cons u l ti ng

DISCOUNT 10%

DIN TAXA DE PARTICIPARE
PENTRU ÎNSCRIERILE TIMPURII

CURSURI
ACREDITATE ON-LINE
MAI - IULIE 2021

CURSURI
Formare profesională
CURSURI AUTORIZATE DE MINISTERUL MUNCII,
MINISTERUL EDUCATIEI SI AUTORITATEA
NATIONALA PENTRU CALIFICARI IN FORMAT
ON - LINE
Telefon:

0234 512 143

Fax:

0234 512 146

BONUS
Cursanți fideli
50 LEI - LA URMĂTOARELE CURSURI ONLINE
PE BAZA CARDULUI DE FIDELITATE PRIMIT LA CURS
ÎMPREUNA CU MATERIALELE PROMOȚIONALE

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

BENEFICII
On-line
PARTICIPĂ DIN CONFORTUL PROPRIEI LOCUINȚE
INTERACTIUNE CU LECTORUL CURSULUI
SI CEILALTI CURSANTI
PRIMA ZI DE CURS ESTE GRATUITĂ

DRAGĂ
CURSANT

DISCOUNT 10%

DIN TAXA DE PARTICIPARE
PENTRU ÎNSCRIERILE TIMPURII

Suntem o echipă tânără, dedicată şi ne place să
investim în toate programele pe care le derulăm o
doză bine proporţionată de responsabilitate, energie pozitivă şi implicare.
Pentru derularea cu succes a sesiunilor de
formare alegem să colaborăm cu lectori și specialiști cu experiență practică în domeniul de aplicare
a cursurilor, experți capabili să răspundă concret
la situațiile care pot interveni în activitatea
funcționarilor publici și a personalului contractual
din cadrul instituțiilor publice.
Avem o experienţă de peste 10 ani în domeniul
formării profesionale pentru administraţia publică,
perioadă în care am derulat peste 500 de sesiuni de
cursuri autorizate cu peste 9000 de absolvenţi
certificați în una dintre cele 20 de ocupații autorizate ANC.

Organizăm programe de formare profesională
Online care se finalizează cu certificări recunoscute
de Autoritatea Naţională pentru Calificări, Ministerul
Muncii şi Ministerul Educaţiei şi cursuri de specializare la care se emit diplome de participare sub
antetul companiei noastre.
Vă invităm să participaţi la un curs organizat de
echipa noastră şi să descoperiţi că cele menţio- nate
mai sus sunt atuurile noastre şi nu doar un mesaj de
marketing

Telefon:

0234 512 143

Fax:

0234 512 146

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

cons ul t i ng

CURSURILE
OFERTEI ON-LINE
18 - 26 MAI 2021

SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL IN ENTITATILE PUBLICE

24 MAI - 03 IUNIE 2021

SALARIZAREA IN INSTITUTIILE PUBLICE

31 MAI - 04 IUNIE 2021

REGISTRU AGRICOL

07 - 10 IUNIE 2021

URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

07 - 11 IUNIE 2021

UTILIZAREA EFICIENTA A FOREXEBUG - NOUTATI LEGISLATIVE

07 - 17 IUNIE 2021

ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

14 - 25 IUNIE 2021

ACTE DE STARE CIVILA SI EVIDENTA POPULATIEI

21 - 25 IUNIE 2021

TAXE SI IMPOZITE LOCALE

21 IUNIE - 01 IULIE 2021

ETICA, INTEGRITATE SI ANTICORUPTIE IN ENTITATITLE PUBLICE

22 - 30 IUNIE 2021

AUDITOR INTERN IN SECTORUL PUBLIC

Telefon:

0234 512 143

Fax:

0234 512 146

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

cons ul t i ng

07 - 11 IUNIE 2021
UTILIZAREA EFICIENTA A FOREXEBUG – NOUTATI LEGISLATIVE

PROGRAM DE SPECIALIZARE FINALIZAT CU CERTIFICAT DE PARTICIPARE EMIS DE LECTOFORM CONSULTING – FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALA

