliberarea certificatului de participare/absolvire.
HOTEL DORNA 1.490 Lei. Pachetul include 5 nopţi cazare în cameră dublă cu mic dejun inclus. Valoarea totală a
contului de masă este de 500 lei. Acces la facilitățile hotelului: piscină interioară, sală fitness, Jacuzzi.
HOTEL CAROL 1.150 Lei. Pachetul include 5 nopţi cazare în cameră dublă cu mic dejun inclus. Valoarea totală a
contului de masă este de 500 lei.
PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI – Certificat ANC în ocupația Expert prevenire și combatere corupție - cod
COR 261920
RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE BUGETARĂ - Certificat ANC în ocupația Inspector salarii – cod COR 335903
MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN PROIECTE. APLICAȚII POR - Certificat ANC în ocupația Manager proiect - cod COR
242101
COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ PUBLICĂ ȘI GESTIUNEA DOCUMENTELOR - Certificat de participare emis de
Lectoform Consulting

28 MAI – 02 IUNIE 2019
POIANA BRAȘOV, HOTEL ESCALADE****
TARIF CURS: 1.690 Lei
Taxa de curs include servicii de formare, coffee break, masa de prânz în valoare de 500 lei – serviciu a la carte,
eliberarea certificatului de participare/absolvire.
HOTEL ESCALADE: 1.290 Lei - Pachetul include 5 nopti cazare în cameră dublă cu mic dejun inclus. Acces la

facilitățile hotelului: piscină interioară, jacuzzi, sală fitness. Valoarea totală a contului de cameră este de 500 lei.
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ. MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A SERVICIILOR PUBLICE LOCALE - Certificat de
participare emis de Lectoform Consulting
NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN STARE CIVILĂ – PROCEDURI DE IMPLEMENTARE - Certificat ANC în ocupația Referent
stare civilă - cod COR 411003
SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ÎN ENTITĂȚILE PUBLICE - Certificat de participare emis de
Lectoform Consulting
ACHIZIȚIILE PUBLICE – ASPECTE PRACTICE ALE LEGISLAȚIEI ACHIZIȚIILOR PUBLICE – Certificat ANC în ocupația
Expert achiziții publice – cod COR 214946

30 MAI – 02 IUNIE 2019
PĂLTINIȘ, HOTEL CINDREL***
TARIF CURS: 1.490 Lei
Taxa de curs include servicii de formare, coffee break, masa de prânz în valoare de 300 lei – serviciu a la carte,
eliberarea certificatului de participare/absolvire.
HOTEL CINDREL: 890 Lei - Pachetul include 3 nopti de cazare în cameră dublă cu mic dejun inclus. Acces gratuit la

piscina interioară și la sala de fitness. Valoarea totală a contului de cameră este de 300 lei
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE -Certificat ANC in ocupatia Responsabil
cu protecţia datelor cu caracter personal - Cod COR 242231
COMUNICAREA EFICIENTĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE - Certificat de participare emis de Lectoform Consulting
MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC - Certificat ANC în ocupația Contabil – cod COR 331302
ACHIZIȚIILE PUBLICE – ASPECTE PRACTICE ALE LEGISLAȚIEI ACHIZIȚIILOR PUBLICE – Certificat ANC în ocupația
Expert achiziții publice – cod COR 214946

31 MAI – 03 IUNIE 2019
MARAMUREȘ (DĂNEȘTI), HOTEL SECRET GARDEN***/****
TARIF CURS: 1.490 Lei
Taxa de curs include servicii de formare, coffee break, masa de prânz in valoare de 300 lei, eliberarea
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certificatului de participare/absolvire.
HOTEL SECRET GARDEN: 690 lei - Pachetul include cazare 3 nopţi în cameră dublă cu mic dejun inclus,
acces la facilitățile hotelului: piscină interioară, sală de fitness, saună. Valoarea totală a contului de cameră:
300 lei.
RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE BUGETARĂ - Certificat ANC în ocupația Inspector salarii – cod COR 335903
MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC - Certificat ANC în ocupația Contabil – cod COR 331302
ACHIZIȚIILE PUBLICE ÎN CONTEXTUL NOILOR MODIFICĂRI LEGISLATIVE – Certificat ANC în ocupația Expert
achiziții publice – cod COR 214946
SCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE. APLICAȚII PRACTICE - Certificat recunoscut ANC în ocupația Expert accesare
fonduri europene – cod COR 242213

