cons u l ti ng

DISCOUNT 10%

DIN TAXA DE PARTICIPARE
PENTRU ÎNSCRIERILE TIMPURII

CURSURI
ACREDITATE ON-LINE

NOIEMBRIE - DECEMBRIE 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

Mobil:

BENEFICII
On-line

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

0744 694 788 / 0756 476 887 / 0745 774 597

Web:

lectoform.ro

PARTICIPA DIN CONFORTUL PROPRIEI LOCUINTE
INTERACTIUNE CU LECTORUL CURSULUI
SI CEILALTI CURSANTI
PRIMA ZI DE CURS ESTE GRATUITA
Email:

office@lectoform.ro

DRAGA
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 menţionate
mai sus sunt atuurile noastre şi nu doar un mesaj de
marketing

consul t i ng
Telefon:

0234 512 143

Fax:

0234 512 146

Mobil:

0744 694 788 / 0756 476 887 / 0745 774 597

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

CURSURILE
OFERTEI ON-LINE

22 NOIEMBRIE - 03 DECEMBRIE 2021 CONTABILITATE BUGETARA SI FISCALITATE. UTILIZARE EFICIENTA A FOREXEBUG
15 - 26 NOIEMBRIE 2021

AUDITOR INTERN IN SECTORUL PUBLIC

09 - 19 NOIEMBRIE 2021

ACTE DE STARE CIVILA SI EVIDENTA POPULATIEI

06 - 17 DECEMBRIE 2021

ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI. MASURI DE IMBUNATATIRE A
SERVICIULUI PUBLIC

29 NOIEMBRIE - 10 DECEMBRIE 2021 ACHIZITII PUBLICE PENTRU AUTORITATI CONTRACTANTE SI OFERTANTI
08 - 17 DECEMBRIE 2021

SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL, MANAGEMENTUL RISCULUI SI
TEHNICI DE EVALUARE A RISCURILOR

20 NOIEMBRIE - 12 DECEMBRIE 2021 EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE

consul t i ng
Telefon:

0234 512 143

Fax:

0234 512 146

Mobil:

0744 694 788 / 0756 476 887 / 0745 774 597

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

22 NOIEMBRIE - 03 DECEMBRIE 2021
CONTABILITATE BUGETARA SI
FISCALITATE. UTILIZARE EFICIENTA A
FOREXEBUG
PROGRAM DE SPECIALIZARE FINALIZAT CU CERTIFICAT RECUNOSCUT DE ANC, MINISTERUL MUNCII SI MINISTERUL EDUCATIEI IN OCUPATIA EXPERT FISCAL - COD COR 2421221.

AGENDA CURSULUI
MIERCURI, JOI SI VINERI : 17.00 – 20.00

TARIF CURS
CERTIFICARE ANC: 790 LEI SAU
CERTIFICARE PARTICIPARE: 590 LEI

Tematica:
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;
FORMATOR
ADRIANA POP– Formator acreditat ANC, cu experienta practica de peste 15 ani dobandita
in cadrul serviciul financiar – contabilitate

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.

TERMEN LIMITA
ÎNSCRIERE CURS
07 NOIEMBRIE 2021

PRIMA ZI DE CURS GRATUITA
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 absolvire recunoscut de Autoritatea Nationala pentru Calificari, Ministerul
Muncii si Ministerul Educatiei pentru ocupatia Expert Fiscal.
Nivel studii - Superioare, finalizate cu diploma de licenta.
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”.
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

Mobil:

0744 694 788 / 0756 476 887 / 0745 774 597

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

15 - 26 NOIEMBRIE 2021
AUDITOR INTERN IN SECTORUL PUBLIC

CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCATIEI SI AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI PENTRU OCUPATIA
DE AUDITOR I NTERN IN SECTORUL PUBLIC– COD COR 241306

AGENDA CURSULUI

LUNI, MARTI, MIERCURI, JOI SI VINERI: 16.30 – 20.00
EVALUARE ANC: VINERI, 26 NOIEMBRIE, ORELE 19.00 - 20.00
Tematica:
Definitia auditului intern;
Organizarea auditului intern;
Obiectivele activitatii de audit public intern;
Atributiile directiei/compartimentului de audit intern;
Realizarea misiunii de audit public intern;
Planificarea auditului intern;
Planul anual de audit intern;
Metodologia de desfasurare a misiunilor de audit public intern;
Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern;
Supervizarea si urmarirea recomandarilor.

