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Graficul programelor Adminpedia®  

Mai – Decembrie 2023 

  

14.mai - 21.mai.2023     03.septembrie - 10.septembrie.2023 
      

21.mai – 28.mai.2023       10.septembrie - 17.septembrie.2023 
   

28.mai - 04.iunie.2023     17.septembrie - 24.septembrie.2023 

04.iunie – 11.iunie.2023       24.septembrie - 01.octombrie.2023  

11.iunie - 18.iunie.2023     01.octombrie - 08.octombrie.2023 

18.iunie - 25.iunie.2023     08.octombrie - 15.octombrie.2023 

25.iunie - 02.iulie.2023          15.octombrie - 22.octombrie.2023 

02.iulie - 09.iulie.2023     22.octombrie - 29.octombrie.2023 

09.iulie - 16.iulie.2023     29.octombrie - 05.noiembrie.2023 

16.iulie - 23.iulie.2023     05.noiembrie– 12.noiembrie.2023 

23.iulie - 30.iulie.2023     12.noiembrie– 19.noiembrie.2023 

30.iulie - 06.august.2023     19.noiembrie - 26.noiembrie.2023 

06.august - 13.august.2023    26.noiembrie– 03.decembrie.2023 

13.august - 20.august.2023    03.decembrie - 10.decembrie.2023 

20.august - 27.august.2023 

27.august - 03.septembrie.2023          

 

 

 

 

 

Vă rugăm să dați click 

pe perioada în care doriți 

să vizualizați cursurile 

În 2023, am introdus în grafic titluri de cursuri noi, și, locații noi. 

La cerere, facturăm serviciile ca “pachet compact de servicii  de pregătire  profesională” 

(detalii la pagina 93) 
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Stimate Doamne, Stimați Domni, 

 

Adminpedia®, furnizor autorizat de formare/perfectionare profesională-instituție inscrisă în 

Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională, autorizată de Autoritatea Națională de Calificări 

(ANC) pentru desfășurarea mai multor programe de specializare, calificare sau perfecționare,organizație 

cuprinsă în Registrul partenerilor de formare profesională /perfecţionare ANFP-cod de identificare intern: A-

ADM-014/2015/2016,vă invită să participați la programele de formare profesională/perfecționare organizate 

în perioada: mai- decembrie 2023 prevăzute în urmatoarea ofertă de formare.  

Grupul țintă 

Programele de formare/perfecționare/specializare profesională se adresează funcționarilor publici, 

persoanelor numite sau alese în funcții de demnitate publică sau asimilate acestora, aleșilor 

locali,personalului contractual din cadrul administrației/ instituțiilor publice, precum și altor persoane 

interesate de programele cuprinse în prezenta ofertă. 

Informații utile 

  Conform Codului Administrativ (art. 458 alin. 1),  funcționarii publici au dreptul de a-și imbunătați 

în mod continuu abilitațile și pregătirea profesională, iar art.458 alin. 2 stipulează că: Autoritățile și 

instituțiile publice au obligația de a asigura participarea pentru fiecare funcționar public la cel puțin un 

program de formare și perfecționare profesională o dată la doi ani... 

Același drept îl are și personalul contractual, conform art. 551 din Codul Administrativ. 

Aleșii locali au dreptul la pregătire, formare și perfecționare profesională, conform art 217 alin1 din 

Codul Administrativ. 

 Pentru a elimina orice confuzie, redăm integral, conținutul Art . 458 alin.4 din Codul Administrativ: 

Autoritățile și instituțiile publice au obligația să prevadă în buget sumele necesare pentru plata taxelor 

estimate pentru participarea la programe de formare și perfecționare profesională organizate la inițiativa 

ori în interesul autorității sau instituției publice, precum și, în situația în care estimează că programele de 

formare și perfecționare profesională se vor desfășura în afara localității, sumele necesare pentru 

asigurarea cheltuielilor de transport, cazare și masă, în condițiile legislației specifice. 

• Înscrierea participanților se face în ordinea primirii fișelor de înscriere. 

• Numărul orelor de formare recomandat este de 42, conform agendei de curs,corespunzătoare unui 

program de 7 zile de formare/ 7 nopți cazare.(intrare /cazare duminică-ieșire duminică) Anul acesta se poate 

opta și pentru 6 zile formare – 36 ore, (intrare/cazare duminică-ieșire sâmbătă) sau, pentru  5 zile de 

formare- 30 ore. 

• Pentru orice nelămuriri vă stăm la dispoziție la numerele de telefon/adresele de email cuprinse în 

prezenta ofertă. 

• Atestarea finalizării programului de formare profesională/perfecționare de către partcipanți va fi 

concretizată prin certificat de participare/ diplomă absolvire în baza punctajului obținut, eliberate în 

condițiile legii. 

În speranța unei colaborări reușite și pe viitor, vă mulțumim și vă asigurăm de calitatea și 

profesionalismul serviciilor noastre. 

Cu gânduri bune, 

 Echipa  Adminpedia® 

Excellence is for us a statement of fact, not a challenge! 
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PROPUNERE GRAFIC PROGRAME PERFECŢIONARE 

MAI – DECEMBRIE 2023 

Nr. 

crt. 
Denumire program Locația 

Tarif / pachet 

cameră dublă standard 

14.05 - 21.05.2023 -  42 ore 
Tarif curs  824 lei 

14.04 - 19.05.2023 -  30 ore 

 

1.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională 

în sectorul public 

Hotel 

Căprioara 

****  

SPAWR 

Covasna  

 

 

 

 

Hotel TTS 

**** Spa 

&Wellness 

Valea 

Zânelor 

Covasna 

4459 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3679 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 

2.  
Bune practici în strategia de comunicare a entității 

publice 

3.  
Codul administrativ actualizat. Bune practici în 

administrația publică 
311 lei 

Demipensiune 
Pachet 5 nopți 

4.  
Achiziții publice. Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022. 4330 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3817 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
5.  

Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

6.  
Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie . 

3280 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

7.  

  Leadership instituțional. Comunicarea ca 

instrument de îmbunătățire a performanțelor individuale 

și instituționale 

Hotel 

O3Zone 

**** 

Băile Tușnad 

3743 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3248 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 

8.  
Codul Administrativ actualizat. Bune practici în entitățile 

publice 

9.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 

10.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-

birocratizarea entităților  publice 4533 lei 

Pensiune completă 
Pachet 7 nopți 11.  

Elaborarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene – 

curs practic pentru instituțiile publice 
2743 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

12.  
Contabilitatea instituțiilor publice -  Noutăți privind 

codul fiscal  și codul de procedură fiscală 

13.  Actualități în domeniul funcției publice President 

Business 

**** 

President 

SPA 

Băile Felix 

 

sau 

Hotel 

Hyperion 

*** 

 

4303 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

14.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea 

și gestionarea patrimoniului 

15.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

16.  
Codul administrativ actualizat. Bune practici în entitatea 

publică 

3496 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3101 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 6 nopți 17.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

2661 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

18.  
Impozite și taxe locale:  administrarea ,inspecția și 

executarea silită. 

19.  
Incompatibilități și conflicte de interese Noutăți 

legislative 
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20.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 

Hotel 

Escalade 

**** 

 Poiana 

Brașov 

Sau   
 
 

Silver 

Mountain 

Resort & 

Spa  

Poiana 

Brașov 

4156 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3624 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

21.  
Efectele sociale ale încălcării principiilor de etică și 

integritate în entitatea publică 
3119 lei 

Fișă cont1000 lei 
Pachet 5 nopți 

22.  
Investiții publice și administrarea patrimoniului public sau 

privat al unităților administrativ-teritoriale 3752 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3175 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 23.  
Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile 

publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake 

news). 
2743 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

24.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 

25.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

Complexul 

Turistic 

Casa 
Românească 

***** 

Călimănești 

Căciulata 

3844 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3385 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

26.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 

27.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică 

28.  
Instrumente de analiză a performanței instituționale în 

entitatea  publică 2987 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 29.  

Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 

30.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale La Conac  

în  

Bucovina 

**** 

 Gura 

Humorului 

Sau  

Pensiunea 

Nedeia  
*****  

Mălini 

( renovată 

2022) 

2 corpuri 

4248 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3707 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
31.  Codul Administrativ- ultimele modificări legislative 

32.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 
3211 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

33.  
Legislația muncii și relațiile de muncă- Noutăți legislative 

2023 4707 lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4165 lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

34.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

35.  
Dezvoltarea personală  - instrument de eficientizare a 

activității instituției publice 

3487 lei 

Pensiune completă 

Pachet 5 nopți 

36.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

Hotel 

Szeifert 

*** 

Sovata 

 

3119 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2771 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
37.  

Efectele sociale ale încălcării principiilor de etică și 

integritate 

38.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile 

in instituțiile publice 2422 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 39.  

Dezvoltarea personală  - instrument de eficientizare a 

activității instituției publice 

40.    Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 
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41.  
Gestionarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție în 

sectorul public Complex 

Turistic 

Vânătorul 

Durău 
Sau 

 

 

Hotel 

Bistrița  

*** 

3138 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2780 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
42.  

Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

43.  Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public 2422 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

44.  
Contabilitatea instituțiilor publice -  Noutăți privind codul 

fiscal  și codul de procedură fiscală 

45.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

3285 lei 
Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2477 lei 
Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

46.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane Hotel Casa 

Iris 

**** 

Sinaia 

 

Sau 

 

Hotel 

Carpathia 

**** 

Sinaia 

Sau  

Hotel 

Mara 

**** 

Sinaia 

3092 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2670 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
47.  

Codul Administrativ actualizat. Bune practici în entitățile 

publice 

48.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

2248 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

49.  
Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice 

conform  noului cod fiscal 

3349 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2468 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5nopți 

50.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 
4210 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3680 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

 

51.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

52.  
Dezvoltarea personală  - instrument de eficientizare a 

activității instituției publice 

Hotel 

Elexus 

Predeal 

 

Sau 

 

 

 

Hotel  

Elexus 

Boutique 

Predeal 

4303 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

53.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

54.  Incompatibilități și conflicte de interese Noutăți legislative 

55.  
Protecția datelor cu caracter personal- aplicații practice în 

instituțiile publice 

3211 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

56.  Noutăți legislative  în achizițiile  publice 
3184 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2743 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
57.  

Impozite  și taxe locale- Inspecția și executarea silită a 

creanțelor fiscale 

58.  
Aplicarea  Codului Administrativ al României. Abordări 

teoretice și practice de actualitate. 

2386 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți  

59.  Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici Hotel 

Nemira  

**** 

Slănic 

Moldova 

 

3670 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3211 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
60.  

Managementul cheltuielilor publice, alocarea resurselor, 

CFP și ALOP 

61.  
Efectele sociale ale încălcării principiilor de etică și 

integritate 
3060 lei 

Fișă cont 1000 lei 
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62.  
Impozite  și taxe locale- Inspecția și executarea silită a 

creanțelor fiscale 

 

Sau  

Hotel Perla  

**** 

Slănic 

Moldova 

Pachet 5 nopți 

63.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică”   

4853 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4119 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 
64.  

Codul administrativ actualizat. Bune practici în entitatea 

publică 

65.  
Achiziții publice .Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022 

3478 lei 

Pensiune completă 

Pachet 5 nopți 

21.05 – 28.05.2023  - 42 ore 
Tarif curs 824 lei   

21.05 – 26.05.2023  - 30  ore 

66.  
Achiziții publice .Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022 
 

Hotel 

Afrodita 

**** 

Băile 

Herculane 

 

 

 

 

 

 

3569 lei 
Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

3175 lei 
Demi 

pensiune 

Pachet 6 nopți 
67.  

Codul administrativ actualizat. Bune practici în entitatea 

publică 
5128 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

4431 lei 
All inclusive 

Pachet 6 nopți 

68.  
Dezvoltarea personală  - instrument de eficientizare a 

activității instituției publice 

69.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 2744 lei 

demipensiune 

Pachet 5 nopți 
70.  

Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului  

instituțiilor  publice 

71.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile 

in instituțiile publice 

3752 lei 

All inclusive 

Pachet 5 nopți 
72.  Incompatibilități și conflicte de interese Noutăți legislative 

Hotel Casa 

Iris 

**** 

Sinaia 

 

 

sau 

Hotel 

Carpathia 

**** 

Sinaia 

 

 

 

 

 

Sau  

Hotel 

Mara 

**** 

Sinaia 

3092 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2670 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

73.  
Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la 

locul de muncă  – abordări practice de actualitate. 

74.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică”   
2294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

75.  
Instrumente de analiză a performanței instituționale în 

entitatea  publică   
3349 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2844 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

76.  Activitatea de personal şi salarizarea funcţionarilor publici 

77.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

78.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 2468 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

79.  

Răspunderea administrativă 

 Contextul național și european 

Mecanisme de exercitare a puterii publice. 

Participanţi: stat, administraţie publică, funcţionari 

publici, cetăţen 

 Acte şi fapte ale puterii publice cauzatoare de 

prejudicii 

 Conținutul răspunderii administrativ-patrimoniale 

3862 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3376 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

2890 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 
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80.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile 

in instituțiile publice 
Hotel 

Montana 

Vișeu de 

Sus 
sau 

Mirage 

Resort  

**** 

(la cerere) 

 

2936 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2569 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

81.  
Gestiunea și administrarea patrimoniului public și privat al 

statului și al Unităților Administrativ – Teritoriale 

82.  
Dezvoltarea competențelor digitale ale  personalului 

instituțiilor  publice. 

83.  
Sistemul de control intern și managementul calității în 

entitățile publice 2267 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 84.  

Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 

85.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 
Hotel  

President 

Business sau 

SPA 

Băile Felix 

 

 

Sau  

Hotel 

Hyperion 

*** 

Băile Felix 

 

 

 

 

4303 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

  

3752 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

86.  
Etică, integritate și combaterea corupției în instituțiile 

publice 

87.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile 

in instituțiile publice 3496 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3101 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

88.  
Achiziții publice. Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022 

89.  Codul administrativ – noutăți legislative 

2661 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

90.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 

91.  Contabilitatea instituțiilor publice 

92.  
.          Incompatibilități și conflicte de interese Noutăți 

legislative 

Hotel 

Escalade 

**** 

 Poiana 

Brașov 

4156 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3624 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

93.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică 

94.  
Achiziții publice .Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022 

95.  
Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului  

instituțiilor  publice. 3120 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 96.  

Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la 

locul de muncă  – abordări practice de actualitate. 