24 – 30 IUNIE 2019
DELTA DUNĂRII, HOTEL PUFLENE****, MURIGHIOL
TARIF CURS: 1.790 Lei
Taxa de curs include servicii de formare, coffee break, masa de prânz in valoare de 600, eliberarea certificatului
de participare/absolvire.
HOTEL PUFLENE: 1.890 Lei - Pachetul include cazare 6 nopţi în cameră dublă cu mic dejun inclus , cina a la
carte – comandă din meniu din contul de cameră în valoare de 300 lei. Valoarea totală a contului de cameră:
900 lei, acces gratuit la facilitățile hotelului – Relaxing Area (piscină interioară, exterioară, sală de fitness,
saună, sala jocuri, teren sport)
AUDIT INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC - Auditor intern în sectorul public - cod COR 241306
TEHNICI ȘI STRATEGII ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR - Certificat ANC în ocupația Manager proiect - cod COR
242101
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE - Certificat de participare emis de Lectoform Consulting
ACHIZIȚIILE PUBLICE – ASPECTE PRACTICE ALE LEGISLAȚIEI ACHIZIȚIILOR PUBLICE – Certificat ANC în ocupația
Expert achiziții publice – cod COR 214946

24 – 30 IUNIE 2019
BĂILE GOVORA, HOTEL PALACE****
TARIF CURS: 1.790 Lei
Taxa de curs include servicii de formare, coffee break, masa de prânz in valoare de 300 lei, eliberarea
certificatului de participare/absolvire.
HOTEL PALACE: 1.490 Lei - pachetul include cazare 6 nopţi în cameră dublă cu mic dejun inclus, cina a la
carte în valoare de 300 lei. Acces la facilitățile hotelului: piscină interioară, jacuzzi, saună umedă, saună cu
infraroșu, hammam, kneipp. Valoarea totală a contului de camera 600 lei.
ASISTENŢĂ SOCIALĂ – Certificat ANC în ocupația Tehnician asistenţă socială - cod COR 341201
COMUNICAREA EFICIENTĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE - Certificat de participare emis de Lectoform Consulting
CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE. TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE - Certificat ANC în ocupația Expert fiscal –
cod COR 241221
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ. MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A SERVICIILOR PUBLICE LOCALE - Certificat de
participare emis de Lectoform Consulting

24 – 30 IUNIE 2019, MAMAIA, HOTEL ZENITH****
/ HOTEL BUENO***/HOTEL SIRET***
TARIF CURS: 1.790 Lei
Taxa de curs include servicii de formare, coffee break, masa de prânz, eliberarea certificatului de
participare/absolvire.
HOTEL ZENITH: 3.290 Lei – pachetul include cazare 6 nopți în cameră dublă cu mic dejun inclus, cina sub
formă de bufet suedez. Sunt asigurate servicii în regim de pensiune completă /
HOTEL ZENITH: 2.590 Lei – pachetul include cazare 6 nopți în cameră dublă. Sunt asigurate servicii în regim
de demipensiune.
HOTEL SIRET: 1.490 Lei – pachetul include cazare 6 nopți în cameră dublă cu mic dejun, cina a la carte –
comandă din meniu din contul de cameră în valoare de 300 lei. Valoarea totală a contului de cameră: 900 lei.
HOTEL BUENO: 2.190 Lei – pachetul include cazare 6 nopți în cameră dublă, cina a la carte – comandă din
Lectoform Consulting Tel. 0234-512.143, Fax. 0234-512.146, E-mail office@lectoform.ro
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meniu din contul de cameră în valoare de 300 lei. Valoarea totală a contului de cameră: 900 lei.
ACHIZIȚIILE PUBLICE – ASPECTE PRACTICE ALE LEGISLAȚIEI ACHIZIȚIILOR PUBLICE – Certificat ANC în ocupația
Expert achiziții publice – cod COR 214946
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV. SISTEMUL DE RAPORTARE FOREXEBUG – Certificat ANC în ocupația Controlor
financiar – cod COR 121121
CONTROL INTERN MANAGERIAL - Certificat de participare emis de Lectoform Consulting
COMUNICAREA EFICIENTĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE - Certificat de participare emis de Lectoform Consulting
MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN PROIECTE. APLICAȚII POR - Certificat ANC în ocupația Manager proiect - cod COR
242101