TARIF CURS
CERTIFICARE ANC: 790 LEI SAU
CERTIFICARE PARTICIPARE: 590 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.

TERMEN LIMITA
ÎNSCRIERE CURS
29 OCTOMBRIE 2021

FORMATOR
MARIA MOLDOVAN – Auditor intern cu o experienta practica de peste 17 ani, doctor in
micro si macroeconomie.

DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII

-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate pâna la data de
18 octombrie
PRIMA ZI DE CURS GRATUITA
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.

Nivelul studiilor - Superioare, finalizate cu diploma de licenta
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

Mobil:

0744 694 788 / 0756 476 887 / 0745 774 597

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

09 - 19 NOIEMBRIE 2021
ACTE DE STARE CIVILA SI EVIDENTA POPULATIEI

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

AGENDA CURSULUI

TARIF CURS
CERTIFICARE ANC: 790 LEI SAU
CERTIFICARE PARTICIPARE: 590 LEI

MARTI SI MIERCURI (09 SI 10 NOIEMBRIE): 17.00 – 20.00
LUNI, MARTI, MIERCURI SI VINERI (15, 16, 17 SI 19 NOIEMBRIE) 17.00 - 20.00
EVALUARE ANC: VINERI, 19 NOIEMBRIE, ORELE 19.00 - 20.00
Tematica:
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;
Divortul pe cale administrativa;
Rectificarea pe cale administrativa a actelor de stare civila;
Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civila si a mentiunilor;
Atribuirea, inscrierea si gestionarea codului numeric personal (CNP);
Eliberarea certificatelor de stare civila;
Eliberarea adeverintelor de stare civila sau de atestare a existentei inregistrarilor de stare
civila;
Eliberarea extraselor dupa actele de stare civila;
Arhivarea documentelor primare si a registrelor de stare civila din evidenta 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.

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 pâna la data de 18 octombrie

PRIMA ZI DE CURS GRATUITA
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.

Nivelul studiilor - Medii, finalizate cu diploma de bacalaureat
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

Mobil:

0744 694 788 / 0756 476 887 / 0745 774 597

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

29 NOIEMBRIE - 10 DECEMBRIE 2021
ACHIZITII PUBLICE PENTRU AUTORITATI CONTRACTANTE SI OFERTANTI

CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCATIEI SI AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI PENTRU OCUPATIA EXPERT ACHIZITII
PUBLICE – COD COR 214946