AGENDA CURSULUI

TARIF CURS
PARTICIPARE: 490 LEI

MIERCURI, JOI & VINERI : 17.00 – 20.00

Tematică:
Prezentarea unor elemente de analiză și raționament profesional cu privire la îndeplinirea
cerințelor legate de organizarea și conducerea contabilității în instituțiile publice în vederea
aplicării prevederilor legale;
Modificările și completările aduse legislației în domeniul contabilității instituțiilor publice în
exercițiul financiar 2020;
Influența Covid-19 asupra organizării contabilității și a raportărilor financiare;
Întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor financiare pentru anul 2020;
Verificări și validări de formulare efectuate în sistem premergătoare generării pachetului de
situații financiare;
Transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în Sistemul național de
raportare –particularității și probleme întîmpinate în transmiterea formularelor. Spețe și cazuri
practice; Generarea pachetului de situații financiare;
Întocmirea situațiilor financiare în format letric sau electronic în paralel cu raportările în
sistemul național de raportare Forexebug;
Obligativitatea verificării de către instituțiile publice a respectării cerinței similitudinii datelor
raportate în Sistemul Național de Raportare cu cele întocmite în formatul letric sau electronic;
Impactul aprobării codului adminstrativ asupra evidențierii operațiunilor cu bunuri aparținând
domeniului public / privat al statului și al uat-urilor;
Reevaluarea activelor fixe. Aplicații practice privind înregistrarea rezultatelor reevaluării efectuate pe baza indicilor de preț sau de către evaluatorii autorizați (O.M.F.P. nr. 3471/2008). Raportarea în situațiile financiare;
Punerea în aplicare a prevederilor O.M.F.P. nr.221/2015 - trecerea activelor fixe corporale
amortizate integral la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar;
Angajarea cheltuielilor pentru acțiuni multianuale conform prevederilor O.M.F.P. nr. 547/2009
pentru modificarea și completarea O.M.F.P nr.1792/2002, privind angajarea, lichidarea,
ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, regularizarea acestora;
Modul de raportare în formularul F1102 Balanța de verificare a conturilor extrabilanțiere;
Acțiunile multianuale; Monografii privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice
(concedii medicale, sume de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate, vouchere de vacanță
etc.)
Alte aplicații practice, studii de caz, discuții și teme la cererea participanților.

Tariful de curs include livrarea cursului in format
on line, mapa cursantului, suportul de curs pe
suport electronic, agendă și pix personalizate,
certificatul de participare. Mapa cursantului va fi
transmisă prin posta după confirmarea participării
și a înregistrării plății.
DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII
-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate până la data de
24 MAI 2021
PRIMA ZI DE CURS GRATUITĂ
Taxa de participare se achită până la data începerii
programului de formare profesională.
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/nevoile dumneavoastră puteți să vă retrageți de la
curs și să solicitați returnarea taxei de curs
achitate, după ce ați parcurs prima zi de formare.

FORMATOR
Expert în domeniu din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.
CERTIFICARE
La finalul sesiunii de formare, participantii la curs vor primi Certificat de participare sub antetul Lectoform Consulting.
In urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea in grad profesional, conform Codului Administrativ, art.
479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de
ore in ultimii 3 ani de activitate”.

Înscrierea se poate efectua on line pe site-ul nostru www.lectoform.ro sau prin solicitarea formularului tipizat de la organizatori
Telefon:

0234 512 143

Fax:

0234 512 146

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

18 - 26 MAI 2021
SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL, MANAGEMENTUL
RISCULUI SI TEHNICI DE EVALUARE A RISCURILOR SPECIFICE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
PROGRAM DE SPECIALIZARE FINALIZAT CU CERTIFICAT DE PARTICIPARE EMIS DE LECTOFORM CONSULTING ˜ FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALA

AGENDA CURSULUI

TARIF CURS*
PARTICIPARE: 490 LEI

MARTI, MIERCURI (18, 19 MAI): 16.30 – 20.00
MARTI, MIERCURI (25, 26 MAI): 16.30 - 20.00
Tematică:
Conceptul de control intern managerial;
Cerinţe pentru proiectarea şi implementarea unui sistem de control intern;
Instrumentarul de control intern managerial;
Principiile controlului intern;
Scopul şi definirea standardelor de control intern;
Evaluarea sistemului de control intern managerial;
Gradul de conformitate a sistemului propriu de control intern managerial;
Identificarea riscurilor;
Evaluarea riscurilor;
Tehnici de evaluare a riscurilor
Gestionarea/tratarea riscurilor;
Stabilirea și implementarea măsurilor de control a riscurilor

Tariful de curs include livrarea cursului in format
on line, mapa cursantului, suportul de curs pe
suport electronic, agendă și pix personalizate,
certificatul de participare.
Mapa cursantului va fi transmisă prin posta după
confirmarea participării și a înregistrării plăIii.
DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII
-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate până la data de
05 MAI 2021

FORMATOR
IOAN MOLDOVAN, Lector universitar dr. la Universitatea Dimitrie Cantemir din Targu Mures, cu o experientă de peste 15 ani in domeniul Guvernanţei
Corporative, Managementul Riscurilor si Controlul lntern Managerial, Managementul proiectelor si Strategiilor de Dezvoltare a Afacerilor. Experienţa a fost
realizată prin implementarea sistemului de control intern şi managementul riscului in peste 50 de instituţii publice, consultanţă şi formarea a peste 1000
de persoane in sistemul de control intern managerial.

PRIMA ZI DE CURS GRATUITĂ
Taxa de participare se achită până la data începerii programului de formare profesională.
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/nevoile dumneavoastră puteIi să vă retrageIi de la curs și să solicitaIi returnarea taxei de curs achitate,
după ce aIi parcurs prima zi de formare.