97.  
Informații publice, informații clasificate, protecția datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestora 

Hotel 

Elexus4* 

Predeal 

4303 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

98.  Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public 

99.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 

100.  
Comunicarea eficientă în instituţiile publice – Metode, 

tehnici și instrumente de comunicare online 3211 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 101.  Activitatea de personal şi salarizarea funcţionarilor publici 
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102.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public La Conac  

în  

Bucovina 

**** 

 Gura 

Humorului 

 

4340 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3798 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

 

103.  
Managementul cheltuielilor publice, alocarea resurselor, 

CFP și ALOP 

104.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 
3294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 105.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 

106.  
Dezvoltarea personală  - instrument de eficientizare a 

activității instituției publice 

Hotel 

Szeifert 

*** 

Sovata 

 

3119 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2771 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

107.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică 

108.  
Calitatea serviciului public-indicator cheie pentru 

măsurarea performanţei în instituțiile publice 

109.  Contabilitatea instituțiilor publice 

110.  
Codul administrativ actualizat. Bune practici în entitatea 

publică 2422 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 111.  

Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

112.  Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici 

Hotel 

Nemira  

**** 

Slănic 

Moldova 

 

 

 

Sau  

Hotel Perla  

**** 

Slănic 

Moldova 

3670 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3211 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
113.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

114.  
Efectele sociale ale încălcării principiilor de etică și 

integritate 2808 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 115.  

Impozite  și taxe locale- Inspecția și executarea silită a 

creanțelor fiscale 

116.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică”   

4853 lei 

Pensiune  

completă 

Pachet 7 nopți 

4119 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 
117.  

Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la 

locul de muncă  – abordări practice de actualitate. 

118.  
Perfectionarea functionarilor publici din Romania - 

Dezvoltarea aptitudinilor pentru dezvoltarea performantei 

profesionale 

3569 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

119.  
Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului  

instituțiilor  publice. 

Complexul 

Turistic 

Casa 
Românească 

***** 

Călimănești 

Căciulata 

3844 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3385 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

120.  
Informații publice, informații clasificate, protecția datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestora. 

121.  
Incompatibilități și conflicte de interese.Actualizări 

legislative 

122.  Noutăți legislative  în achizițiile  publice 

123.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică 

124.  Managementul situațiilor de urgență în instituțiile publice 

2987 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

mailto:craiova@adminpedia.ro


 

 

      Contact: 0726738142; : 0722356009 Tel/Fax: 0268312453; e-mail:  office@adminpedia.ro; inscrieri@adminpedia.ro 

             Mobil: 0726131226; Tel/Fax: 0251 449 311;  e-mail: craiova@adminpedia.ro 

             9 

 

AdminPedia  www.adminpedia.ro ® Tarifele afişate nu  includ t.v.a. 

125.  
Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile 

publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake 

news). 

Cormoran 

Resort 

Uzlina 

Murighiol 

2752 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

2413 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 5 nopți 

126.          Performanță și eficiență în instituțiile publice 

127.  
Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul 

proiectelor în sectorul public 

128.  Actualizări  privind resursele umane în entitățile publice 

129.  
Perfecționarea funcționarilor publici din România - 

Dezvoltarea aptitudinilor pentru dezvoltarea performanței 

profesionale 

2019 lei 

Demipensiune 

Pachet 5 nopți 

130.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

Complex 

Cheile 

Gradiștei 

Moieciu 

  

2844 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2587 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

131.  Urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții 

132.  Incompatibilități și conflicte de interese Noutăți legislative 

133.  Digitalizarea serviciilor de stare civilă 

134.  
Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul 

proiectelor în sectorul public. 

2505 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

28.05 - 04.06.2023 -  42 ore 
Tarif curs 824 lei   

28.05 - 02.06.2023 -  30 ore 

 

135.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 
Hotel 

Căprioara 

****  

SPAWR 

Covasna  

 

sau 

 

Hotel TTS 

**** Spa 

&Wellness 

Valea 

Zânelor 

Covasna 

 

4578 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3789 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 

136.  
Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile 

publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake 

news). 

137.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 3193 lei 

Demipensiune 
Pachet 5 nopți 

138.  
Legislația muncii și relațiile de muncă- Noutăți legislative 

2023. 4330 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3817 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

139.  
Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în 

instituţiile publice 

140.  
 

Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 

3280 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

141.  
  Leadership instituțional. Comunicarea ca 

instrument de îmbunătățire a performanțelor individuale și 

instituționale 

Hotel Silva 

*** 

Bușteni 

( camere dbl 

superioare) 

3587 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3138 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

142.  
Codul Administrativ actualizat. Bune practici în entitățile 

publice 

143.  Dezvoltarea instituțiilor publice locale 

144.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

2680 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

145.  Leadership-ul și planificarea strategică  a instituției publice 

146.  
Contabilitatea instituțiilor publice -  Noutăți privind codul 

fiscal  și codul de procedură fiscală 
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147.  Actualități în domeniul funcției publice 

Hotel  
President 

Business 

**** 

President 

SPA 

Băile Felix 

 

Sau  

Hotel Lotus 

Therm 

***** 

4303 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

148.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 

149.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

150.  
Investiții publice și administrarea patrimoniului public sau 

privat al unităților administrativ-teritoriale 

151.  Transparență și calitate în administrația publică 

6670 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

5753 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 

152.  
Impozite și taxe locale:  administrarea ,inspecția și 

executarea silită. 

153.  Incompatibilități și conflicte de interese Noutăți legislative 
4808 lei 

Demipensiune 
Pachet 5 nopți 154.  

Achiziții publice. Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022. 

155.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

Hotel 

Escalade 

**** 

 Poiana 

Brașov 

Sau   
 
 
 

Silver 

Mountain 

Resort & 

Spa  

Poiana 

Brașov 

4156 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3624 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

156.  
Efectele sociale ale încălcării principiilor de etică și 

integritate în entitatea publică 
3120 lei 

Fișă cont1000 lei 
Pachet 5 nopți 

157.  
Aplicarea  Codului Administrativ al României. Abordări 

teoretice și practice de actualitate 3752 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3174 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 158.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile 

in instituțiile publice 

2744 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

159.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 

160.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 
Complexul 

Turistic 

Casa 
Românească 

***** 

Călimănești 

Căciulata 

3844 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3385 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

161.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 

162.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică 

163.  
Instrumente de analiză a performanței instituționale în 

entitatea  publică 2987 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

164.  Incompatibilități și conflicte de interese Noutăți legislative 

165.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 

166.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 
La Conac  

în  

Bucovina 

**** 

 Gura 

Humorului 

Sau  

4248 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3707 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
167.  Codul Administrativ- noutățilegislative 

168.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 
3211 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 169.  Legislația muncii și relațiile de muncă- Noutăți legislative 
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2023 Pensiunea 

Nedeia  

*****  
Mălini 

( renovată 

2022) 

2 corpuri 

4707 lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4165 lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

170.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

171.  
Evaluarea performanței instituționale a entităților 

administrației publice locale din România 

 

3487 lei 

Pensiune completă 

Pachet 5 nopți 

172.  Tendințe actuale în strategia  entităților publice 

Hotel 

Szeifert 

*** 

Sovata 

 

3119 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2771 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

173.  
Etică și integritate. Combaterea corupției și evitarea 

abuzului în serviciu 

174.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile 

in instituțiile publice 

175.  
Dezvoltarea personală  - instrument de eficientizare a 

activității instituției publice 

176.    Actualități în domeniul funcției publice 

177.  
Codul administrativ actualizat. Bune practici în entitatea 

publică 

2423 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

178.  
Gestionarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție în 

sectorul public Complex 

Turistic 

Vânătorul 

Durău 
 

 

sau 

Hotel 

Bistrița  

*** 

3138 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2780 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
179.  

Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului  

instituțiilor  publice 

180.  Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public 2422 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

181.  
Contabilitatea instituțiilor publice -  Noutăți privind codul 

fiscal  și codul de procedură fiscală 

182.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

3285 lei 
Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2478 lei 
Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

183.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane Hotel Casa 

Iris 

**** 

Sinaia 

 

Sau 

 

 

 

Hotel 

Carpathia 

**** 

sau 

Hotel 

Mara 

**** 

Sinaia 

3092 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2670 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

184.  
Codul Administrativ actualizat. Bune practici în entitățile 

publice 

185.  Tendințe actuale în strategia  entităților publice 

186.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

2248 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

187.  
Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice 

conform  noului cod fiscal 

3349 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2468 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5nopți 

188.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 
3862 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3376 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

 

189.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 

mailto:craiova@adminpedia.ro


 

 

      Contact: 0726738142; : 0722356009 Tel/Fax: 0268312453; e-mail:  office@adminpedia.ro; inscrieri@adminpedia.ro 

             Mobil: 0726131226; Tel/Fax: 0251 449 311;  e-mail: craiova@adminpedia.ro 

             12 

 

AdminPedia  www.adminpedia.ro ® Tarifele afişate nu  includ t.v.a. 

190.  
Dezvoltarea personală  - instrument de eficientizare a 

activității instituției publice Hotel Elexus 

**** 

Predeal 

 

Sau 

 

 

 

 

 

Hotel  

Elexus 

Boutique 

Predeal 

 

4303 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

191.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

192.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

193.  
Protecția datelor cu caracter personal- aplicații practice în 

instituțiile publice 

3211 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

194.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

3184 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2743 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
195.  

Impozite  și taxe locale- Inspecția și executarea silită a 

creanțelor fiscale 

196.  
Aplicarea  Codului Administrativ al României. Abordări 

teoretice și practice de actualitate. 

2386 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți  

197.  Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici 

Hotel 

Nemira  

**** 

Slănic 

Moldova 

 

 

Sau  

Hotel Perla  

**** 

Slănic 

Moldova 

3670 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3211 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
198.  

Managementul cheltuielilor publice, alocarea resurselor, 

CFP și ALOP 

199.  
Efectele sociale ale încălcării principiilor de etică și 

integritate 2808 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 200.  

Etică și integritate. Combaterea corupției și evitarea 

abuzului în serviciu 

201.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică”   

4853 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4119 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 
202.  

Codul administrativ actualizat. Bune practici în entitatea 

publică 

203.  
Achiziții publice .Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022 

3477 lei 

Pensiune completă 

Pachet 5 nopți 

 

04.06 – 11.06.2023  - 42 ore 
Tarif curs  824 lei 

04.06 – 09.06.2023  - 30  ore 

204.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

 

Hotel 

Afrodita 

**** 

Băile 

Herculane 

 

 

 

 

 

3569 lei 
Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

3175 lei 
Demi 

pensiune 

Pachet 6 nopți 
205.  

Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 
5129 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

4431 lei 
All inclusive 

Pachet 6 nopți 

206.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 

207.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 2743 lei 

demipensiune 

Pachet 5 nopți 
208.  

Funcționarul public. Legislație comparată pe plan european, 

față de legislația națională 

209.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile 

in instituțiile publice 

3752 lei 

All inclusive 

Pachet 5 nopți 
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210.  Incompatibilități și conflicte de interese Noutăți legislative 

Hotel Casa 

Iris 

**** 

Sinaia 

 

 

sau 

Hotel 

Carpathia 

**** 

Sinaia 

 

 

 

 

sau  

Hotel 

Mara 

**** 

Sinaia 

3092 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2670 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

211.  
Impozite și taxe locale:  administrarea ,inspecția și 

executarea silită 

212.  
Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în 

instituţiile publice 
2294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

213.  
Instrumente de analiză a performanței instituționale în 

entitatea  publică   
3440 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2844 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

214.  Activitatea de personal şi salarizarea funcţionarilor publici 

215.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

216.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 2468 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

217.  

Cadrul normativ actual de reglementare a serviciilor 

publice 

 Analiza cadrului normativ incident în materie 

 Principii și clasificarea serviciilor publice 

 Reglementarea și înființarea serviciilor publice 

 Gestiunea serviciilor publice 

 Desființarea serviciilor publice 

3862 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3376 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

2890 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

218.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile 

in instituțiile publice 
Hotel 

Montana 

Vișeu de 

Sus 
sau 

Mirage 

Resort  

**** 

(la cerere) 

 

2936 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2569 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

219.  
Gestiunea și administrarea patrimoniului public și privat al 

statului și al Unităților Administrativ – Teritoriale 

220.  
Dezvoltarea competențelor digitale ale  personalului 

instituțiilor  publice. 

221.  
Sistemul de control intern și managementul calității în 

entitățile publice 2266 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 222.  

Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 

223.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 

Hotel  
President 

Business 

**** 

President 

SPA 

sau 

Hotel Lotus 

Therm 

***** 

Băile Felix 

 

 

4303 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

224.  
Etică, integritate și combaterea corupției în instituțiile 

publice 

225.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 
6670 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

5752 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 

226.  
Achiziții publice. Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022 

227.  Codul administrativ – noutăți legislative 

4807 lei 

Demipensiune 
Pachet 5 nopți 

228.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

229.  Contabilitatea instituțiilor publice 
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230.  
.          Incompatibilități și conflicte de interese Noutăți 

legislative 

Hotel 

Escalade 

**** 

 Poiana 

Brașov 

4156 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3624 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

231.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică 

232.  
Achiziții publice .Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022 

233.  
Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului  

instituțiilor  publice. 3119 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 234.  Răspunderea administrativă 

235.  
Informații publice, informații clasificate, protecția datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestora 

Hotel 

Elexus4* 

Predeal 

4303 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

236.  Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public 

237.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 

238.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 
3211 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

239.  Activitatea de personal şi salarizarea funcţionarilor publici 

240.  Managementul integrității în instituțiile publice 
La Conac  

în  

Bucovina 

**** 

 Gura 

Humorului 

 

4248 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3707 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

241.  
Managementul cheltuielilor publice, alocarea resurselor, 

CFP și ALOP 

242.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 
3257 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 243.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 

244.  Tendințe actuale în strategia  entităților publice 

Hotel 

Szeifert 

*** 

Sovata 

 

3119 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2771 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

245.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică 

246.  
Metode manageriale  moderne pentru conducerea entităților 

publice 

247.  Contabilitatea instituțiilor publice 

248.  
Codul administrativ actualizat. Bune practici în entitatea 

publică 2422 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 249.  

Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

250.  Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici 
Hotel 

Nemira  

**** 

Slănic 

Moldova 

 

 

 

 

3670 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3211 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
251.  

Management performant şi practici  eficiente în entitatea 

publică 

252.  Etică și integritate  în sectorul public 2807 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 253.  

Impozite  și taxe locale- Inspecția și executarea silită a 

creanțelor fiscale 
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254.  Tendințe actuale în strategia  entităților publice 
Sau  

Hotel Perla  

**** 

Slănic 

Moldova 

4853 lei 

Pensiune  

completă 

Pachet 7 nopți 

4119 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 
255.  Relații publice , comunicare  și interacțiunea cu cetățenii. 