AGENDA CURSULUI

LUNI, MARTI, MIERCURI, JOI SI VINERI: 17.30 – 20.00
EVALUARE ANC: VINERI, 10 DECEMBRIE, ORELE 19.00 - 20.00

TARIF CURS
CERTIFICARE ANC: 790 LEI SAU
CERTIFICARE PARTICIPARE: 590 LEI

Tematica:
Introducere in sistemul achizitiilor publice
Facilitati oferite de platforma SICAP
Cumpararea directa prin Catalogul electronic din SICAP, atât din punctul de vedere al
operatorilor economici, cât si din punctul de vedere al autoritatilor contractante.
Publicitate-Anunturi. Cum pot profita operatorii economici de aceste anunturi? Cum pot
transforma autoritatile contractante acest anunt într-o cumparare directa ONLINE?
Catalog electronic
Consultarea pietii
Cadru legislativ national si european. Principiile care stau la baza achizitiilor publice.
Documentatia de atribuire versus oferta
Strategia de contractare vs. strategia de ofertare
Caietul de sarcini vs. oferta tehnica
Rolul DUAE ( Docment Unic de Achizitie European)
Analiza documentatiei de atribuire si solicitarea de clarificari
Evaluarea ofertelor
Comisia de evaluare a ofertelor. Atributii si responsabilitati.
Etapele evaluarii ofertelor. Comunicari.
Alte aplicatii practice, studii de caz, discutii si teme la cererea participantilor.
Procese verbale de analiza a ofertelor/ etapa. Raportul procedurii.
Reguli de transparenta, de comunicare si transmitere a datelor si de evitare a conflictelor de
interese
Subcontractanti, terti sustinatori, asocieri de operatori economici.
Oferte alternative, neconforme, inacceptabile, neadecvate.
Atribuirea contractelor/ acordurilor -cadru.
Dosarul achizitiei.
Simulare în SICAP pentru o procedura de atribuire, online, cu reluarea competitiei si faza
finala de licitatie electronica.
Modificarea contractelor in perioada acestora de valabilitate
Tipuri de proceduri de atribuire
Modalitati speciale de atribuire. Acordul cadru.
Licitatia deschisa/ restransa, procedura simplificata, negociere fara publicare prealabila,
procedura proprie, etc.
Achizitia serviciilor sociale
Cumparari directe -Anexa 2
Formularea si depunerea contestatiilor. Contraventii si sanctiuni.
Analiza, spete- propuse de lector si de participanti. Tips & tricks.

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.

TERMEN LIMITA
ÎNSCRIERE CURS
11 NOIEMBRIE 2021
DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII
-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate pâna la data de
24 octombrie
FORMATOR
LARISA COJOCARU – Formator cu experienta
relevanta în achizitii, realizata atât în sistemul
public cât si în privat, cu participare directa la
peste 2000 de proceduri de achizitie publica.
Experienta în achizitii a fost obtinuta ca urmare a
ocuparii, în ultimii 17 ani, a posturilor de expert,
director regional, director achizitii, consultant si
formator.

PRIMA ZI DE CURS GRATUITA
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 Achizitii Publice – cod COR 214946, cu durata de 40 de ore si a
suplimentului descriptiv în care sunt mentionate competentele dobândite în urma cursului.

Nivelul studiilor - Superioare, finalizate cu diploma de licenta
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

Mobil:

0744 694 788 / 0756 476 887 / 0745 774 597

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

08 - 17 DECEMBRIE 2021
SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL, MANAGEMENTUL
RISCULUI SI TEHNICI DE EVALUARE A RISCURILOR
PROGRAM DE SPECIALIZARE FINALIZAT CU CERTIFICAT DE PARTICIPARE EMIS DE LECTOFORM CONSULTING FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALA

AGENDA CURSULUI

MIERCURI, JOI SI VINERI : 14.00 – 16.00

Tematica:
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
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

TARIF CURS
PARTICIPARE: 590 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.

TERMEN LIMITA
ÎNSCRIERE CURS
08 DECEMBRIE 2021
DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII

-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate pâna la data de
22 noiembrie

PRIMA ZI DE CURS GRATUITA
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

Mobil:

0744 694 788 / 0756 476 887 / 0745 774 597

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

06 - 17 DECEMBRIE 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

TARIF CURS
CERTIFICARE ANC: 790 LEI SAU
CERTIFICARE PARTICIPARE: 590 LEI

LUNI, MARTI, MIERCURI SI VINERI: 18.30 – 20.00
EVALUARE ANC: VINERI
Tematica:
Istoricul asistentei sociale in Romania. Primele forme de asistenta sociala in Romania
Evolutia sistemului de asistenta social. Organizarea sistemului de asistenta sociala la nivel
central
Organizarea sistemului de asistenta sociala la nivel judetean
Atributiile si functiile D.G.A.S.P.C – urilor. Alte institutii cu atributii in domeniu la nivel
judetean
Organizarea sistemului de asistenta sociala la nivel local
Atribuiile si functiile consiliilor locale
Structura serviciilor de asistenta sociala
Tipuri de servicii sociale
Categorii de beneficiari
Instrumente folosite in practica sociala
Principiile de organizare a serviciilor de asistena sociala
Principalele concepte utilizate

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.

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.