CERTIFICARELa finalul sesiunii de formare, participanIii la curs vor primi certificat de participare sub antetul Lectoform Consulting
În urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numărul de ore solicitat pentru promovarea în grad profesional, conform Codului Administrativ,
art. 479 prin care se solicită ca aceștia ”să fi obtinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare,
seminare, conferinte, schimburi de experientă sau vizite de studiu, în conditiile legii sau să fi urmat o formă de perfectionare profesională cu durata
de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate”.

Telefon:

0234 512 143

Fax:

0234 512 146

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

24 MAI - 03 IUNIE 2021
SALARIZAREA ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE

CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCATIEI SI AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI PENTRU OCUPATIA INSPECTOR
SALARII – COD COR 335903

AGENDA CURSULUI
LUNI, MIERCURI SI JOI (24,26, 27 MAI 2021): 17.00 – 20.00
LUNI, MIERCURI SI JOI (31 MAI, 02, 03 IUNIE 2021): 17.00 – 20.00
EVALUARE ANC: JOI, 03 IUNIE 2021, ORELE 19.00 – 20.00
Tematică:
Concepte si principii de bază în salarizare;
Introducerea datelor aferente salariilor - Programe informatice;
Inserarea datelor aferente salariilor;
Actualizarea bazei de date de evidenţă a salariilor personalului;
Întocmirea documentelor specifice resurselor umane;
Calcularea salariilorcuvenite personalului - Tipuri de salarizare: regie, acord, calcularea
impozitelor şi taxelor datorate;
Realizarea statului de plată pentru personalul incadrat;
Depozitarea documentelor specifice salarizarii - Norme cu privire la pastrarea si arhivarea
documentelor.
Arhivarea documentelor specifice salarizarii - Criterii de arhivare;
Verificare declaratii, fise fiscale, state de salarii, rapoarte de sinteză.
Legea nr.213/09/2020pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 -Codul munciiaspecte practice.Legea nr.206/2020 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.
153/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.OUG nr.126/2020 privind
concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.OUG 211/2020 privind
şomajul tehnic şi modelul Kurzarbeit, prelungite până la 30 iunie 2021.Noi dispoziții ale
Codului Muncii, ale Legii privind concediul paternal, vouchere de vacanță (şomaj tehnic,
reducere program, concediu fără salariu, reglementări speciale, programe individualizate de
muncă etc.

TARIF CURS*
PARTICIPARE: 490 LEI
TARIF CURS**
AUTORIZAT ANC: 790 LEI

Tariful de curs include livrarea cursului in format
on line, mapa cursantului, suportul de curs pe
suport electronic, agendă și pix personalizate,
certificatul de participare/certificatul ANC.
Mapa cursantului va fi transmisă prin posta după
confirmarea participării și a înregistrării plății.
DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII
-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate până la data de
10 MAI 2021
FORMATOR
Specialist cu experiență practică în domeniul de
aplicare a cursului, formator autorizat de
Autoritatea Națională pentru Calificări.

PRIMA ZI DE CURS GRATUITĂ
Taxa de participare se achită până la data începerii
programului de formare profesională.
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/nevoile dumneavoastră puteți să vă retrageți de la
curs și să solicitați returnarea taxei de curs
achitate, după ce ați parcurs prima zi de formare.
CERTIFICARE
La finalul sesiunii de formare, participanții la curs vor susține un examen în prezența unei comisii de evaluare, în urma căruia se vor elibera certificatele
de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației în ocupația Inspector Salarii – cod COR 335903, cu durata de 40 de ore și a
suplimentului descriptiv în care sunt menționate competențele dobândite în urma cursului.
În urma absolvirii cursului, funcționarii publici obțin numărul de ore solicitat pentru promovarea în grad profesional, conform Codului Administrativ, art.
479 prin care se solicită ca aceștia ”să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să fi urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore
în ultimii 3 ani de activitate”.

* Tarif pentru participantii care doresc sa obtina doar diploma de participare emisa sub antetul Lectoform Consulting
**Tarif pentru participantii care doresc sa obtina un certificat acreditat ANC
Înscrierea se poate efectua on line pe site-ul nostru www.lectoform.ro sau prin solicitarea formularului tipizat de la organizatori
Telefon:

0234 512 143

Fax:

0234 512 146

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

31 MAI - 04 IUNIE 2021
REGISTRU AGRICOL – Legea nr. 175/2020 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor
agricole situate în extravilan

PROGRAM DE SPECIALIZARE FINALIZAT CU CERTIFICAT DE PARTICIPARE EMIS DE LECTOFORM CONSULTING – FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALA

AGENDA CURSULUI

TARIF CURS
PARTICIPARE: 490 LEI

LUNI, MARTI, MIERCURI, JOI & VINERI
(31 MAI, 01, 02, 03 & 04 IUNIE 2021): 17.30 – 20.00
Tematică:
Cadastrul – Delimitări conceptuale;
Caracteristicile, rolul, scopul și importnața cadastrului;
Aspectele, funcțiile și clasificarea cadastrului;
Criterii de împărțire a terenurilor după destinație;
Criterii de clasificare și identificare a categoriilor de folosință a terenurilor și de identificare a
construcțiilor;
Atribuții ale compartimentului registru agricol din cadrul administrației publice locale;
Acte eliberate de biroul cadastru și registru agricol;
Aplicaţii practice şi studii de caz.
Legea nr. 175/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri
de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în
administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și
înființarea Agenției Domeniilor Statului
FORMATOR
Specialişti cu experienţă în domeniu axaţi pe aplicabilitatea practică a cursului.