DISCOUNT-URI DE VOLUM – APLICATE LA TAXA DE CURS
Varianta I
(valabilă pentru instruirea a 5 – 10 persoane din cadrul instituției)
Taxa de curs preferențială include o reducere a taxei de curs cu 50 lei fata de tariful din oferta
indiferent de programul de formare profesională care se alege din ofertă.
Varianta II
(valabilă pentru instruirea a 11 – 15 persoane din cadrul instituției)
Taxa de curs preferențială include o reducere a taxei de curs cu 100 lei fata de tariful din oferta
indiferent de programul de formare profesională care se alege din ofertă.
Varianta III
(valabilă pentru instruirea a 16 – 30 persoane din cadrul instituției)
Taxa de curs preferențială include o reducere a taxei de curs cu 150 lei fata de tariful din oferta
indiferent de programul de formare profesională care se alege din ofertă.
Varianta IV
(valabilă pentru instruirea a minim 31 persoane din cadrul instituției)
Taxa de curs preferențială include o reducere a taxei de curs cu 200 lei fata de tariful din oferta
indiferent de programul de formare profesională care se alege din ofertă.
*Bonusul de volum se aplică pentru instituţiile care realizează înscrieri pe bază de solicitare fermă pentru
un număr determinat de persoane. Pentru a beneficia de discount-ul de volum instituţia solicitantă trebuie
să transmită un centralizator al persoanelor pentru care doreşte să obţină servicii de formare profesională
sau să transmită formularele de participare tipizate pentru toţi partipanţii concomitent. În cazul în care
pe parcursul anului ne parvin mai multe înscrieri din partea unei instituţii, dar ele nu ne-au fost
anunţate în prealabil, structura de discount-uri de mai sus nu se aplică.
TOMBOLE LECTOFORM CONSULTING
TOMBOLELE CU PREMII* se vor organiza la toate cursurile ce se vor derula în acest an. La fiecare tombolă
se vor acorda premii constând în week-end-uri la munte şi în staţiuni balneo acordate cu sprijinul
partenerului Lectoform Travel.
*Tombolele se organizeaza la cursurile la care sunt minim 10 cursanți participanți.
SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ
Înscrierea la cursuri se poate realiza în 3 modalităţi:
1. Solicitaţi formularul de înscriere de la organizatori la tel. 0234-512.143 sau e-mail
office@lectoform.ro şi îl transmiteţi completat, semnat şi ştampilat pe e-mail sau fax nr. 0234512.146.
2. Descărcaţi formularul tipizat de pe site-ul nostru www.lectoform.ro de la rubrica „Inscrieri –
Descarcă formularul – Formular instituţii publice” şi îl transmiteţi completat, semnat şi
ştampilat pe e-mail sau fax nr. 0234-512.146.
Lectoform Consulting Tel. 0234-512.143, Fax. 0234-512.146, E-mail office@lectoform.ro
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3. Efectuaţi înscrierea on line pe site-ul nostru www.lectoform.ro – „ Inscrieri – Inscrieri on line –
Instituţii publice”, caz în care trimiteti pe e-mail sau fax referatul validat de conducerea unităţii.
Transmiterea formularului de participare completat şi validat într-una dintre formele prezentate
mai sus, reprezintă acceptarea condiţiilor precizate in ofertă şi are valoare contractuală, motiv
pentru care retragerea de la cursuri în mai puţin de 7 zile până la începerea cursului presupune
aplicarea de penalităţi la serviciile de cazare după cum urmează:
 30% din tariful pentru serviciile de cazare dacă retragerea se face in cel mult 7 zile până la data
începerii cursului la care s-a efectuat înscrierea.
 100% din tariful serviciilor de cazare dacă retragerea se face in mai puțin de 5 zile până la data
începerii cursului la care s-a efectuat înscrierea.
Pentru a evita impunerea de penalități, se acceptă desemnarea unei alte persoane pentru a participa la
sesiunea pentru care s-a efectuat inițial înscrierea sau reprogramarea la un alt curs din ofertă cu reținerea
unui procent de 10% din tariful pentru serviciile de cazare aferente înscrierii inițiale.
CERTIFICARE
CURSURI LA CARE SE ELIBEREAZĂ CERTIFICATE RECUNOSCUTE DE MINISTERUL MUNCII,
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI, PARTICIPANŢILOR CU
STUDII SUPERIOARE FINALIZATE CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ*
Achiziţiiile publice în contextul noilor modificări legislative / Noutăți în SICAP/SEAP. Norma internă
alegere furnizor /Achizițiile publice. Aspecte practice ale legislației achizițiilor publice– Expert Achiziţii
Publice (cod COR 214946), Prevenirea şi combaterea corupţiei – Expert prevenire şi combatere a
corupţiei (cod COR 261920), Scrierea proiectelor europene. Aplicații practice – Expert accesare fonduri
structurale şi de coeziune europene (cod COR 242213), Contabilitate instituțiilor publice. Taxe și impozite
locale – Expert fiscal (cod COR 241221), Audit intern în sectorul public – Auditor intern în sectorul public
(cod COR 241306), Control financiar preventiv – Controlor financiar (cod COR 121121),Tehnici și strategii
în managementul proiectelor / Managementul calității în proiecte. Aplicații POR – Manager proiect (cod
COR 242101), Managementul resurselor umane – Manager resurse umane (cod COR 121207).
CURSURI LA CARE SE ELIBEREAZĂ CERTIFICATE RECUNOSCUTE DE MINISTERUL MUNCII,
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI, PARTICIPANŢILOR CU
STUDII MEDII FINALIZATE CU DIPLOMĂ DE BACALAUREAT*
Management financiar – Contabil (cod COR 331302), Urbanism şi amenajarea teritoriului – Tehnician
urbanism şi amenajarea teritoriului (cod COR 3112.3.13), Asistenţă socială – Tehnician asistenţă socială
(cod COR 341201), Noutăți legislative în stare civilă. Proceduri de implementare – Referent stare civilă
(cod COR 411003), Resurse umane și salarizare bugetară – Inspector salarii (cod COR 335903).
CURSURI LA CARE SE ELIBEREAZĂ CERTIFICAT DE PARTICIPARE EMIS SUB ANTETUL LECTOFORM
CONSULTING
Comunicare eficientă în înstituțiile publice, Comunicare, transparență publică și gestiunea documentelor,
Control intern managerial, Protecția datelor cu caracter personal, Administrația publică locală. Măsuri de
îmbunătățire a serviciilor publice locale, Procedura civilă și contencios administrativ
*Cursurile se organizează în format autorizat doar pentru grupe de minim 8 participanţi.
Dosarul de curs se depune în prima zi a cursului şi trebuie să conţină, pentru cursurile autorizate,
următoarele documente în copii xerox: Carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie
(exclusiv pentru doamne), diploma de
COORDONATE PLĂȚI TAXA DE CURS
studii.
Pentru cursurile care se finalizează cu
Taxa de curs se achită în contul S.C. Lectoform
certificat de participare se solicită doar
COORDONATE
PLĂŢI
TARIF
SERVICII DE
CAZAREla
Consulting
S.R.L.,
C.U.I.
27028550,
deschis
copie xerox după cartea de identitate.
SERVICII DE CAZARE
Serviciile de cazare sunt intermediate
prin agenţia parteneră Lectoform Travel
şi asigură un raport calitate – preţ optim.