256.  
Achiziții publice .Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022 

3477 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

257.  
Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului  

instituțiilor  publice. 

Complexul 

Turistic Casa 
Românească 

***** 

Călimănești 

Căciulata 

3844 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3385 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

258.  
Informații publice, informații clasificate, protecția datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestora. 

259.  
Incompatibilități și conflicte de interese.Actualizări 

legislative 

260.  Noutăți legislative  în achizițiile  publice 

261.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică 

262.  Managementul situațiilor de urgență în instituțiile publice 

2987 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

263.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 

Cormoran 

Resort 

Uzlina 

Murighiol 

2753 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

2413 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 5 nopți 

264.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

265.  
Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul 

proiectelor în sectorul public 

266.  Actualizări  privind resursele umane în entitățile publice 

267.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 

2019 lei 

Demipensiune 

Pachet 5 nopți 

268.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

Hotel 

Grand   

*** 

Eforie Nord   

2697 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2404 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

269.  Cadrul normativ actual (2023) al Codului Administrativ 

270.  Incompatibilități și conflicte de interese Noutăți legislative 

271.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 

272.  
Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul 

proiectelor în sectorul public. 

2110 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

11.06 - 18.06.2023-  42 ore 
Tarif curs  824 lei 

11.06 – 16.06.2023-  30 ore 

273.  Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative 
 

 

Hotel 

Bacolux 

Koralio 4* 

Eforie Nord 

 

Sau 

 

5495 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

4404 lei 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 
274.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 

275.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

4046 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

3344 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 5 nopți 
276.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

mailto:craiova@adminpedia.ro


 

 

      Contact: 0726738142; : 0722356009 Tel/Fax: 0268312453; e-mail:  office@adminpedia.ro; inscrieri@adminpedia.ro 

             Mobil: 0726131226; Tel/Fax: 0251 449 311;  e-mail: craiova@adminpedia.ro 

             16 

 

AdminPedia  www.adminpedia.ro ® Tarifele afişate nu  includ t.v.a. 

 

Hotel  

Grand 

*** 

Eforie Nord 

2697 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2404 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

277.  

Perfectionarea functionarilor publici din Romania - 

Dezvoltarea aptitudinilor pentru dezvoltarea performantei 

profesionale 

 

2110 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

278.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 
 

Hotel  

Siret 

Mamaia 

renovat 

 

sau 

 

Hotel 

Riviera 

Mamaia 

renovat 

 

3028 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2615 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
279.  Finanțe și contabilitate publică 

280.  
Aplicarea  Codului Administrativ al României. Abordări 

teoretice și practice de actualitate. 

2284 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

281.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 
4890 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

4190 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

282.  
Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în 

instituţiile publice 3590 lei 

All inclusive 
Pachet 5 nopți 

283.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale Cormoran 

Resort 

Uzlina 

Murighiol  

 

 

2753 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

2413 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 6 nopți 

284.  
Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a 

localităților 
2019 lei 

Demipensiune 

Pachet 5 nopți 

285.  
  Informații publice, informații clasificate, protecția 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora 

286.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 

287.  
Impozite și taxe locale:  administrarea ,inspecția și 

executarea silită 
Hotel  

California  

*** 

Cap Aurora 

sau Hotel 

Delta  

*** 

Jupiter  

3710 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

 

3180 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

 

288.  Strategii de dezvoltare a entităților publice 

289.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 

290.  Relații publice , comunicare  și interacțiunea cu cetățenii. 

291.  
Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării 

personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile 

publice 

ZENITH - 

Conferece & 

Spa Hotel 

Mamaia 

4* 

Corp Junona 

4083 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2844 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

292.  Actualizări și recomandări GDPR în sectorul public 

293.  
Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul 

proiectelor în sectorul public. 

294.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 
Hotel Q 

Neptun 
3275 lei 

Fișă cont 

2798 lei 

Fișă cont 
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295.  

Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea 

performanței instituției publice 

3* 

Camere dbl 

superior 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

 

296.  Poliția locală – atribuții, competențe, domenii de acțiune 

297.  Auditul intern in sectorul public 

2404 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

298.  
Impozite  și taxe locale- Inspecția și executarea silită a 

creanțelor fiscale 

Hotel 

President 

Business 

***** 

SPA 

Băile Felix 

Sau 

Hotel 

Hyperion 

Băile Felix 

4303 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

 3752 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

299.  
Transparență decizională, comunicare și acces la 

informațiile publice 

300.  Managementul integrat al deşeurilor-cazuri practice 
3624 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2752 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5nopți 

301.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 

302.  
Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații 

pentru personalul din entitățile publice 

303.  
Elaborarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene – 

curs practic pentru instituțiile publice 
Balvanyos 

Resort  

**** 

Covasna, 

Băile 

Balvanyos 

4945 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Queen  

standard 

Pachet 7 nopți 

3569 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Queen  

standard 

Pachet 5 nopți 

304.  
Efectele sociale ale încălcării principiilor de etică și 

integritate în entitatea publică 

305.  Actualități în domeniul funcției publice 

306.  Actualități privind resursele umane în entitățile publice 
La Conac în 

Bucovina  

**** 

Gura 

Humorului 

4340 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3798 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
307.  Sistemul de control intern managerial în  entitățile publice 

308.  
Modele de bune practici și strategii de comunicare în 

entitatea publică 

3294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

309.  
Asistența socială, protecția și promovarea drepturilor 

copilului 

Hotel Elexus 

**** 

Predeal 

 

sau 

 

Hotel  

Elexus 

Boutique 

Predeal 

 

4560 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3972 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
310.  

Modele de bune practici și strategii de comunicare în 

entitatea publică 

311.  
Informații publice, informații clasificate, protecția datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestora 

3395 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

312.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul 

administrației publice: variabile, avantaje şi limite 

3633 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3125 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
313.  

Impozite  și taxe locale- Inspecția și executarea silită a 

creanțelor fiscale 

314.  
Aplicarea  Codului Administrativ al României. Abordări 

teoretice și practice de actualitate. 2707 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți  315.  

Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

316.  Contabilitatea  instituției  publice 
Hotel 

Szeifert 
3308 lei 

Fișă cont 

2890 lei 

Fișă cont 
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317.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

*** 

Sovata 

 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

318.  
Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile 

publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake 

news). 
2468 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

319.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

320.  
Sistemul de control intern managerial și managementul 

calității în entitățile publice Hotel Mara 

**** 

Sinaia 

 

 

 

 

 

sau 

Hotel 

Carpathia 

**** 

Sinaia 

3862 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3376 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
321.  

Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

322.  Codul  Administrativ al României- noutăți legislative 28900 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

323.  Management de caz în asistența socială 

324.  
Curs practic de scriere a proiectelor şi accesarea fondurilor 

europene 3661 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3119 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

325.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică 

326.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 
2706 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

18.06 - 25.06.2023-  42 ore 
Tarif curs 824 lei   

18.06 – 23.06.2023-  30 ore 

327.    Finanțe și contabilitate publică 

Hotel  

Siret  

*** 

Mamaia 

renovat 

 

sau 

 

Hotel 

Riviera 

Mamaia 

renovat 

 

3073 lei 

Fișă cont 

1400 lei 

Pachet 7 nopți 

2615 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

328.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 

329.  

Răspunderea administrativă 
 Contextul național și european 

Mecanisme de exercitare a puterii publice. Participanţi: 

stat, administraţie publică, funcţionari publici, cetăţen 

 Acte şi fapte ale puterii publice cauzatoare de prejudicii 

Conținutul răspunderii administrativ-patrimoniale. 

2285 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

5090 lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4390 lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 
330.  Protecția europeană a drepturilor omului 4140 lei 

demipensiune 
3590 lei 

demipensiune 
331.  

Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 3650 lei 
Pensiune completă 

Pachet 5 nopți 
332.  Digitalizarea serviciilor de stare civilă 

333.  Transparență și calitate în entitatea publică 
ZENITH - 

Conferece & 

Spa Hotel 

Mamaia 

4* 

Corp Jupiter 

sau 

 

Hotel 

4119 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3615 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 6 nopți 334.  
Funcționarul public: legislație comparată pe plan european 

și gestionarea afacerilor europene. 
3119 lei 

Fișă cont 1100 lei 
Pachet 5 nopți 335.  

Contabilitatea instituțiilor publice -  Noutăți privind codul 

fiscal  și codul de procedură fiscală 

336.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 
3459 lei 

Fișă cont 

3055 lei 

Fișă cont 
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337.  
Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate 

pentru entitatea publică 

Palas 

**** 

Mamaia 

 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

338.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 2707 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 339.  Auditul intern in sectorul public 

340.  Sistemul de control intern managerial în entitățile publice 

Hotel Q 

Neptun 

3* 

Camere dbl 

superior 

 

Sau  

 

Hotel Cocor 

SPA 

**** 

Neptun-

Olimp 

 

3440 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2954 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

341.  Asistenţă socială, protecţia şi drepturile copilului 

342.  
Aplicarea  Codului Administrativ al României. Abordări 

teoretice și practice de actualitate 

343.  
 Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea 

performanței instituției publice 

2560 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

344.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 
3569 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

3092 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 6 nopți 345.  Managementul situațiilor de urgeță în instituțiile publice 

346.  
Digitalizarea administrației publice - Implementarea și 

utilizarea serviciilor de e- guvernare 2569 lei 

Demipensiune 

Pachet 6 nopți 347.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 

348.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 
Hotel  

California  

*** 

Cap Aurora 

sau Hotel 

Delta  

*** 

Jupiter 

3844 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

 

3376 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

 

349.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 

350.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 

351.  
Legislația muncii și relațiile de muncă- Noutăți legislative 

2023 

352.  
Efectele sociale ale încălcării principiilor de etică și 

integritate în entitatea publică 

Hotel 

Bacolux 

Koralio  

4* Eforie 

Nord 

 

sau 

 

Hotel  

Grand 

*** 

Eforie Nord 

6046 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

4771 lei 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 
353.  Tendințe actuale în strategia  entităților publice 

354.  
Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul 

proiectelor în sectorul public 

4629 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

3785 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 5 nopți 
355.  

Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 2697 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2404 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

356.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 2110 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 
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357.  
Dezvoltarea personală  - instrument de eficientizare a 

activității instituției publice Poseidon 

Resort 4* 

Hotel & Spa  

Jupiter 

 

4330 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

3817 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

 

358.  Contencios administrativ 

359.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 

360.  
Gestionarea stresului în activitatea funcţionarului public 

 

Hotel 

Szeifert 

Sovata 

3385 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2991 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

361.  
Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la 

locul de muncă  – abordări practice de actualitate  

362.  
Modele de bune practici și strategii de comunicare în 

entitatea publică 2596 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 363.  

Buget, finanțe și contabilitate în sectorul public. 

Noutăți legislative (Include: A.L.O.P., C.F.P,Forexebug) 

364.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională 

în sectorul public 
Hotel 

Căprioara 

****  

SPAWR 

Covasna  

Sau 

Hotel TTS 

**** Spa 

&Wellness 
Valea Zânelor 

Covasna 

4459 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3679 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 

365.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice 

aplicabile in instituțiile publice 

366.  

Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie - metode şi tehnici pentru asigurarea 

performanţei . 

3101 lei 

Demipensiune 
Pachet 5 nopți 

4330 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3280 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

367.  
Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor 

umane 

368.  Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public 

Hotel Casa 

Iris 

**** 

Sinaia 

 

 

sau 

Hotel 

Carpathia 

**** 

Sinaia 

 

 

 

 

sau  

Hotel 

Mara 

**** 

Sinaia 

3092 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2670 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

369.  
Scrierea, managementul , implementarea şi evaluarea 

proiectelor cu finanţare europeană 

370.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică 
2294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

371.  
Instrumente de analiză a performanței instituționale în 

entitatea  publică   

3661 lei 

Fișă cont 

1400 lei 

Pachet 7 nopți 

3119 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

372.  
Activitatea de personal şi salarizarea funcţionarilor 

publici 

373.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

374.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-

birocratizarea entităților  publice 2707 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

375.  

Analiza practicii administrative și judiciare în materia 

integrității publice 

a. Cadrul legal 

b. Regimul juridic al incompatibilităților 

c. Regimul juridic al conflictelor de interese 

d. Existența unei diferențe nejustificate între averea 

dobândită şi veniturile realizate de un funcționar public 

3862 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3370 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

2890 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 
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376.  
Gestionarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție în 

sectorul public Complex 

Turistic 

Vânătorul 

Durău 
Sau 

 

 

Hotel 

Bistrița  

*** 

3138 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2780 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
377.  

Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

378.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 2422 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

379.  
Contabilitatea instituțiilor publice -  Noutăți privind codul 

fiscal  și codul de procedură fiscală 

380.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

3284 lei 
Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2477 lei 
Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

381.  Noutăți și recomandări GDPR în sectorul public Complexul 

Turistic 

Casa 
Românească 

***** 

Călimănești 

Căciulata 

4028 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3202 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

382.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 

383.  
Management administrativ. Managementul resurselor 

umane și managementul performanței în  instituții publice și 

unități subordonate 

384.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 
Hotel 

Afrodita 

**** 

Băile 

Herculane 

5128 lei 
All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

4431 lei 
All  

inclusive 

Pachet 6 nopți 
385.  

Competenţă şi responsabilitate în activitatea funcţionarului 

public 

386.  Actualități privind resursele umane în entitățile publice 3752 lei 

All inclusive 

Pachet 5 nopți 387.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 

388.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 

Hotel  
President 

Business 

**** 

President 

SPA 

Băile Felix 

 

 

Sau  

Hotel 

Hyperion 

Băile Felix 

**** 

 

 

4303lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

389.  
Cadrul legislativ general actualizat al impozitelor şi taxelor 

locale 

390.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

sectorul public 3624 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3202 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

391.  
Dezvoltarea personală  - instrument de eficientizare a 

activității instituției publice 

392.  
.         Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 
2752 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

393.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

394.  Finanțe și contabilitate publică 

25.06 - 02.07.2023-  42 ore 
Tarif curs  824lei   

25.06 – 30.06.2023-  30 ore 

395.  
    Implementarea şi evaluarea sistemului de control 

intern managerial în instituția publică 
Hotel  

Siret 

Mamaia 

renovat 

 

3073 lei 

Fișă cont 

1400 lei 

Pachet 7 nopți 

2615 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

396.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

397.  Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici.  
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 Analiza cadrului normativ în materia funcției publice 

 Managementul funcției publice și al funcționarilor 

publici 

 Structura de posturi și structura de funcții publice  

 Dosarul profesional al funcționarilor publici 

 Evidența personalului plătit din fonduri publice 

 Drepturi si îndatoriri ale funcționarilor publici 

 Cariera funcționarilor publici. 