Tariful de curs include livrarea cursului in format
on line, mapa cursantului, suportul de curs
agendă și pix personalizate, certificatul de
participare/certificatul ANC. Mapa cursantului va fi
transmisă prin posta după confirmarea participării ș
i a înregistrării plății.
DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII
-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate până la data de
17 MAI 2021.
PRIMA ZI DE CURS GRATUITĂ
Taxa de participare se achită până la data începerii
programului de formare profesională.
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/nevoile dumneavoastră puteți să vă retrageți de la
curs și să solicitați returnarea taxei de curs
achitate, după ce ați parcurs prima zi de formare.

CERTIFICARE
La finalul sesiunii de formare, participantii la curs vor primi Certificat de participare sub antetul Lectoform Consulting.
In urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea in grad profesional, conform Codului Administrativ, art.
479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de
ore in ultimii 3 ani de activitate”.

Înscrierea se poate efectua on line pe site-ul nostru www.lectoform.ro sau prin solicitarea formularului tipizat de la organizatori
Telefon:

0234 512 143

Fax:

0234 512 146

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

07 - 10 IUNIE 2021
URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

PROGRAM DE SPECIALIZARE FINALIZAT CU CERTIFICAT DE PARTICIPARE EMIS DE LECTOFORM CONSULTING – FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALA

AGENDA CURSULUI

TARIF CURS
PARTICIPARE: 490 LEI

LUNI, MARTI, MIERCURI SI JOI
(07, 08, 09 SI 10 IUNIE 2021): 17.00 – 20.00
Tematică:
SISTEMUL DE REGLEMENTARI SPECIFICE DOMENIULUI URBANISTIC SI AMENAJARII TERITORIULUI
DOCUMENTATII DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM
Documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului;
Elaborarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului;
Documentatii de urbanism. Avizarea documentatiilor de urbanism.
DOCUMENTATII DE URBANISM.
Planul urbanistic general -PUG- rol, obiective, continut;
Planul urbanistic zonal –PUZ- rol, obiective, continut;
Planul urbanistic de detaliu –PUD- rol, obiective, conţinut;
Regulamentele de urbanism;
Regulamentul aferent Planului urbanistic general;
Regulamentul aferent Planului urbanistic zonal;
PROCEDURA DE AUTORIZARE
Categorii de lucrări;
Categorii de lucrări care se autorizează;
Categorii de lucrări care se pot executa fara autorizaţie;
Certificatul de urbanism;
Autorizaţia de construire – desfiintare.
Comisia de evaluare a ofertelor. Atributii si responsabilitati.
Etapele evaluarii ofertelor. Comunicari.

Tariful de curs include livrarea cursului in format
on line, mapa cursantului, suportul de curs pe
suport electronic, agendă și pix personalizate,
certificatul de participare. Mapa cursantului va fi
transmisă prin posta după confirmarea participării
și a înregistrării plății.
DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII
-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate până la data de
10 MAI 2021.
PRIMA ZI DE CURS GRATUITĂ
Taxa de participare se achită până la data începerii
programului de formare profesională.
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/nevoile dumneavoastră puteți să vă retrageți de la
curs și să solicitați returnarea taxei de curs
achitate, după ce ați parcurs prima zi de formare.

FORMATOR
Specialişti cu experienţă în domeniu axaţi pe aplicabilitatea practică a cursului.

CERTIFICARE
La finalul sesiunii de formare, participantii la curs vor primi Certificat de participare sub antetul Lectoform Consulting.
In urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea in grad profesional, conform Codului Administrativ, art.
479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de
ore in ultimii 3 ani de activitate”.