Trezoreria
Municipiului
Bacău,
cont
de virament
Tariful pentru
serviciile de
cazare
se achită
în contul
RO55TREZ0615069XXX006492,
pe
baza
partenerului S.C. Lectoform Travel S.R.L,facturii
C.U.I.
proforme
dela
la organizatori.
32351409,primite
deschis
Trezoreria Municipiului Bacău,

cont de virament RO78TREZ0615069XXX013256, pe
baza facturii proforme primite de la organizatori.
SERVICIILE
DE CAZARE
ACHITĂ ÎNAINTE9DE
Lectoform Consulting Tel. 0234-512.143,
Fax. 0234-512.146,
E-mailSE
office@lectoform.ro
INTRAREA LA CURS.

Cazarea se asigură în unităţi hoteliere de 3 și 4* unde există centre de conferinţe şi disponibilitate de cazare
pentru grupuri.
Serviciile de cazare din ofertă nu sunt obligatorii pentru participarea la programele de curs.
Perioada de cazare corespunde cu perioada programată pentru derularea cursului.
Termen limită pentru plata serviciilor de cazare şi formare profesională: 15 zile înaintea începerii
cursului pe baza facturii fiscale emise de organizatori. Locurile pentru care nu s-a confirmat plata în
termenul menţionat pot fi realocate altor solicitanţi.
Detalii suplimentare privind tematica fiecărui curs
TELEFON SEDIU: 0234/512.143
programat precum si informații privind serviciile de
FAX :
0234/512.146
cazare intermediate pot fi solicitate organizatorilor la
E-MAIL:
office@lectoform.ro
tel. 0753.337.066 – Andreea Miron Tănase,
WEB:
www.lectoform.ro
0744.694.788 – Gina Spulber, 0756 – 476.887 – Ionuț
Diaconu, 0745.774.597 – Mădălina Diaconu , 0724.240.808 – Mihaela Cozma, 0741.383.331 – Vlad
Miron Tănase.

Vă aşteptăm cu drag la cursuri!
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