 

sau 

 

Hotel 

Riviera 

Mamaia 

2285 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

5280 lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4480 lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

398.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 4330 lei 
demipensiune 

3680lei 
demipensiune 

399.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 3740 lei 
Pensiune completă 

Pachet 5 nopți 400.  Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative 

401.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

ZENITH - 

Conferece & 

Spa Hotel 

Mamaia 

4* 

Corp Jupiter 

sau 

 

Hotel 

Palas 

**** 

Mamaia 

 

4119 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3615 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 6 nopți 402.  
Administrare eficientă a impozitelor și taxelor locale. 

Inspecția și executarea silită 
3119 lei 

Fișă cont 1100 lei 
Pachet 5 nopți 403.  

Elaborarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene 

2021-2027   

404.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 3551 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

3055 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

405.  
Noutăți legislative privind contabilitatea, finanțele și 

controlul finaciar preventiv în entitățile publice 

406.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 
2706 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 407.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 

408.  
Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în 

instituţiile publice Hotel Q 

Neptun 

3* 

Camere dbl 

superior 

 

Sau  

 

Hotel Cocor 

SPA 

**** 

Neptun-

Olimp 

 

3587 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3064 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 409.  
Obligațiile entității publice  în domeniul securitatății și 

sănătății în  în muncă. 

410.  
 Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea 

performanței instituției publice 

2569 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

411.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 3711 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

3129 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 6 nopți 

412.  Registrul agricol, fond funciar  și cadastru 

413.  
Perfectionarea functionarilor publici din România - 

Dezvoltarea aptitudinilor pentru dezvoltarea performanței 

profesionale 2569 lei 

Demi pensiune 

Pachet 6 nopți 414.  Poliția locală – atribuții, competențe, domenii de acțiune 

415.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

Hotel  

California  

*** 

Cap Aurora 

sau Hotel 

Delta  

*** 

Jupiter 

3899 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

3376 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

 

416.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 

417.  
Competență, responsabilitate și răspundere juridică în 

exercitarea funcției publice. 

418.  Urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții 
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419.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică 

Cormoran 

Resort 

Uzlina 

Murighiol 

2753 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

2413 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 5 nopți 

420.           Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public 

421.  
Accesare și implementare  fonduri europene . Scrierea și 

managementul proiectelor în sectorul public 

422.  Actualizări  privind resursele umane în entitățile publice 

423.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

2018 lei 

Demipensiune 

Pachet 5 nopți 

424.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

Hotel 

Bacolux 

Koralio  

4* Eforie 

Nord 

 

sau 

 

Hotel  

Grand 

*** 

Eforie Nord 

6046 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

4771 lei 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 
425.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 

426.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

4629 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

3785 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 5 nopți 
427.  

Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

428.  
Buget, finanțe și contabilitate în sectorul public.- 

Noutăți legislative (Include: A.L.O.P., C.F.P, Forexebug) 2744 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

431 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

429.  Metode, tehnici şi stiluri de conducere în sectorul public 

430.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

431.  Managementul integrat al deşeurilor-cazuri practice 

2129 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

432.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 
Poseidon 

Resort 4* 

Hotel & Spa  

Jupiter 

 

4606 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

3844 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

 

433.  Management  financiar  și transparență bugetară 

434.  Incompatibilități și conflicte de interese Noutăți legislative 

435.  
Codul administrativ actualizat. Bune practici în entitatea 

publică 

436.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

Hotel 

Szeifert 

Sovata 

3385 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2991 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

437.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 

438.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică 
2596 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 439.  

Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 

440.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 

Hotel 

Elexus4* 

Predeal 

4578 lei 

Fișă cont 

1400 lei 

Pachet 7 nopți 

3973 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

441.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile 

in instituțiile publice 

442.  
Modernizarea și eficientizarea sectorului public prin 

folosirea tehnologiilor digitale 3395 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 443.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 
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444.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 

Hotel Casa 

Iris 

**** 

Sinaia 

 

 

sau 

Hotel 

Carpathia 

**** 

Sinaia 

 

 

 

 

sau  

Hotel 

Mara 

**** 

Sinaia 

3092 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2670 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

445.  Contabilitatea  instituției  publice-  actualizări legislative 

446.  
Evaluarea performanței instituționale a entităților 

administrației publice locale din România 
2295 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

447.  
Instrumente de analiză a performanței instituționale în 

entitatea  publică   
3661 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3119 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

448.  Activitatea de personal şi salarizarea funcţionarilor publici 

449.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

450.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 2707 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

451.  

Administrația publică și dezvoltarea sustenabilă a 

localităților 

- Dezvoltarea durabilă a localităților 

- Dezvoltare sustenabila 

- Principiile administratiei publice și capacitatea 

administrativă de gestionare a dezvoltării sustenabile 

- Instrumente de dezvoltare sustenabilă 

- Economia și dezvoltarea sustenabilă a localităților 

3862 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3376lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

2890 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

452.  
Etică și integritate. Combaterea corupției și evitarea 

abuzului în instituțiile publice 
Hotel 

Montana 
Vișeu de Sus 

3074 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2413 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 
453.  

Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

454.  Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici 

Hotel Nemira  

**** 

Slănic 

Moldova 

 

 

 

 

Sau  

Hotel Perla  

**** 

Slănic 

Moldova 

3853 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3395 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
455.  

Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 

456.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 2991 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 457.  

Impozite  și taxe locale- Inspecția și executarea silită a 

creanțelor fiscale 

458.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică”   

4853 lei 

Pensiune  

completă 

Pachet 7nopți 

4119 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 459.  
Competențe informatice - creșterea eficienței prin folosirea 

tehnologiilor digitale în sectorul public 

460.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 

3569 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

461.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

Hotel 

Escalade 

**** 

 Poiana 

Brașov 

Sau   
 

5037 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

4413 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

462.  Etică și integritate  în sectorul public 3784 lei 

Fișă cont1000 lei 
Pachet 5 nopți 

463.  Codul administrativ – noutăți legislative 
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Silver 

Mountain 

Resort & 

Spa  

Poiana 

Brașov 

3752 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3174 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 464.  Relații publice , comunicare  și interacțiunea cu cetățenii. 

2743 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

465.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

466.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice Hotel  
President 

Business 

**** 

President 

SPA 

Băile Felix 

 

 

Sau  

Hotel 

Hyperion 

Băile Felix 

*** 

 

 

5184 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4459 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

467.  
Cadrul legislativ general actualizat al impozitelor şi taxelor 

locale. 

468.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 

469.  
De la informare la dezinformare în sectorul public. Tehnici 

de comunicare pentru combaterea  fake news-ului 3624 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3202 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

470.  
Achiziții publice. Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022 

471.  
.         Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

2753 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

472.  
Evaluarea performanței instituționale a entităților 

administrației publice locale din România 

473.  
Obligațiile entității publice  în domeniul securitatățiiși 

sănătății în  în muncă 

474.  
Drepturile omului – protecția juridică şi strategii 

antidiscriminare  aplicabile în instituţiile publice La Conac în 

Bucovina 

**** 

Gura 

Humorului 

 

4340 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3798 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
475.  Contabilitatea  instituției  publice 

476.  
Management prin obiective și comunicare managerială – 

Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților 

publice 
3330 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 477.  Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public 

02.07 - 09.07.2023-  42 ore 
Tarif curs  824 lei   

02.07 – 07.07.2023-  30 ore 

478.  
Codul Administrativ. Abordări teoretice și practice de 

actualitate. 

Hotel  

Siret 

Mamaia 

 

 

 

sau 

 

Hotel 

Riviera 

Mamaia 

3661 lei 

Fișă cont 

1400 lei 
Pachet 7 nopți 

3165 lei 

Fișă cont 

1100 lei 
Pachet 6 nopți 

479.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

480.  

Management strategic în entitatea publică 
 Elementele definitorii în management strategic; 

 Strategia de dezvoltare-instrument al managementului în 

entitatea publică 

 Metodologia elaborării strategiilor în entitatea publică; 

 Procesul de planificare strategică în entitatea publică; 

 Etapele implementării strategilor în entitatea publică; 

 Instrumente de control şi analiză utilizate în 

managementul strategic din instituţiile publice 

2743 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

5350 lei 
Pensiune 

completă 
Pachet 7 nopți 

4597 lei 
Pensiune 

completă 
Pachet 6 nopți 

481.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 4467 lei 
demipensiune 

3844 lei 
demipensiune 

482.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 3845 lei 
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483.  
Actualizări  legislative în domeniul asistenţei sociale şi 

protecţiei copilului 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

484.  Transparență și calitate în entitatea publică 
ZENITH - 

Conferece & 

Spa Hotel 

Mamaia 

4* 

Corp Jupiter 

sau 

 

Hotel 

Palas 

**** 

Mamaia 

 

4119lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3615 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 6 nopți 485.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 
3120 lei 

Fișă cont 1100 lei 
Pachet 5 nopți 486.  

Elaborarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene 

2021-2027   

487.  Performanță și eficiență în instituțiile publice 
4092 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3624 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 488.  Managementul integrat al deşeurilor-cazuri practice 

489.  Etica în administraţia publică 3120 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 490.  

Informații publice, informații clasificate, protecția datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestora 

491.  
Competență, responsabilitate și răspundere juridică în 

exercitarea funcției publice. 
Hotel 

Richmond 

 Mamaia 

**** 

4789 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

4138 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 
492.  

Responsabilitățile  entităților publice privind  

implementarea S.N.A .2021-2025 

493.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

3450 lei 

Demipensiune 
Pachet 5 nopți 

494.  
Managementul timpului şi stresului în 

activitatea funcţionarului public 
Hotel Q 

Neptun 

3* 

Camere dbl 

superior 

 

Sau  

 

Hotel Cocor 

SPA 

**** 

Neptun-

Olimp 

 

3697 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3174 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 495.  Digitalizarea serviciilor de stare civilă 

496.  
 Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea 

performanței instituției publice 

2743 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

497.  
Comunicarea eficientă în instituţiile publice – Metode, 

tehnici și instrumente de comunicare online 4060 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

3514 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 6 nopți 

498.  Incompatibilități și conflicte de interese. Noutăți legislative 

499.  
Noutăţi legislative în domeniul financiar-contabil, CFP, 

CFG 2954 lei 

Demi pensiune 

Pachet 6 nopți 500.  Poliția locală – atribuții, competențe, domenii de acțiune 

501.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 
Hotel  

California  

*** 

Cap Aurora 

sau Hotel 

Delta  

*** 

Jupiter 

4541 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

 

4009 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

 

502.  
Strategii și programe europene pentru modernizarea 

sectorului public 

503.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale. 

504.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 
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505.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

Vox Maris 

Grand Resort  

**** 

Costinești 

4835 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

4147 lei 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 

506.           Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public 

507.  
Accesare și implementare  fonduri europene . Scrierea și 

managementul proiectelor în sectorul public 

508.  Actualizări  privind resursele umane în entitățile publice 

509.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  

intrumente ale modernizării administrației publice 

3459 lei 

All inclusive 
Pachet 5 nopți 

510.  Managementul integrității în instituțiile publice 

Hotel 

Bacolux 

Koralio  

4* Eforie 

Nord 

 

sau 

 

Hotel  

Grand 

*** 

Eforie Nord 

6596 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

5184 lei 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 
511.  Transparență și calitate în entitatea publică 

512.  Codul administrativ – noutăți legislative 
5207 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

4151 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 5 nopți 
513.  

Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-

birocratizarea entităților  publice 

514.  Asistenţă socială, protecţia şi drepturile copilului 
2854 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2505 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
515.  

Modele de bune practici și strategii de comunicare în 

entitatea publică 

516.  
Fiscalitatea locală – norme şi proceduri aplicabile din 

2023 

2202 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

517.  
Incompatibilități și conflicte de interese Noutăți 

legislative Poseidon 

Resort 4* 

Hotel & Spa  

Jupiter 

 

5710 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

4920 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

 

518.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

sectorul public 

519.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

520.  
Incompatibilități și conflicte de interese Noutăți 

legislative 

Hotel 

Szeifert 

Sovata 

3385 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2991 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
521.  

Accesare și implementare  fonduri europene . Scrierea și 

managementul proiectelor în sectorul public 

522.  
Bune practici în strategia de comunicare a entității 

publice 2597 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 523.  

Obligațiile entității publice  în domeniul securitatățiiși 

sănătății în  în muncă 

524.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională 

în sectorul public 
Resort 

Cheile 

Grădiștei  

*** 

Fundata 

3440 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3018 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

525.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice 

aplicabile in instituțiile publice 

526.  
Domeniul financiar -  aplicabilitate în instituțiile publice. 

(CFP, ALOP, buget patrimoniu) 2670 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 527.  

Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor 

umane 

528.  Anti-corupție și integritate în sectorul public Hotel Casa 

Iris 

3092 lei 

Fișă cont 

2670 lei 

Fișă cont 529.  Management  financiar  și transparență bugetară 
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**** 

Sinaia 

 

 

sau 

Hotel 

Carpathia 

**** 

Sinaia 

 

 

 

 

sau  

Hotel 

Mara 

**** 

Sinaia 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

530.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 2294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 531.  

Competenţă şi responsabilitate în activitatea funcţionarului 

public 
3853 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3294 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

532.  Activitatea de personal şi salarizarea funcţionarilor publici 

533.  Noutăți și recomandări GDPR în sectorul public 

534.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 3100 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

535.  

Managementul stresului în situații de criză 

 Situații specifice ale crizei in etapa actuală și 

viitoare 

 Identificarea surselor crizelor potențiale 

 Efectele stresului generat de situațiile de criză 

 Modalităţi de evaluare a stresului determinat de 

crize 

 Căi de prevenire şi combatere a stresului în 

activitatea funcţionarului public în situații de criză 

4303 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

2844 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

536.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 
Hotel Silva 

Bușteni 

Camere 

superioare 

3587 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2679lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

537.  Management  financiar  și transparență bugetară 

538.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

539.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 
Hotel 

Căprioara 

****  

SPAWR 

Covasna  

 

sau 

Hotel TTS 

**** Spa 

&Wellness 

Valea 

Zânelor 

Covasna 

 

4734 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3936 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 

540.  
Impozite  și taxe locale- Inspecția și executarea silită a 

creanțelor fiscale 

541.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 
3312 lei 

Demipensiune 
Pachet 5 nopți 

542.  
Achiziții publice. Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022. 4330 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3817 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
543.  

Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

544.  
Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie. 

3280 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

545.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 
La Conac  

în  

Bucovina 

**** 

 Gura 

Humorului 

Sau  

Pensiunea 

Nedeia  
*****  

4340 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3798 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
546.  Codul administrativ – noutăți legislative 

547.  
Etică, integritate și combaterea corupției în instituțiile 

publice 
3294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

548.  Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative 

4707 lei 

Pensiune 

4165 lei 

Pensiune 549.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 
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 Mălini 

( renovată  

2022) 

2 corpuri 

completă 

Pachet 7 nopți 

completă 

Pachet 6 nopți 

550.  
Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea 

performanței instituției publice 

3487 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

551.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

 

Hotel 

Afrodita 

**** 

Băile 

Herculane 

 

 

 

 

4128 lei 
Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3578 lei 
Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 552.  

Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 
5496 lei 

All 

inclusive 
Pachet 7 nopți 

4826 lei 
All inclusive 
Pachet 6 nopți 

553.  
Impozite și taxe locale:  administrarea ,inspecția și 

executarea silită 

554.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 3028 lei 

dempiensiune 
Pachet 5 nopți 555.  

Competență, responsabilitate și răspundere juridică în 

exercitarea funcției publice. 

556.  Management  financiar  și transparență bugetară 
4064 lei 

All inclusive 
Pachet 5 nopți 

557.  
Informații publice, informații clasificate, protecția datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestora. 
Hotel Peștera 

4* 

Parcul 

Natural 

Bucegi, Cota 

5303 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

3753 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 5 nopți 

558.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

559.  Domeniul financiar -  aplicabilitate în instituțiile publice 

560.  Interculturalitatea şi comunicarea în instituțiile publice Complex 

Turistic 

Vânătorul 

Durău 
Sau 

 

 

Hotel 

Bistrița  

*** 

3138 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2780 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
561.  

Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

562.  Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public 2422 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

563.  
Contabilitatea instituțiilor publice -  Noutăți privind codul 

fiscal  și codul de procedură fiscală 

564.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

3284 lei 
Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2477 lei 
Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

565.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 

Hotel  

President 

Business 

**** 

President 

SPA 

Băile Felix 

 

 

Sau  

Hotel 

Hyperion 

Băile Felix 

*** 

 

 

5183 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4459 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

566.  
Administrare eficientă a impozitelor și taxelor locale. 

Inspecția și executarea silită 

567.  Managementul schimbării și reziliența entităților  publice 

568.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile 

in instituțiile publice 3624 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3202 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

569.  
Achiziții publice. Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022 

570.  
.         Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 2752 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

571.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 

572.  Finanțe și contabilitate publică 
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09.07 - 16.07.2023-  42 ore 
Tarif curs 824 lei   

09.07 – 14.07.2023-  30 ore 

573.  
Codul Administrativ. Abordări teoretice și practice de 

actualitate. 

Hotel  

Siret 

Mamaia 

renovat 

 

 

 

sau 

 

Hotel 

Riviera 

Mamaia 

3661 lei 

Fișă cont 

1400 lei 

Pachet 7 nopți 

3165 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 6 nopți 

574.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

575.  

Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a 

localităților 

 Dezvoltarea durabilă a localităților 

 Dezvoltare sustenabila 

 Principiile administratiei publice si capacitatea 

administrativă de gestionare a dezvoltării 

sustenabile 

 Instrumente de dezvoltare sustenabilă 

 Economia și dezvoltarea sustenabilă a localităților 

2743 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

5390 lei 
Pensiune 

completă 
Pachet 7 nopți 

4590 lei 
Pensiune 

completă 
Pachet 6 nopți 

576.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 4450 lei 
demipensiune 

3690 lei 
demipensiune 

577.  Transparență și calitate în entitatea publică 
3780 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 578.  

Competență, responsabilitate și răspundere juridică în 

exercitarea funcției publice. 

579.  
Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și 

integritate profesională 

ZENITH - 

Conferece & 

Spa Hotel 

Mamaia 

4* 

Corp Jupiter 

sau 

 

Hotel 

Palas 

**** 

Mamaia 

 

4358 lei 

Fișă cont 

1300 lei 
Pachet 7 nopți 

3716 lei 

Fișă cont 

1100 lei 
Pachet 6 nopți 

580.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 
3028 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 581.  

Sistemul de control intern managerial și managementul 

calității în entitățile publice 

582.  Elemente de contencios administrativ 
4092 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3624 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 583.  Registrul agricol, fond funciar  și cadastru 

584.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 3119 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 585.  Finanțe și contabilitate publică 

586.  Managementul situațiilor de urgență în instituțiile publice 
Hotel 

Richmond 

 Mamaia 

**** 

4991 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

4239 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 
587.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică . 

588.  Leadership-ul și planificarea strategică  a instituției publice  
3450 lei 

Demipensiune 
Pachet 5 nopți 

589.  Transparență și calitate în entitatea publică Hotel Q 

Neptun 

3* 

Camere dbl 

superior 

 

Sau  

3807 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3174 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 590.  
Accesare și implementare  fonduri europene . Scrierea și 

managementul proiectelor în sectorul public 

591.  
 Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea 

performanței instituției publice 

2743 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

mailto:craiova@adminpedia.ro


 

 

      Contact: 0726738142; : 0722356009 Tel/Fax: 0268312453; e-mail:  office@adminpedia.ro; inscrieri@adminpedia.ro 

             Mobil: 0726131226; Tel/Fax: 0251 449 311;  e-mail: craiova@adminpedia.ro 

             31 

 

AdminPedia  www.adminpedia.ro ® Tarifele afişate nu  includ t.v.a. 

592.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 
 

Hotel Cocor 

SPA 

**** 

Neptun-

Olimp 

 

4060 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

3514 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 6 nopți 

593.  Incompatibilități și conflicte de interese.Noutăți legislative 

594.  
Noutăți legislative privind contabilitatea, finanțele și 

controlul finaciar preventiv în entitățile publice 3046 lei 

Demi pensiune 
Pachet 6 nopți 595.  Poliția locală – atribuții, competențe, domenii de acțiune 

596.  
Informații publice, informații clasificate, protecția datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestora. Hotel  

California  

*** 

Cap Aurora 

sau Hotel 

Delta  

*** 

Jupiter 

4541 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

 

4009 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

 

597.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 

598.  
Achiziții publice .Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022 

599.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale. 

600.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 

601.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile 

in instituțiile publice 

Vox Maris 

Grand Resort  

**** 

Costinești 

5293 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

4505 413 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 

602.  Transparență decizională și informații publice 

603.  
Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul 

proiectelor în sectorul public 

604.  Actualizări  privind resursele umane în entitățile publice 

605.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

3532 lei 

All inclusive 
Pachet 5 nopți 

606.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 

Hotel 

Bacolux 

Koralio  

4* Eforie 

Nord 

 

sau 

 

Hotel  

Grand 

*** 

Eforie Nord 

6596 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

5184 lei 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 
607.  

Rolurile şi responsabilităţile personalului tehnic din 

instituţiile publice 

608.  
Informații publice, informații clasificate, protecția datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestora. 

5206 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

4151 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 5 nopți 
609.  

Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

610.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 
3129lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2505 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
611.  

Modele de bune practici și strategii de comunicare în 

entitatea publică 

612.  
Noutăți legislative privind contabilitatea, finanțele și 

controlul finaciar preventiv în entitățile publice 

2202 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

613.  Tendințe actuale în strategia  entităților publice Poseidon 

Resort 4* 

Hotel & Spa  

Jupiter 

 

5706 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

4918 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

614.  
Incompatibilități și conflicte de interese Noutăți 

legislative 

615.  
Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane  
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616.  
Transparență decizională, circuitul documentelor și a 

informațiilor în sectorul public 

Hotel 

Szeifert 

Sovata 

3386 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2991 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

617.  Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative 

618.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 

619.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 
2596 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 620.  

Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

621.  
Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului  

instituțiilor  publice. Complexul 

Turistic Casa 
Românească 

***** 

Călimănești 

Căciulata 

4055 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3542 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

622.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 

623.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 
3028 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 624.  Domeniul financiar -  aplicabilitate în instituțiile publice 

625.  Incompatibilități și conflicte de interese 

Hotel Casa 

Iris 

**** 

Sinaia 

 

 

sau 

Hotel 

Carpathia 

**** 

Sinaia 

 

 

 

 

sau  

Hotel 

Mara 

**** 

Sinaia 

3092 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2670 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

626.  
Noutăți legislative privind contabilitatea, finanțele și 

controlul finaciar preventiv în entitățile publice 

627.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 2294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 628.  

Competență, responsabilitate și răspundere juridică în 

exercitarea funcției publice. 
4028 lei 

Fișă cont 

1400 lei 

Pachet 7 nopți 

385 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 6 nopți 

629.  Activitatea de personal şi salarizarea funcţionarilor publici 

630.  Leadership, comunicare şi motivare în entitatea  publică 

631.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 2844 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

632.  

Sistemul de control intern managerial și managementul 

calității în entitățile publice 
1 -  Cadrul legal. Organizarea implementării SCIM.Programul de dezvoltare al SCIM. 

2 – Strategia instituţiei/ autorităţii publice şi SCIM. Obiective SMART. 

3 - Standardele de control intern managerial. Definire, grupare, structura. 

4 - Erori – cutume privind implementarea sistemelor de management integrat – 

identificarea şi gestionarea acestora. 

5 – Managementul riscurilor. Tipuri de riscuri, modalitati de gestionare a riscurilor. 
6 - Anexele OSGG 600/ 2018. Elaborarea, verificarea, avizarea si aprobarea documentatiei 

SCIM 

7 - Implementarea sistemelor de management integrate 
8 - Costurile calitatii si noncalitatii 

9 - Principiile sistemelor de management al calitatii. – Procesele S.M.C. 

10 - Imbunatatirea continua a proceselor din cadrul institutiei 

4303 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

3257 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

633.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 
Hotel 

Montana 

Vișeu de Sus   

Resort 

Mirage  4* 

la cerere 

3073 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2706 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
634.  

Transparență decizională, comunicare și acces la 

informațiile publice 

635.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 

2413 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

636.  Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici Hotel 

Nemira  

**** 

Slănic 

4771 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

4165 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
637.  

Contestațiile - căi administrative de atac împotriva actelor 

încheiate de organismele cu atribuții de control 
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638.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 

Moldova 

 

 

 

 

Sau  

Hotel Perla  

**** 

Slănic 

Moldova 

3578 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 639.  

Impozite  și taxe locale- Inspecția și executarea silită a 

creanțelor fiscale 

640.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică”   

4853 lei 

Pensiune  

completă 

Pachet 7nopți 

4119 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 
641.  

Managementul cheltuielilor publice, alocarea resurselor, 

CFP și ALOP 

642.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 

3569 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

643.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

Hotel 

Escalade 

**** 

 Poiana  

Hotel 

Escalade 

**** 

 

Silver 

Mountain 

Resort & 

Spa  

Poiana 

Brașov 

5037 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

4413 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

644.  Contabilitate bugetară, CFP, inventariere, casierie 3785 lei 

Fișă cont1000 lei 
Pachet 5 nopți 

645.  
Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie - metode şi tehnici pentru asigurarea 

performanţei 4578 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3936 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
646.  

Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in 

instituțiile publice 3385 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

647.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 
Hotel Silva 

Bușteni 

Camere 

superioare 

3587 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2679 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

648.  Actualități în domeniul funcției publice 

649.  
Competențe informatice - creșterea eficienței prin folosirea 

tehnologiilor digitale în sectorul public 

650.  
Marketing, relații publice și comunicare în instituțiile 

publice 
 

Hotel 

Afrodita 

**** 

Băile 

Herculane 

 

 

 

 

4129 lei 
Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3578 lei 
Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 651.  

Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 5496 lei 
All 

inclusive 
Pachet 7 nopți 

4826 lei 
All inclusive 
Pachet 6 nopți 652.  Impozite și taxe locale - declarare, stabilire şi încasare 

653.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 3028 lei 

dempiensiune 
Pachet 5 nopți 

654.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

655.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 

4064 lei 
All inclusive 
Pachet 5 nopți 

656.  Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public 
La Conac  

în  

Bucovina 

**** 

 Gura 

Humorului 

 

4340 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3798 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

657.  Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative 

658.  
Management prin obiective și comunicare managerială – 

Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților 

publice 

3330 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

mailto:craiova@adminpedia.ro


 

 

      Contact: 0726738142; : 0722356009 Tel/Fax: 0268312453; e-mail:  office@adminpedia.ro; inscrieri@adminpedia.ro 

             Mobil: 0726131226; Tel/Fax: 0251 449 311;  e-mail: craiova@adminpedia.ro 

             34 

 

AdminPedia  www.adminpedia.ro ® Tarifele afişate nu  includ t.v.a. 

659.  
Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestora.. 
Balvanyoș 

Resort  

**** 

Covasna, 

Băile 

Balvanyoș 

4945lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3569lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

660.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

661.  
Noutăți legislative privind contabilitatea, finanțele și 

controlul finaciar preventiv în entitățile publice 

662.  Metode, tehnici şi stiluri de conducere în sectorul public 
Hotel  

President 

Business 

**** 

SPA 

Băile Felix 

Sau  

Hotel 

Hyperion 

Băile Felix 

*** 
La cerere, 

Lotus Therm 

 

 

5183 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4459 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

663.  Fiscalitatea locală – norme şi proceduri aplicabile din 2023 

664.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 
3624 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3202 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
665.  

Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in 

instituțiile publice 

666.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 2752 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 667.  

Competență, responsabilitate și răspundere juridică în 

exercitarea funcției publice. 

16.07 - 23.07.2023-  42 ore 
Tarif curs  824 lei   

16.07 – 21.07.2023-  30 ore 

668.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane . 

Hotel  

Siret 

Mamaia 

renovat 

 

 

sau 

 

Hotel 

Riviera 

Mamaia 

3991 lei 

Fișă cont 

1400 lei 

Pachet 7 nopți 

3440 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 6 nopți 

669.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

670.  

Transparență decizională și informații publice 
-Tipuri de informații publice; 

-Gestionarea solicitărilor de informații de interes public 

(prevederi, termene, modalități de răspuns); 

-Publicarea informațiilor publice din oficiu (L544/2001); 

-Publicarea de informații publice în format deschis; 

-Elemente de bază în redacatarea unui buletinului 

informativ anual. 