Înscrierea se poate efectua on line pe site-ul nostru www.lectoform.ro sau prin solicitarea formularului tipizat de la organizatori
Telefon:

0234 512 143

Fax:

0234 512 146

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

07 - 17 IUNIE 2021
ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI.
MASURI DE IMBUNATATIRE A SERVICIULUI PUBLIC

CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCATIEI SI AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI PENTRU OCUPATIA TEHNICIAN
ASISTENTA SOCIALA– COD COR 341201

AGENDA CURSULUI
LUNI, MARTI SI JOI (07, 08, 10 IUNIE 2021): 17.30 – 20.30
LUNI, MARTI SI JOI (14, 15, 17 IUNIE 2021): 17.30 – 20.30
EVALUARE ANC: JOI, 17 IUNIE 2021 , ORELE 20.00 – 20.30
Tematică:
Istoricul asistentei sociale in Romania. Primele forme de asistenţa sociala in Romania
Evoluţia sistemului de asistenţa social. Organizarea sistemului de asistenţa sociala la nivel
central
Organizarea sistemului de asistenţa sociala la nivel judeţean
Atribuţiile si funcţiile D.G.A.S.P.C – urilor. Alte instituţii cu atribuţii in domeniu la nivel
judeţean
Organizarea sistemului de asistenţa sociala la nivel local
Atribuţiile si funcţiile consiliilor locale
Structura serviciilor de asistenţa sociala
Tipuri de servicii sociale
Categorii de beneficiari
Instrumente folosite in practica sociala
Principiile de organizare a serviciilor de asistenţa sociala
Principalele concepte utilizate
Baza organizarii serviciilor de asistenţa sociala este comunitatea locala
Codul deontologic al profesiei de asistent social
FORMATOR
DOINITA BENTU – Lector universitar in cadrul Universitatii Andrei Saguna, Facultatea
de Psihosociologie din Constanta, psiholog, doctor in psihologie cu o experienta de peste 16
ani in domeniul psihoterapiei si sustinerea cursurilor si seminariilor.

TARIF CURS*
PARTICIPARE: 490 LEI
TARIF CURS**
AUTORIZAT ANC: 790 LEI

Tariful de curs include livrarea cursului in format
on line, mapa cursantului, suportul de curs pe
suport electronic, agendă și pix personalizate,
certificatul de participare/certificatul ANC.
Mapa cursantului va fi transmisă prin posta după
confirmarea participării și a înregistrării plății.
DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII
-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate până la data de
24 MAI 2021

PRIMA ZI DE CURS GRATUITĂ
Taxa de participare se achită până la data începerii
programului de formare profesională.
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/nevoile dumneavoastră puteți să vă retrageți de la
curs și să solicitați returnarea taxei de curs
achitate, după ce ați parcurs prima zi de formare.

CERTIFICARE
La finalul sesiunii de formare, participantii la curs vor sustine un examen in prezenta unei comisii de evaluare, in urma caruia se vor elibera certificatele
de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei in ocupatia Tehnician asistenta sociala – cod COR 341201, cu durata de 40 de ore
si a suplimentului descriptiv in care sunt mentionate competentele dobandite in urma cursului.
In urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea in grad profesional, conform Codului Administrativ, art.
479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de
ore in ultimii 3 ani de activitate”.

* Tarif pentru participantii care doresc sa obtina doar diploma de participare emisa sub antetul Lectoform Consulting
**Tarif pentru participantii care doresc sa obtina un certificat acreditat ANC
Înscrierea se poate efectua on line pe site-ul nostru www.lectoform.ro sau prin solicitarea formularului tipizat de la organizatori
Telefon:

0234 512 143

Fax:

0234 512 146

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

14 - 25 IUNIE 2021
ACTE DE STARE CIVILA SI EVIDENTA POPULATIEI

CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCATIEI ȘI AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI PENTRU OCUPATIA REFERENT
STARE CIVILA– COD COR 411003

AGENDA CURSULUI
Luni, Miercuri si Vineri ( 14, 16, 18 IUNIE 2021): 17.00 – 20.00
Luni, Miercuri si Vineri ( 21, 23, 25 IUNIE 2021): 17.00 – 20.00
EVALUARE ANC: Vineri, 25 IUNIE 2021, ORELE 19.30 – 20.00
Tematică:
Cadrul juridic al activitatii de stare civila;
inregistrarea nasterii, casatoriei, decesului;
inregistrarea actelor incheiate in strainatate (transcrierea/inscrierea);
inscrierea mentiunilor de stare civila in actele de stare civila;
Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila;
Divorţul pe cale administrativa;
Rectificarea pe cale administrativa a actelor de stare civila;
Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civila si a menţiunilor;
Atribuirea, inscrierea si gestionarea codului numeric personal (CNP);
Eliberarea certificatelor de stare civila;
Eliberarea adeverinţelor de stare civila sau de atestare a existenţei inregistrarilor de stare
civila;
Eliberarea extraselor dupa actele de stare civila;
Arhivarea documentelor primare si a registrelor de stare civila din evidenţa proprie.
FORMATOR
Renata MARIN – Formator cu experienta relevanta in domeniul Stare civila si evidenta
persoanei acumulata din calitatea de director executiv si sef serviciu stare civila in cadrul
Primariei Municipiului Iasi de peste 20 ani.