TERMEN LIMITA
ÎNSCRIERE CURS
18 NOIEMBRIE 2021
DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII
-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate pâna la data de
18 noiembrie

PRIMA ZI DE CURS GRATUITA
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.

Nivelul studiilor - Medii, finalizate cu diploma de bacalaureat
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

Mobil:

0744 694 788 / 0756 476 887 / 0745 774 597

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

20 NOIEMBRIE - 12 DECEMBRIE 2021 - CURS DE WEEKEND
EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE
CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCATIEI SI AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI PENTRU OCUPATIA EXPERT
ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROEPENE – COD COR 242213

AGENDA CURSULUI

SAMBATA SI DUMINICA: 10.00 - 15.00
EVALUARE ANC: DUMINICA

Tematica:
Pregatirea elaborarii proiectului;
Documentarea in vederea realizarii proiectului;
Stabilirea parteneriatelor;
Programe de finantare 2014 – 2020 si 2021 – 2027;
Analiza programelor de finantare;
Schitarea ideii de proiect;
Stabilirea necesarului de informatii;
Prezentarea ideii de proiect;
Stabilirea eligibilitatii ideii de proiect;
Studii de caz.
FORMATOR
Mihai RAFTU – Formator cu experienta de peste 15 ani in domeniul fondurilor europene,
fiind implicat in activitati de management de proiect, evaluare proiecte europene,
implementare si monitorizare proiecte.

TARIF CURS
CERTIFICARE ANC: 790 LEI SAU
CERTIFICARE PARTICIPARE: 590 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.

TERMEN LIMITA
ÎNSCRIERE CURS
04 NOIEMBRIE 2021
DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII

-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate pâna la data de
04 noiembrie 2021

PRIMA ZI DE CURS GRATUITA
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 accesare fonduri structurale si de coeziune europene – cod COR
242213, cu durata de 40 de ore si a suplimentului descriptiv in care sunt mentionate competentele dobandite in urma cursului.

Nivelul studiilor - Superioare, finalizate cu diploma de licenta
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

Mobil:

0744 694 788 / 0756 476 887 / 0745 774 597

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

DISCOUNT-URI
DE VOLUM
CURSURI CU CERTIFICARE DE PARTICIPARE
3 – 10 cursanți din cadrul aceleiași instituții
Taxa preferentiala 500 lei/persoana
11 – 20 cursanți din cadrul aceleiași instituții
Taxa preferentiala 450 lei/persoana
> 21 cursanți din cadrul aceleiași instituții
Taxa preferentiala 400 lei/persoana

CURSURI CU CERTIFICARE RECUNOSCUTA ANC
3 – 10 cursanți din cadrul aceleiași instituții
Taxa preferentiala 650 lei/persoana
11 – 20 cursanți din cadrul aceleiași instituții
Taxa preferentiala 600 lei/persoana
> 21 cursanți din cadrul aceleiași instituții
Taxa preferentiala 550 lei/persoana

*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.
*Bonusul de volum nu se cumuleaza cu discount-ul de inscrieri
timpurii.

consul t i ng
Telefon:

0234 512 143

Fax:

0234 512 146

Mobil:

0744 694 788 / 0756 476 887 / 0745 774 597

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

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

cons ul t i ng
Telefon:

0234 512 143

Fax:

0234 512 146

Mobil:

0744 694 788 / 0756 476 887 / 0745 774 597

Web:

lectoform.ro

Email:

office@lectoform.ro

PLATA
SERVICIILOR CONTRACTATE
COORDONATE PLATI TAXA DE CURS
Taxa de curs se achită în contul S.C. Lectoform Consulting S.R.L., C.U.I.
27028550,
cont de virament RO55TREZ0615069XXX006492
deschis la Trezoreria Municipiului Bacău,
sau in contul RO04BTRL00401202I32809XX
Banca: BANCA TRANSILVANIA, sucursala Bacau pe baza facturii proforme
primite de la organizatori.

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

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

ECHIPA LECTOFORM CONSULTING
Gina Spulber
Ionuț Diaconu
Mădălina Diaconu

0744.694.788
0756.476.887
0745.774.597