2927 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

5491 lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4599 lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

671.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 
4640ei 

demipensiune 
3930 lei 

demipensiune 
672.  Anticorupție, etică și integritate în sectorul public 

3807 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 673.  

Obligațiile entității publice  în domeniul securitatățiiși 

sănătății în  în muncă 

674.  
Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și integritate 

profesională 

ZENITH - 

Conferece & 

Spa Hotel 

Mamaia 

4* 

Corp Jupiter 

sau 

 

Hotel 

Palas 

**** 

4908lei 

Fișă cont 

1300 lei 
Pachet 7 nopți 

4266 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 6 nopți 675.  

Obligațiile entității publice  în domeniul securitatății și 

sănătății în  în muncă 
3569 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 676.  

Sistemul de control intern managerial și managementul 

calității în entitățile publice 

677.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 4477 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

3936 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

678.  
Codul administrativ actualizat. Bune practici în entitatea 

publică 
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679.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

Mamaia 

 3395 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 680.  

Comunicare,  negociere, managementul conflictelor în 

sectorul public 

681.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 
Hotel 

Richmond 

 Mamaia 

**** 

5495 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

4743 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 
682.  

Evaluarea performanței instituționale a entităților 

administrației publice locale din România . 

683.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică 

3945 lei 

Demipensiune 
Pachet 5 nopți 

684.  
Transparență decizională, comunicare și acces la 

informațiile publice 
Hotel Q 

Neptun 

3* 

Camere dbl 

superior 

 

Sau  

 

Hotel Cocor 

SPA 

**** 

Neptun-

Olimp 

 

4083 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3505 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
685.  

Accesare și implementare  fonduri europene . Scrierea și 

managementul proiectelor în sectorul public 

686.  
 Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea 

performanței instituției publice 

3018 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

687.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 4289 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3633 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 

688.  Incompatibilități și conflicte de interese 

689.  Management  financiar  și transparență bugerară 
2954 lei 

Demi pensiune 
Pachet 6 nopți 690.  Poliția locală – atribuții, competențe, domenii de acțiune 

691.  
Implementarea şi evaluarea sistemului de control intern 

managerial în instituția publică Hotel  

California  

*** 

Cap Aurora 

sau Hotel 

Delta  

*** 

Jupiter 

5404 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

 

4780 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

 

692.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 

693.  Performanță, eficiență și inovație în entitatea publică 

694.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale. 

695.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

696.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in 

instituțiile publice 
Vox Maris 

Grand 

Resort  

**** 

Costinești 

6050 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

5190 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

697.  Incompatibilități și conflicte de interese în entitatea publică 

698.  Registrul agricol, fond funciar  și cadastru 

699.  Actualizări  privind resursele umane în entitățile publice 

700.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -intrumente 

ale modernizării administrației publice 

4330 lei 

All inclusive 
Pachet 5 nopți 

701.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 
Hotel 

Bacolux 

Koralio  

4* Eforie 

Nord 

 

7183 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

5596 lei 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 
702.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 

703.  Managementul integrat al deşeurilor-cazuri practice 
- 

Demi 

- 

Demi 
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704.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 
sau 

 

Hotel  

Grand 

*** 

Eforie Nord 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

pensiune 
Pachet 5 nopți 

705.  Contencios administrativ 3431 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

3000 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
706.  

Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

707.  
Competență, responsabilitate și răspundere juridică în exercitarea 

funcției publice. 

2615 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

708.  
De la informare la dezinformare în sectorul public. Tehnici 

de comunicare pentru combaterea  fake news-ului. Poseidon 

Resort 4* 

Hotel & Spa  

Jupiter 

 

6700 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

5908lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

709.  Managementul integrității în instituțiile publice 

710.  Activitatea de personal şi salarizarea funcţionarilor publici 

711.  
Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile 

publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake 

news). 

Cormoran 

Resort 

Uzlina 

Murighiol 

3101 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

2706 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 6 nopți 

712.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

713.  
Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul 

proiectelor în sectorul public 

714.  Actualizări  privind resursele umane în entitățile publice 

715.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 

2294lei 

Demipensiune 

Pachet 5 nopți 

716.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

 

Hotel 

Turquoise 

4* Venus 

sau 

Hotel Neko 

Saturn 

*** 

Sau 

 

Hotel Sirena  

Saturn 

*** 

6991 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

5000 lei 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 
717.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 

718.  
Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul 

proiectelor în sectorul public 
3936 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3073 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 719.  Autorizarea construcțiilor și  urbanism – noutăți legislative 

720.  
Noutăți legislative privind contabilitatea, finanțele și 

controlul finaciar preventiv în entitățile publice 

3936 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3578 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

721.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

3073 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopț 

722.  
Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în 

instituţiile publice 

Hotel 

Szeifert 

Sovata 

3385 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2991 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

723.  Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative 

724.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 

725.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 
2596 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 726.  Auditul intern in sectorul public 
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727.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice . 
Complexul 

Turistic 

Casa 
Românească 

***** 

Călimănești 

Căciulata 

4055 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3541 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

728.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 

729.  
Transparență decizională, comunicare și acces la 

informațiile publice 
3028 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 730.  Metode, tehnici şi stiluri de conducere în sectorul public 

731.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 

Hotel Casa 

Iris 

**** 

Sinaia 

 

 

sau 

Hotel 

Carpathia 

**** 

Sinaia 

 

 

 

sau  

Hotel 

Mara 

**** 

Sinaia 

3092 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2670 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

732.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

733.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 2294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 734.  

Competență, responsabilitate și răspundere juridică în 

exercitarea funcției publice 
4303 lei 

Fișă cont 

1300 lei  

Pachet 7 nopți 

3670 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

735.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 

736.  
Codul Administrativ. Abordări teoretice și practice de 

actualitate. 

737.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 3165 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

738.  

Calitatea serviciului public-indicator cheie pentru 

măsurarea performanţei în instituțiile publice 
 Cadrul legal.    

Conceptul de calitate şi principiile acesteia 

Calitatea serviciilor în sectorul public 

Managementul calităţii în entitatea publică. Necesitatea aplicării 

managementului calităţii în entitatea publică 

Modele de calitate utilizate în sectorul public 

Satisfacţia clienţilor serviciilor publice- indicator de apreciere a   calităţii 

serviciilor publice 

4303 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

3257 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

739.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 
Hotel 

Căprioara 

****  

SPAWR 

Covasna  

 

sau 

Hotel TTS 

**** Spa 

&Wellness 

Valea 

Zânelor 

Covasna 

 

4734 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3936 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 740.  

Obligațiile entității publice  în domeniul securitatății și 

sănătății în  în muncă 

741.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 
3312 lei 

Demipensiune 
Pachet 5 nopți 

742.  
Achiziții publice. Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022. 4330 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3817 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
743.  

Management prin obiective și comunicare managerială – 

Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților 

publice 

744.  
Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie. 

3280 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

745.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice La Conac  

în  

Bucovina 

**** 

4395 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3798 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

 

746.  
Rolurile şi responsabilităţile personalului tehnic din 

instituţiile publice 
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747.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 

 Gura 

Humorului 

Sau  

Pensiunea 

Nedeia  
*****  

Mălini 

( renovată 

2022) 

2 corpuri 

3294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

748.  Finanțe și contabilitate publică 
4706 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4165 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

749.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

750.  
Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea 

performanței instituției publice 

3486 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

751.  
Transparență decizională, comunicare și acces la 

informațiile publice 

Hotel 

Elexus4* 
Predeal 

5330 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

4578 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
752.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

753.  
Obligațiile entității publice  în domeniul securitatății și 

sănătății în  în muncă 

754.  
Controlul financiar preventiv, de la organizare la 

monitorizare, în instituțiile publice 

3936 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

755.  
Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru 

personalul din sectorul public. 
Hotel 

Peștera 4* 

Parcul 

Natural 

Bucegi, Cota 

1610 

5321lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 5 nopți 

756.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în sectorul 

public 

757.  
Codul administrativ. Actualizări și bune practici în entitatea  

publică 

758.  
Comunicare,  negociere, managementul conflictelor în 

sectorul public Complex 

Turistic 

Vânătorul 

Durău 
Sau 

 

 

Hotel 

Bistrița  

*** 

3138 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2780 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
759.  

Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestora 

760.  Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public 2422 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

761.  
Contabilitatea instituțiilor publice -  Noutăți privind codul 

fiscal  și codul de procedură fiscală 

762.  
Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării 

personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile 

publice 

3284 lei 
Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2477 lei 
Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

763.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public Resort 

Cheile 

Grădiștei  

*** 

Fundata 

3789 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3339 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

764.  Legalitatea actelor și contractelor în sectorul public 

765.  Transparență decizională și informații publice 

766.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

2890 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

767.  
Marketing, relații publice și comunicare în instituțiile 

publice 

 

Hotel 

Afrodita 

**** 

Băile 

Herculane 

 

- 
Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

- 
Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 768.  Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici 

5496 lei 
All 

inclusive 
Pachet 7 nopți 

4826 lei 
All 

inclusive 
Pachet 6 nopți 

769.  Registrul agricol, cadastru şi publicitate imobiliară  

770.  Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

mailto:craiova@adminpedia.ro


 

 

      Contact: 0726738142; : 0722356009 Tel/Fax: 0268312453; e-mail:  office@adminpedia.ro; inscrieri@adminpedia.ro 

             Mobil: 0726131226; Tel/Fax: 0251 449 311;  e-mail: craiova@adminpedia.ro 

             39 

 

AdminPedia  www.adminpedia.ro ® Tarifele afişate nu  includ t.v.a. 

corupției în instituțiile publice  

 
- 

dempiensiune 
Pachet 5 nopți 

771.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  instrumente 

ale modernizării administrației publice 

772.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului, risc financiar- bugetar 

4064 lei 
All inclusive 
Pachet 5 nopți 

773.  
Scrierea, managementul , implementarea şi evaluarea 

proiectelor cu finanţare europeană 

Balvanyoș 

Resort  
**** 

Covasna, 

Băile 

Balvanyoș 

4945 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3569 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

774.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

775.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

776.  Metode, tehnici şi stiluri de conducere în sectorul public Hotel  

President 

Business 

**** 

SPA 
Băile Felix 

Sau  

Hotel 

Hyperion 
Băile Felix 

*** 
( la cererre, 

Lotus Therm) 

5184 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4460 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

777.  
Administrare eficientă a impozitelor și taxelor locale. 

Inspecția și executarea silită 

778.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 
3624 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3202 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
779.  

Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in 

instituțiile publice 

780.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 2752 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 781.  

Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

23.07 - 30.07.2023-  42 ore 
Tarif curs  824 lei   

23.07 – 28.07.2023-  30 ore 

782.  
Dezvoltarea locală și regională prin accesarea fondurilor 

europene. 

Hotel  

Siret 

Mamaia 

renovat 

 

 

sau 

 

Hotel 

Riviera 

Mamaia 

3991 lei 

Fișă cont 

1400 lei 

Pachet 7 nopți 

3440 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 6 nopți 

783.  
De la informare la dezinformare în sectorul public. Tehnici 

de comunicare pentru combaterea  fake news-ului 

784.  

Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a 

localităților 
 Dezvoltarea durabilă a localităților 

 Dezvoltare sustenabila 

 Principiile administratiei publice si capacitatea administrativă 

de gestionare a dezvoltării sustenabile 

 Instrumente de dezvoltare sustenabilă 

            Economia și dezvoltarea sustenabilă a localităților 

2927lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

5844 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

5018 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 785.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

786.  Anticorupție, etică, integritate  în sectorul public 
5000 lei 

demipensiune 
4305 lei 

demipensiune 
4195 lei 

Pensiune completă 

Pachet 5 nopți 787.  
Noutăţi legislative în domeniul financiar-contabil, CFP, 

CFG 

788.  
Competență, responsabilitate și răspundere juridică în 

exercitarea funcției publice. 

ZENITH - 

Conferece & 

Spa Hotel 

Mamaia 

4* 

Corp Jupiter 

sau 

4908 lei 

Fișă cont 

1300 lei 
Pachet 7 nopți 

4266 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 6 nopți 789.  

Digitalizarea și standardele bunei administrări -  instrumente 

ale modernizării administrației publice 
3569 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 790.  Sistemul de control intern managerial în entitățile publice 
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791.  
Strategii, aspecte și soluții pentru modernizarea și 

eficientizarea  instituțiilor  publice 

 

Hotel 

Palas 

**** 

Mamaia 

 

4477 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

3936 lei 

Fișă cont 

1100 lei 
Pachet 6 nopți 792.  

De la informare la dezinformare în sectorul public. Tehnici 

de comunicare pentru combaterea  fake news-ului. 

793.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 
3395 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 794.  Contabilitatea  instituției  publice-  actualizări legislative 

795.  
Evaluarea performanței instituționale a entităților 

administrației publice locale din România 
Hotel 

Richmond 

 Mamaia 

**** 

5495lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

4743 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 
796.  

Codul Administrativ. Abordări teoretice și practice de 

actualitate. 

797.  
Obligațiile entității publice  în domeniul securitatății și 

sănătății în  în muncă 

3945 lei 

Demipensiune 
Pachet 5 nopți 

798.  Transparență și calitate în entitatea publică Hotel Q 

Neptun 

3* 

Camere dbl 

superior 

 

Sau  

 

Hotel Cocor 

SPA 

**** 

Neptun-

Olimp 

 

4083 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3505 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
799.  

Accesare și implementare  fonduri europene . Scrierea și 

managementul proiectelor în sectorul public. 

800.  
 Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea 

performanței instituției publice 

3018 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

801.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 4853 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

4183 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 

802.  Incompatibilități și conflicte de interese 

803.  
Strategii, aspecte și soluții pentru modernizarea și 

eficientizarea  instituțiilor  publice 3514lei 

Demi pensiune 
Pachet 6 nopți 804.  Digitalizarea serviciilor de stare civilă 

805.  
Metode și tehnici moderne pentru o comunicare eficientă in 

sectorul public Hotel  

California  

*** 

Cap Aurora 

sau Hotel 

Delta  

*** 

Jupiter 

5404lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

 

4780 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

 

806.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: riscuri, avantaje şi limite 

807.  Asistenta sociala, protectia si drepturile copilului 

808.  
Management strategic și importanța comunicării în atingerea 

obiectivelor instituției publice. 