TARIF CURS*
PARTICIPARE: 490 LEI
TARIF CURS**
AUTORIZAT ANC: 790 LEI

Tariful de curs include livrarea cursului in format
on line, mapa cursantului, suportul de curs pe
suport electronic, agendă și pix personalizate,
certificatul de participare/certificatul ANC.
Mapa cursantului va fi transmisă prin posta după
confirmarea participării și a înregistrării plății.
DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII
-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate până la data de
31 MAI 2021.
PRIMA ZI DE CURS GRATUITĂ
Taxa de participare se achită până la data începerii
programului de formare profesională.
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/nevoile dumneavoastră puteți să vă retrageți de la
curs și să solicitați returnarea taxei de curs
achitate, după ce ați parcurs prima zi de formare.

CERTIFICARE
La finalul sesiunii de formare, participantii la curs vor sustine un examen in prezenta unei comisii de evaluare, in urma caruia se vor elibera certificatele
de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei in ocupatia Referent stare civila– cod COR 411003, cu durata de 40 de ore si a
suplimentului descriptiv in care sunt mentionate competentele dobandite in urma cursului.
In urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea in grad profesional, conform Codului Administrativ, art.
479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de
ore in ultimii 3 ani de activitate”.

* Tarif pentru participantii care doresc sa obtina doar diploma de participare emisa sub antetul Lectoform Consulting
**Tarif pentru participantii care doresc sa obtina un certificat acreditat ANC
Înscrierea se poate efectua on line pe site-ul nostru www.lectoform.ro sau prin solicitarea formularului tipizat de la organizatori
Telefon:

0234 512 143

Fax:

0234 512 146

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

21 - 25 IUNIE 2021
TAXE SI IMPOZITE LOCALE

PROGRAM DE SPECIALIZARE FINALIZAT CU CERTIFICAT DE PARTICIPARE EMIS DE LECTOFORM CONSULTING – FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALA

TARIF CURS*
PARTICIPARE: 490 LEI

AGENDA CURSULUI
LUNI, MARTI, MIERCURI, JOI SI VINERI
(21, 22, 23, 24 SI 25 IUNIE 2021): 17.00 – 20.30
Tematică:
Reguli generale ale execuției cheltuielilor;
Venituri și finanțări;
Politica fiscală;
Organizarea contabilității instituțiilor publice;
Delimitarea sferei de cuprindere a contabilității publice;
Documente justificative și registre contabile;
Principii si politici contabile. Tratamente contabile;
Administrarea impozitelor şi taxelor locale;
Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri;
Impozitul pe teren şi taxa pe teren;
Impozitul pe mijloacele de transport;
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
Impozitul pe spectacole;
Taxe speciale;
Alte taxe locale.

Tariful de curs include livrarea cursului in format
on line, mapa cursantului, suportul de curs pe
suport electronic, agendă și pix personalizate,
certificatul de participare.
Mapa cursantului va fi transmisă prin posta după
confirmarea participării și a înregistrării plății.
DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII
-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate până la data de
01 IUNIE 2021.

FORMATOR
Specialisti cu experienta în domeniu axati pe aplicabilitatea practica a cursului.

PRIMA ZI DE CURS GRATUITĂ
Taxa de participare se achită până la data începerii
programului de formare profesională.
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/nevoile dumneavoastră puteți să vă retrageți de la
curs și să solicitați returnarea taxei de curs
achitate, după ce ați parcurs prima zi de formare.

CERTIFICARE
La finalul sesiunii de formare, in urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea in grad profesional,
conform Codului Administrativ, art. 479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de
formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare
profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate”.

* Tarif pentru participantii care doresc sa obtina doar diploma de participare emisa sub antetul Lectoform Consulting
**Tarif pentru participantii care doresc sa obtina un certificat acreditat ANC
Înscrierea se poate efectua on line pe site-ul nostru www.lectoform.ro sau prin solicitarea formularului tipizat de la organizatori
Telefon:

0234 512 143

Fax:

0234 512 146

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

21 IUNIE - 01 IULIE 2021
ETICĂ, INTEGRITATE ȘI MĂSURI ANTICORUPȚIE
ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE

CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCATIEI SI AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI PENTRU OCUPATIA EXPERT
PREVENIRE ȘI COMBATERE CORUPȚIE – COD COR 261920

AGENDA CURSULUI
LUNI, MIERCURI, JOI (21, 23, 24 IUNIE 2021): 17.30 – 20.30
LUNI, MIERCURI, JOI (28, 30 IUNIE & 01 IULIE 2021): 17.30 – 20.30
EVALUARE ANC, JOI, 01 IULIE 2021, ORELE 20.00 - 20.30
Tematică:
Mediul organizațional şi managementul schimbării în organizații;
Corupția în România. Acțiuni și inițiative de prevenire și combatere a corupției la nivel
național
Proceduri de implementare a legislaţiei;
Aquis-ul comunitar în domeniul combaterii corupției și afilierea României la politicile
europene;
Frauda şi corupţia organizaţională;
Incompatibilităţile şi conflictul de interese;
Politicile, organizaţiile şi instrumentele de combatere a corupţiei;
Managementul riscurilor în organizații;
Strategia de prevenire şi combatere a corupţiei în sistemul achiziţiilor publice.

FORMATOR
Specialişti cu experienţă în domeniu axaţi pe aplicabilitatea practică a cursului.

TARIF CURS*
PARTICIPARE: 490 LEI
TARIF CURS**
AUTORIZAT ANC: 790 LEI
Tariful de curs include livrarea cursului in format
on line, mapa cursantului, suportul de curs pe
suport electronic, agendă și pix personalizate,
certificatul de participare/certificatul ANC.
Mapa cursantului va fi transmisă prin posta după
confirmarea participării și a înregistrării plății.
DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII
-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate până la data de
07 IUNIE 2021
PRIMA ZI DE CURS GRATUITĂ
Taxa de participare se achită până la data începerii
programului de formare profesională.
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/nevoile dumneavoastră puteți să vă retrageți de la
curs și să solicitați returnarea taxei de curs
achitate, după ce ați parcurs prima zi de formare.

CERTIFICARE
La finalul sesiunii de formare, participantii la curs vor sustine un examen in prezenta unei comisii de evaluare, in urma caruia se vor elibera
certificatele de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei in ocupatia Expert prevenire si combatere corupție – cod COR
261920, cu durata de 40 de ore si a suplimentului descriptiv in care sunt mentionate competentele dobandite in urma cursului.
In urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea in grad profesional, conform Codului Administrativ,
art. 479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare,
confer-inte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de
minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate”.

*Tarif pentru participantii care doresc sa obtina doar diploma de participare emisa sub antetul Lectoform Consulting
**Tarif pentru participantii care doresc sa obtina un certificat acreditat ANC
Înscrierea se poate efectua on line pe site-ul nostru www.lectoform.ro sau prin solicitarea formularului tipizat de la organizatori
Telefon:

0234 512 143

Fax:

0234 512 146

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

22 – 30 IUNIE 2021
AUDITOR INTERN IN SECTORUL PUBLIC

CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCAtIEI sI AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI PENTRU OCUPATIA DE AUDITOR
INTERN IN SECTORUL PUBLIC– COD COR 242213

AGENDA CURSULUI
MARTI SI JOI (22 SI 24 IUNIE 2021): 17.00 – 20.00
VINERI (25 IUNIE 2021): 17.30 - 20.30
LUNI, MARTI SI MIERCURI (28, 29 SI 30 IUNIE 2021): 17.00 – 20.00
EVALUARE ANC: MIERCURI, ORELE 19.00 – 20.00
Tematică:
Definiţia auditului intern;
Organizarea auditului intern;
Obiectivele activităţii de audit public intern;
Atribuţiile direcţiei/compartimentului de audit intern;
Realizarea misiunii de audit public intern;
Planificarea auditului intern;
Planul anual de audit intern;
Metodologia de desfăşurare a misiunilor de audit public intern;
Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern;
Supervizarea şi urmărirea recomandărilor.

FORMATOR
DANIELA POPA - Conferenţiar universitar dr. Universitatea Tomis Constanta, auditor public
intern cu o experienta de peste 20 ani realizată atât în sistemul public cât şi privat.
MARIA MOLDOVAN – Auditor intern cu o experienta practica de peste 17 ani in cadrul
Universitatii de Medicină și Farmacie Tîrgu-Mureș, doctor in micro si macroeconomie.

TARIF CURS*
PARTICIPARE: 490 LEI
TARIF CURS**
AUTORIZAT ANC: 790 LEI

Tariful de curs include livrarea cursului in format
on line, mapa cursantului, suportul de curs pe
suport electronic, agendă și pix personalizate,
certificatul de participare/certificatul ANC.
Mapa cursantului va fi transmisă prin posta după
confirmarea participării și a înregistrării plății.
DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII
-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate până la data de
07 IUNIE 2020
PRIMA ZI DE CURS GRATUITĂ
Taxa de participare se achită până la data începerii
programului de formare profesională.
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/nevoile dumneavoastră puteți să vă retrageți de la
curs și să solicitați returnarea taxei de curs
achitate, după ce ați parcurs prima zi de formare.

CERTIFICARE
La finalul sesiunii de formare, participantii la curs vor sustine un examen in prezenta unei comisii de evaluare, in urma caruia se vor elibera certificatele
de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei in ocupatia Auditor intern in sectorul public – cod COR 242213, cu durata de 40 de
ore si a suplimentului descriptiv in care sunt mentionate competentele dobandite in urma cursului.
In urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea in grad profesional, conform Codului Administrativ, art.
479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de
ore in ultimii 3 ani de activitate”.