809.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 

810.  
Metode și tehnici moderne pentru o comunicare eficientă in 

sectorul public 

Vox Maris 
Grand 

Resort  

**** 

Costinești 

6050 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

5190 lei 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 

811.  Managementul integrității în instituțiile publice 

812.  
Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul 

proiectelor în sectorul public 

813.  Actualizări  privind resursele umane în entitățile publice 

814.  
Digitalizarea administrației publice.Implementarea și 

utilizarea serviciilor de e- guvernare 

4330 lei 

All inclusive 
Pachet 5 nopți 

815.  
Etică, integritate  și combaterea corupției în instituțiile 

publice 
Hotel 

Bacolux 

Koralio  

7183 lei 

All 

inclusive 

5596 lei 

All 

inclusive 816.  Legalitatea actelor și contractelor în sectorul public 
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4* Eforie 

Nord 

 

sau 

 

Hotel  

Grand 

*** 

Eforie Nord 

Pachet 7 nopți Pachet 5 nopți 

817.  
Managementul timpului şi stresului în 

activitatea funcţionarului public 
- 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

- 

Demi 

pensiune 
Pachet 5 nopți 

818.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

819.  
Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestora.. 
3432 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

3000 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
820.  

De la informare la dezinformare în sectorul public. Tehnici 

de comunicare pentru combaterea  fake news-ului 

821.  Reglementarea serviciilor publice, cadrul normativ 

2615 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

822.  
Strategii, aspecte și soluții pentru modernizarea și 

eficientizarea  instituțiilor  publice Poseidon 

Resort 4* 

Hotel & Spa  

Jupiter 

 

6700 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

5908 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

 

823.  
Elaborarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene – 

curs practic pentru instituțiile publice 

824.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

825.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și debirocratizarea 

entităților publice 

 

Hotel 

Turquoise 

4* Venus 

 

sau 

Hotel Neko 
Saturn 

*** 

sau 

Hotel Sirena  

Saturn 

*** 

6991 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

5000 lei 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 
826.  Drept administrativ și contencios administrativ 

827.  
Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul 

proiectelor în sectorul public 
3936 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2982 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 828.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

829.  

Transparență și calitate în entitatea public- 

-Tendinţe în administraţia publică la nivel mondial 

-Cadrul instituţional pentru utilizarea social media 

-Strategii de creștere a transparenței entității publice 

3936 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3578 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

830.  Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public 
2982 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopț 

831.  
Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului  

instituțiilor  publice. 
Complexul 

Turistic 

Casa 
Românească 

***** 

Călimănești 

Căciulata 

4055 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3541 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

832.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 

833.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 
3028 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 834.  

Implementarea şi evaluarea sistemului de control intern 

managerial în instituția publică 

835.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică Hotel Casa 

Iris 

**** 

Sinaia 

 

 

sau 

Hotel 

3092 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2670 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

836.  Contabilitatea  instituției  publice-  actualizări legislative 

837.  
Codul administrativ. Actualizări și bune practici în entitatea  

publică 
2294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

838.  
Metode, tehnici și instrumente de comunicare eficientă în 

instituţiile publice 4303 lei 3670 lei 
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839.  Activitatea de personal şi salarizarea funcţionarilor publici Carpathia 

**** 

Sinaia 

 

 

 

sau  

Hotel 

Mara 

**** 

Sinaia 

Fișă cont 

1300 lei  
Pachet 7 nopți 

Fișă cont 

1100 lei 
Pachet 6 nopți 

840.  Auditul intern in sectorul public 

841.  
Strategii, aspecte și soluții pentru modernizarea și 

eficientizarea  instituțiilor  publice 3165 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

842.  

Gestionarea stresului în activitatea funcţionarului public 

 Aspecte generale privind stresul la locul de muncă 

 Identificarea surselor de stres în activitatea 

funcţionarului public 

 Efectele stresului organizaţional 

 Modalităţi de evaluare a stresului la locul de muncă 

 Căi de prevenire şi combatere a stresului în 

activitatea funcţionarului public 

4303 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

3257 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

843.  Reglementarea serviciilor publice, cadrul normativ Hotel 

Montana 

Vișeu de Sus   

Resort 

Mirage  4* 

la cerere 

3073 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2706 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
844.  Procedura civilă şi contencios administrativ 

845.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 
2413lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

846.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică Hotel 

Nemira  

**** 

Slănic 

Moldova 

 

 

 

 

Sau  

Hotel Perla  

**** 

Slănic 

Moldova 

4771 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

4165 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
847.  

Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 

848.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 3578 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 849.  

Obligațiile entității publice  în domeniul securitatății și 

sănătății în  în muncă 

850.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică”   

4853 lei 

Pensiune  

completă 

Pachet 7nopți 

4120 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 
851.  Managementul schimbării și reziliența entităților  publice 

852.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 
3478 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

853.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 

Hotel 

Escalade 

**** 

Poiana   Bv 

sau 

Silver 

Mountain 

Resort & 

Spa 

5037 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3784 lei 

Fișă cont 

1000 lei 
Pachet 5 nopți 

854.  
Strategii, aspecte și soluții pentru modernizarea și 

eficientizarea  instituțiilor  publice 

855.  
Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie - metode şi tehnici pentru asigurarea 

performanţei 

4578 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3385 lei 

Fișă cont 

1000 lei 
Pachet 5 nopți 

856.  
Noutăți legislative privind contabilitatea, finanțele și 

controlul finaciar preventiv în entitățile publice 
Hotel Silva 

Bușteni 

Camere 

superioare 

3587 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2679 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

857.  Incompatibilități și conflicte de interese 

858.  
Achiziții publice .Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022 
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859.  
Metode și tehnici moderne pentru o comunicare eficientă in 

sectorul public La Conac  

în  

Bucovina 

**** 

 Gura 

Humorului 

 

 

4395 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3798 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
860.  

Codul Administrativ. Abordări teoretice și practice de 

actualitate 

861.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 3293 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

862.  Buget, finanțe și contabilitate în sectorul public.- 

863.  
Strategii, aspecte și soluții pentru modernizarea și 

eficientizarea  instituțiilor  publice 

864.  
Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestora 

Hotel 

Elexus4* 
Predeal 

5330 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

4578lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

865.  
Obligațiile entității publice  în domeniul securitatății și 

sănătății în  în muncă 

866.  
Cadrul legislativ general actualizat al impozitelor şi taxelor 

locale 

867.  
Metode și tehnici moderne pentru o comunicare eficientă in 

sectorul public. 

3936 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

868.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 
Hotel 

O3Zone 

**** 

Băile 

Tușnad 

5028 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4349lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 5 nopți 

869.  
Noutăţi legislative în domeniul financiar-contabil, CFP, 

CFG 

870.  Transparență decizională și informații publice 

871.  
Comunicare, motivare, negociere și prevenirea conflictelor 

în  instituțiile publice 

3661 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

872.  
De la informare la dezinformare în sectorul public. Tehnici 

de comunicare pentru combaterea  fake news-ului.  

Hotel 

Afrodita 

**** 

Băile 

Herculane 

 

 

 

 

- 
Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

- 
Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 873.  

Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 5495 lei 
All 

inclusive 
Pachet 7 nopți 

4826 lei 
All inclusive 
Pachet 6 nopți 874.  

Competență, responsabilitate și răspundere juridică în 

exercitarea funcției publice 

875.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice - 

dempiensiune 
Pachet 5 nopți 

876.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

877.  Reglementarea serviciilor publice, cadrul normativ 4064lei All inclusive 
Pachet 5 nopți 

878.  
Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestora. 
Balvanyoș 

Resort  

**** 

Covasna, 

Băile 

Balvanyoș 

4945 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3569 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

879.  
Responsabilitățile  entităților publice privind  implementarea 

S.N.A .2021-2025 

880.  
Competență, responsabilitate și răspundere juridică în 

exercitarea funcției publice. 

881.  
Strategii, aspecte și soluții pentru modernizarea și 

eficientizarea  instituțiilor  publice 

Hotel  
President 

Business 

**** 

SPA 

Băile Felix 

5184 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4459lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

882.  
Cadrul legislativ general actualizat al impozitelor şi taxelor 

locale 

883.  Noutăţi legislative în domeniul financiar-contabil, CFP, 
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CFG Sau  

Hotel 

Hyperion 

Băile Felix 

*** 
La cererere, Lotus 

Therm 

3623 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3202 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
884.  

Metode și tehnici moderne pentru o comunicare eficientă in 

sectorul public 

885.  
Achiziții publice. Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022. 

2752 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

30.07 - 06.08.2023-  42 ore 
Tarif curs  824 lei   

30.07 – 04.08.2023-  30 ore 

886.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică . 

Hotel  

Siret 

Mamaia 

renovat 

 

 

sau 

 

Hotel 

Riviera 

Mamaia 

3991lei 

Fișă cont 

1400 lei 

Pachet 7 nopți 

3440 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 6 nopți 

887.  
  Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

888.  

Transparență decizională și informații publice 
-Tipuri de informații publice; 

-Gestionarea solicitărilor de informații de interes public 

(prevederi, termene, modalități de răspuns); 

-Publicarea informațiilor publice din oficiu (L544/2001); 

-Publicarea de informații publice în format deschis; 

-Elemente de bază în redacatarea unui buletinului 

informativ anual. 

2927 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

5844 lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

5018 lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

889.  
Metode și tehnici moderne pentru o comunicare eficientă in 

sectorul public 5000 lei 

demipensiune 
4305 lei 

demipensiune 

890.  Etică și integritate  în sectorul public 
4195 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 891.  Fiscalitatea locală – norme şi proceduri aplicabile din 2023 

892.  
Protecția drepturilor fundamentale ale omului în contextul 

actual 

ZENITH - 

Conferece & 

Spa Hotel 

Mamaia 

4* 

Corp Jupiter 

sau 

 

Hotel 

Palas 

**** 

Mamaia 

 

4817 lei 

Fișă cont 

1300 lei 
Pachet 7 nopți 

4266 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 6 nopți 893.  

Competență, responsabilitate și răspundere juridică în 

exercitarea funcției publice 
3624 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 894.  

Sistemul de control intern managerial și managementul 

calității în entitățile publice 

895.  
Strategii, aspecte și soluții pentru modernizarea și 

eficientizarea  instituțiilor  publice 

4477 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3936 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
896.  Legalitatea actelor și contractelor publice. 

897.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 3395 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 898.  

Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice – 

noutăți  legislative 

899.  
Strategii, aspecte și soluții pentru modernizarea și 

eficientizarea  instituțiilor  publice 
Hotel 

Richmond 

 Mamaia 

**** 

5495 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

4743lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 
900.  

Codul Administrativ. Abordări teoretice și practice de 

actualitate. 

901.  
De la informare la dezinformare în sectorul public. Tehnici 

de comunicare pentru combaterea  fake news-ului 

3945 lei 

Demipensiune 
Pachet 5 nopți 

902.  
Obligațiile entității publice  în domeniul securitatății și 

sănătății în  în muncă 

Hotel Q 

Neptun 
4083 lei 

Fișă cont 

3505 lei 

Fișă cont 

mailto:craiova@adminpedia.ro


 

 

      Contact: 0726738142; : 0722356009 Tel/Fax: 0268312453; e-mail:  office@adminpedia.ro; inscrieri@adminpedia.ro 

             Mobil: 0726131226; Tel/Fax: 0251 449 311;  e-mail: craiova@adminpedia.ro 

             45 

 

AdminPedia  www.adminpedia.ro ® Tarifele afişate nu  includ t.v.a. 

903.  
Accesare fonduri europene si managementul proieclor în 

sectorul public 

3* 

Camere dbl 

superior 

 

Sau  

 

Hotel Cocor 

SPA 

**** 

Neptun-

Olimp 

 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

904.  
 Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea 

performanței instituției publice 

3018 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

905.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 4853 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

4184 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 

906.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

907.  Politica UE privind migrația și azilul. 
3514 lei 

Demi pensiune 
Pachet 6 nopți 908.  Poliția locală – atribuții, competențe, domenii de acțiune 

909.  
Strategii, aspecte și soluții pentru modernizarea și 

eficientizarea  instituțiilor  publice Hotel  

California  

*** 

Cap Aurora 

sau Hotel 

Delta  

*** 

Jupiter 

5404 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

 

4780 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

 

910.  
Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru 

personalul din instituțiile publice 

911.  Auditul intern in sectorul public 

912.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale. 

913.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 

914.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in 

instituțiile publice 
Vox Maris 

Grand 

Resort  

**** 

Costinești 

6050 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

5190 lei 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 

915.  Incompatibilități și conflicte de interese în entitatea publică 

916.  Managementul situațiilor de urgență în instituțiile publice 

917.  Actualizări  privind resursele umane în entitățile publice 

918.  Registrul agricol, cadastru și publicitate imobiliară . 

4330 lei 

All inclusive 
Pachet 5 nopți 

919.  Etică, integritate, combaterea corupției în instituțiile publice 

Hotel 

Bacolux 

Koralio  

4* Eforie 

Nord 

 

sau 

 

Hotel  

Grand 

*** 

Eforie Nord 

7183 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

5596 lei 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 
920.  

Strategii, aspecte și soluții pentru modernizarea și 

eficientizarea  instituțiilor  publice 

921.  
Codul Administrativ. Abordări teoretice și practice de 

actualitate. 
6700 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

- 

Demi 

pensiune 
Pachet 5 nopți 922.  

Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

923.  
Asistența socială, protecția și promovarea drepturilor 

copilului 
3431 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

3000 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
924.  

De la informare la dezinformare în sectorul public. Tehnici 

de comunicare pentru combaterea  fake news-ului. 

925.  
Competență, responsabilitate și răspundere juridică în 

activitatea funcționarului public 

2615 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

926.  
Managementul riscului ,timpului şi stresului în activitatea 

funcţionarului public 
Poseidon 

Resort 4* 

Hotel & Spa  

6700 lei 

All 

5908 lei 

All 
927.  Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative 
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928.  Incompatibilități și conflicte de interese Noutăți legislative 
Jupiter 

 
inclusive 

Pachet 7 nopți 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

 

929.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

930.  
Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile 

publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake 

news). 
Cormoran 

Resort 

Uzlina 

Murighiol 

3101 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

 

2706 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 5 nopți 

931.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

932.  
Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul 

proiectelor în sectorul public 

933.  Actualizări  privind resursele umane în entitățile publice 

934.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 
2294 lei Demipensiune 

Pachet 5 nopți 

935.  
Metode, tehnici și instrumente de comunicare eficientă în 

instituţiile publice 

 

Hotel 

Turquoise 

4* Venus 

 

Hotel Neko 
Saturn 

*** 

sau 

 

Hotel Sirena  

Saturn 

*** 

6991 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

5000 lei 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 936.  
Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice – 

noutăți  legislative. 