* arif pentru participantii care doresc sa obtina doar diploma de participare emisa sub antetul Lectoform Consulting
**Tarif pentru participantii care doresc sa obtina un certificat acreditat ANC
Înscrierea se poate efectua on line pe site-ul nostru www.lectoform.ro sau prin solicitarea formularului tipizat de la organizatori
Telefon:

0234 512 143

Fax:

0234 512 146

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

PORTOFOLIU CURSURI PERFECTIONARE/SPECIALIZARE ONLINE 2021
CURSURI AUTORIZATE ANC CU ELIBERARE DE CERTIFICATE DE ABSOLVIRE RECUNOSCUTE DE
MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCATIEI SI AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI
MANAGER PROIECT - COD COR 242101
EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE - COD COR242213
EXPERT PREVENIRE ȘI COMBATERE CORUPȚIE - COD COR 261920
EXPERT FISCAL - COD COR 241221
EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE - COD COR 214946
EVALUATOR PROIECTE - COD COR 241263
CONTABIL - COD COR 331302
MANAGER RESURSE UMANE - COD COR 121207
REFERENT STARE CIVILĂ - COD COR 411003
TEHNICIAN ASISTENȚĂ SOCIALĂ - COD COR 341201
AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC - COD COR 241306
OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE - COD COR 413201
AUDITOR ÎN DOMENIUL CALITĂȚII - COD COR 214130
RESPONSABIL PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - COD COR 242231
CURSURI SPECIALIZARE CU ELIBERARE DE CERTIFICATE DE PARTICIPARE
SUB ANTETUL LECTOFORM CONSULTING
UTILIZAREA EFICIENTĂ A FOREXEBUG
SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
MODELE DE COMUNICARE EFICIENTĂ IN INSTITUȚIILE PUBLICE
IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
CONTABILITATEA INSTITUȚIEI PUBLICE
REGISTRU AGRICOL
URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
GDPR ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICA
ETICA PROFESIONALĂ ȘI COMUNICAREA CU CETĂȚENII
PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
LIDER ȘI LIDERSHIP ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
PROCEDURA CIVILĂ ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
NOUL COD ADMINISTRATIV

Telefon:

0234 512 143

Fax:

0234 512 146

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

DISCOUNT-URI
DE VOLUM
3 – 10 cursanți din cadrul aceleiași instituții
Discount 50 lei aplicat la tariful de curs din ofertă,
indiferent de programul de formare profesională
ales.
11 – 15 cursanți din cadrul aceleiași instituții
Discount 100 lei aplicat la tariful de curs din ofertă,
indiferent de programul de formare profesională
ales.
16 – 30 cursanți din cadrul aceleiași instituții
Discount 150 lei aplicat la tariful de curs din ofertă,
indiferent de programul de formare profesională
ales.
> 31 cursanți din cadrul aceleiași instituții
Discount 200 lei aplicat la tariful de curs din ofertă,
indiferent de programul de formare profesională
ales.

*Bonusul de volum se aplică la taxa de participare pentru instituţiile
care realizează înscrieri pe bază de solicitare fermă și 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.

Telefon:

0234 512 143

Fax:

0234 512 146

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

cons ul t i ng

ÎNSCRIERI
LA CURSURI
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. 0234-512.146
Descărcaţi formularul tipizat de pe site-ul nostru
www.lectoform.ro de la rubrica „Inscrieri – Descarcă formularul – Formular ONLINE” şi îl transmiteţi completat, semnat şi ştampilat pe e-mail sau
fax nr. 0234-512.146.
Efectuaţi înscrierea on-line pe site-ul nostru
www.lectoform.ro – „ Inscrieri”, caz în care trimiteti
pe e-mail sau fax referatul validat de conducerea
unităţii.

DETALII TEHNICE:

Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca
fiecare participant să:
Dețină un dispozitiv de tip calculator sau telefon mobil
Să aibă o conexiune bună la internet
Cursul on line va fi facilitat prin aplicația Zoom.Aplicația Zoom este
disponibilă (gratuit) la link-urile de mai jos:
Sistem de operare Windows - https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
Sistem de operare MacOS - https://zoom.us/client/latest/Zoom.pkg
Telefon mobil cu sistem de operare Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
Telefon mobil cu sistem de operare IOS (Iphone) - https://itunes.apple.com/us/app/id546505307

Telefon:

0234 512 143

Fax:

0234 512 146

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

cons ul t i ng

PLATA
SERVICIILOR CONTRACTATE
COORDONATE PLĂȚI TAXA DE CURS
Taxa de curs se achit˜ în contul S.C. Lectoform Consulting S.R.L., C.U.I.
27028550,
cont de virament RO55TREZ0615069XXX006492
deschis la Trezoreria Municipiului Bac˜u,
sau in contul RO79BTRLRONCRT0231350801
Banca: BANCA TRANSILVANIA, sucursala Bacau pe baza facturii proforme
primite de la organizatori.

CONTACT
TELEFON SEDIU:
FAX :
E-MAIL:
WEB:

0234/512.143
0234/512.146
office@lectoform.ro
www.lectoform.ro

ECHIPA LECTOFORM CONSULTING
Gina Spulber
Ionu˜ Diaconu
M°d°lina Diac onu

0744.694.788
0756.476.887
0745.774.597