937.  
Scrierea, managementul, implementarea și evaluarea 

proiectelor cu finanțare europeană 
3945 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2982 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 938.  Recrutarea și selecția personalului în instituțiile publice 

939.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 
3945lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3578 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
940.  Digitalizarea serviciilor de stare civilă 

941.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

2982lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopț 

942.  Contabilitatea  instituției  publice-  actualizări legislative 

Hotel 

Szeifert 

Sovata 

3385lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2991 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

943.  Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative 

944.  
Achiziții publice .Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022 

945.  
Metode și tehnici moderne pentru o comunicare eficientă in 

sectorul public 2596 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 946.  

Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea 

performanței instituției publice 

947.  
Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului  

instituțiilor  publice. 
Complexul 

Turistic 

Casa 
Românească 

***** 

Călimănești 

Căciulata 

4055 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3541 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

948.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 

949.  
Strategii, aspecte și soluții pentru modernizarea și 

eficientizarea  instituțiilor  publice 
3028 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 950.  

Metode și tehnici moderne pentru o comunicare eficientă in 

sectorul public 

951.  Anti-corupție și integritate în sectorul public Hotel Casa 

Iris 

**** 

Sinaia 

3092 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

2670 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

952.  
Reglementari contabile și fiscale în instituțiile publice 

conform  Noului Cod Fiscal 
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sau 

Hotel 

Carpathia 

**** 

Sinaia 

 

 

 

sau  

Hotel 

Mara 

**** 

Sinaia 

Pachet 7 nopți 

953.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 2294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 954.  

Competență, responsabilitate și răspundere juridică în 

exercitarea funcției publice. 
4394 lei 

Fișă cont 

1300 lei  

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

955.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

956.  Codul administrativ – noutăți legislative. 

957.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 3234 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

958.  

Calitatea serviciului public-indicator cheie pentru 

măsurarea performanţei în instituțiile publice 
 Cadrul legal.    

Conceptul de calitate şi principiile acesteia 

Calitatea serviciilor în sectorul public 

Managementul calităţii în entitatea publică. Necesitatea aplicării 

managementului calităţii în entitatea publică 

Modele de calitate utilizate în sectorul public 

Satisfacţia clienţilor serviciilor publice- indicator de apreciere a   calităţii 

serviciilor publice 

4303 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3752lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

3257 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

959.  Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel 

Căprioara 

****  

SPAWR 

Covasna  

 

sau 

Hotel TTS 

**** Spa 

&Wellness 

Valea 

Zânelor 

Covasna 

 

4734 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3936 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 960.  

Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice – 

noutăți  legislative 

961.  Codul administrativ. Bune practici în administrația publică. 3312 lei 

Demipensiune 
Pachet 5 nopți 

962.  
Achiziții publice. Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022. 4330 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3816 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
963.  

Comunicare, motivare, negociere și prevenirea conflictelor 

în  instituțiile publice 

964.  
Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie. 

3280 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

965.  
Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea 

performanței instituției publice La Conac  

în  

Bucovina 

**** 

 Gura 

Humorului 

 

4395 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3798lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

 
966.  

Achiziții publice. Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022. 

967.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 
3294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

968.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

969.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, risc financiar 

bugetar, inventarierea și gestionarea patrimoniului 

970.  
Protecția drepturilor fundamentale ale omului în contextul 

actual 
Hotel 

Elexus4* 
Predeal 

5330 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

4578 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
971.  Transparență și calitate în entitatea publică 
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972.  
Achiziții publice .Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022 

Pachet 7 nopți 

973.  
Competență, responsabilitate și răspundere juridică în 

exercitarea funcției publice. 

3936 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

974.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică Hotel 

Peștera 4* 

Parcul 

Natural 

Bucegi, Cota 

1610 

5321 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 5 nopți 

975.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

976.  
Noutăţi legislative în domeniul financiar-contabil, CFP, 

CFG 

977.  
De la informare la dezinformare în sectorul public. Tehnici 

de comunicare pentru combaterea  fake news-ului Complex 

Turistic 

Vânătorul 

Durău 
Sau 

 

 

Hotel 

Bistrița  

*** 

3138 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2780 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
978.  

Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

979.  Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public 2422 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

980.  
Contabilitatea instituțiilor publice -  Noutăți privind codul 

fiscal  și codul de procedură fiscală 

981.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

3284 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

2477 lei 

Fișă cont 

1000 lei 
Pachet 5 nopți 

982.  
Prevenirea și combaterea corupției. Strategia națională 

anticorupție 2021-2025 Resort 

Cheile 

Grădiștei  

*** 

Fundata 

3789 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3340 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

983.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

984.  Transparență decizională și informații publice 

985.  
Gestiunea și administrarea patrimoniului public și privat al 

statului și al unităților administrativ – teritoriale 

2890 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

986.  
Marketing, relații publice și comunicare în instituțiile 

publice  

Hotel 

Afrodita 

**** 

Băile 

Herculane 

 

 

 

 

- 
 

987.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 
5495 lei 

All 

inclusive 
Pachet 7 nopți 

4826 lei 

All 

inclusive 
Pachet 6 nopți 

988.  
Impozite și taxe locale:  administrarea ,inspecția și 

executarea silită 

989.  Managementul integrității în instituțiile publice 

4064 lei 

All inclusive 
Pachet 5 nopți 

990.  
Strategii, aspecte și soluții pentru modernizarea și 

eficientizarea  instituțiilor  publice 

991.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, risc financiar 

bugetar, inventarierea și gestionarea patrimoniului 

992.  
Transparență decizională, comunicare și acces la 

informațiile publice. 
Balvanyoș 

Resort  
**** 

Covasna, 

Băile 

Balvanyoș 

4945 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3569 lei 

Fișă cont 

1500 lei 

Pachet 5 nopți 

993.  
Scrierea, managementul , implementarea şi evaluarea 

proiectelor cu finanţare europeană 

994.  
  Managementul riscului ,timpului şi stresului în 

activitatea funcţionarului public 

995.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

Hotel  
President 

5184 lei 

Pensiune 

4459 lei 

Pensiune 
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996.  
Administrare eficientă a impozitelor și taxelor locale. 

Inspecția și executarea silită 

Business 

**** 

SPA 

Băile Felix 

Sau 

Hotel 

Hyperion 

Băile Felix 

*** 

Sau  

Hotel Lotus 

Therm 

***** 

 

completă 

Pachet 7 nopți 

completă 

Pachet 6 nopți 

997.  
Strategii, aspecte și soluții pentru modernizarea și 

eficientizarea  instituțiilor  publice 3624 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2752 lei 

Fișă cont 

1000 lei 
Pachet 5 nopți 

998.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în sectorul 

public 

999.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 6211 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 

5275 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 5 nopți 

1000.  
Protecția drepturilor fundamentale ale omului în contextul 

actual 

1001.  
Managementul riscului,timpului şi stresului în activitatea 

funcţionarului public 

06.08 - 13.08.2023-  42 ore 
Tarif curs  824 lei   

06.08 – 11.08.2023-  30 ore 

1002.  Stare civilă şi evidența persoanelor . 

Hotel  

Siret 

Mamaia 

renovat 

 

 

sau 

 

Hotel 

Riviera 

Mamaia 

3991 lei 

Fișă cont 

1400 lei 
Pachet 7 nopți 

3440 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 6 nopți 

1003.  
Accesare și implementare  fonduri europene . Scrierea și 

managementul proiectelor în sectorul public 

1004.  

Digitalizarea și standardele bunei administrări -  

intrumente ale modernizării administrației publice  -
tehnologii de digitalizare a informatiei și proceselor administrative,  

politici și strategii ale modernizării administrației publice,  

standarde ale bunei administrări;  

securitatea informației și a datelor personale,  

etica și guvernanța în sectoarele informaționale,  

instrumente software și aplicații de gestionare. 

2927 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

5844 lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

5018lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 1005.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 

1006.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 

5000 lei 

demipensiune 
4303 lei 

demipensiune 

4211 lei 
Pensiune completă 

Pachet 5 nopți 1007.  
Funcționarul public: legislație comparată pe plan european 

.Gestionarea afacerilor europene. 

1008.  
Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și integritate 

profesională 

ZENITH - 

Conferece & 

Spa Hotel 

Mamaia 

4* 

Corp Jupiter 

sau 

 

Hotel 

Palas 

**** 

Mamaia 

 

4908 lei 

Fișă cont 

1300 lei 
Pachet 7 nopți 

4266lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 6 nopți 1009.  

Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 3569 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1010.  

Sistemul de control intern managerial și managementul 

calității în entitățile publice 

1011.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 
4477 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

3936 lei 

Fișă cont 

1100 lei 
Pachet 6 nopți 

1012.  Codul administrativ – noutăți legislative 

1013.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 
3395lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1014.  Finanțe și contabilitate publică 

1015.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 
Hotel 

Richmond 

 Mamaia 

**** 

5495 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

4744 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 
1016.  

Achiziții publice .Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022. 
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1017.  
Drepturile omului – protecția juridică şi strategii 

antidiscriminare  aplicabile în instituţiile publice 

3945 lei 

Demipensiune 
Pachet 5 nopți 

1018.  Transparență și calitate în entitatea publică Hotel Q 

Neptun 

3* 

Camere dbl 

superior 

 

Sau  

 

Hotel Cocor 

SPA 

**** 

Neptun-

Olimp 

 

4083 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3505 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1019.  

Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul 

proiectelor în sectorul public 

1020.  
 Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea 

performanței instituției publice 

3018lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1021.  
De la informare la dezinformare în sectorul public. Tehnici 

de comunicare pentru combaterea  fake news-ului. 4853 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

4184lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 

1022.  Incompatibilități și conflicte de interese 

1023.  
Domeniul financiar - bugetar: CFPP, ALOP, risc financiar- 

bugetar, inventarierea și gestionarea patrimoniului 3514 lei 

Demi pensiune 
Pachet 6 nopți 1024.  Poliția locală – atribuții, competențe, domenii de acțiune 

1025.  
Dezvoltarea personală  - instrument de eficientizare a 

activității instituției publice Hotel  

California  

*** 

Cap Aurora 

sau Hotel 

Delta  

*** 

Jupiter 

5404 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

 

4780 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

 

1026.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 

1027.  
Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestora 

1028.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale. 

1029.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 

1030.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in 

instituțiile publice 

Vox Maris 

Grand 

Resort  

**** 

Costinești 

6050 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

5190 lei 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 

1031.  Incompatibilități și conflicte de interese în entitatea publică 

1032.  
Accesare și implementare  fonduri europene . Scrierea și 

managementul proiectelor în sectorul public 

1033.  Managementul schimbării și reziliența entităților  publice 

1034.  
Digitalizarea administrației publice.Implementarea și 

utilizarea serviciilor de e- guvernare 

4330 lei 

All inclusive 
Pachet 5 nopți 

1035.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 
Hotel 

Bacolux 

Koralio  

4* Eforie 

Nord 

 

 

 

sau 

 

Hotel  

Grand 

7183 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

5596 lei 

All 

inclusive 
Pachet 5 nopți 1036.  

Strategii pentru modernizarea și eficientizarea  entităților 

publice 

1037.  Codul Administrativ.- noutăți legislative - 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

- 

Demi 

pensiune 
Pachet 5 nopți 

1038.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

1039.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 3431 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

3000 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1040.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 
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1041.  Contabilitatea  instituției  publice-  actualizări legislative 

*** 

Eforie Nord 
2615 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1042.   Managementul integrității în instituțiile publice 
Poseidon 

Resort 4* 

Hotel & Spa  

Jupiter 

 

6762 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

5908 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

 

1043.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

1044.  
Perfectionarea functionarilor publici din Romania - 

Dezvoltarea aptitudinilor pentru dezvoltarea performantei 

profesionale 

1045.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

 

Hotel 

Turquoise 

4* Venus 

 

Hotel Neko 
Saturn  

*** 

 

Hotel Sirena  

Saturn 

*** 

6991 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

5000 lei 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 
1046.  Urbanism și autorizarea construcțiilor – noutăți legislative 

1047.  
Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul 

proiectelor în sectorul public 
3945 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2982 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 1048.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

1049.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

3936 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3578 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1050.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

3073 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1051.  
Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului  

instituțiilor  publice. 
Complexul 

Turistic 

Casa 
Românească 

***** 

Călimănești 

Căciulata 

4055 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3541 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1052.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 

1053.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 
3028 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1054.  

Domeniul financiar -  aplicabilitate în instituțiile publice 

 

1055.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 
Hotel Casa 

Iris 

**** 

Sinaia 

 

 

sau 

Hotel 

Carpathia 

**** 

Sinaia 

 

 

 

sau  

Hotel 

Mara 

3092 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2670 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1056.  
Noutăți privind reglementarile  contabile și fiscale în 

instituțiile publice  

1057.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 2294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1058.  

Competenţă şi responsabilitate în activitatea funcţionarului 

public 
4394 lei 

Fișă cont 

1300 lei  
Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Fișă cont 

1100 lei 
Pachet 6 nopți 

1059.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

1060.  Auditul intern in sectorul public . 

1061.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 3234 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1062.  

Gestionarea stresului în activitatea funcţionarului public 

 

 Aspecte generale privind stresul la locul de muncă 

 Identificarea surselor de stres în activitatea 
4303 lei 

Fișă cont 

3752 lei 

Fișă cont 
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funcţionarului public 

 Efectele stresului organizaţional 

 Modalităţi de evaluare a stresului la locul de muncă 

 Căi de prevenire şi combatere a stresului în 

activitatea funcţionarului public 

**** 

Sinaia 
1200 lei 

Pachet 7 nopți 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

3257 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1063.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 
Hotel 

Montana 

Vișeu de Sus   

Resort 

Mirage  4* 

la cerere 

3073 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2706 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1064.  Leadership, comunicare şi motivîn entitatea publică 

1065.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 

2413 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1066.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

Hotel 

Szeifert 

Sovata 

3385 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2991 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1067.  
Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice – 

noutăți  legislative. 

1068.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 

1069.  
De la informare la dezinformare în sectorul public. Tehnici 

de comunicare pentru combaterea  fake news-ului. 
2596 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1070.  Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici 
Hotel 

Nemira  

**** 

Slănic 

Moldova 

 

 

 

 

Sau  

Hotel Perla  

**** 

Slănic 

Moldova 

4055 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3615 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1071.  

Contestațiile - căi administrative de atac împotriva actelor 

încheiate de organismele cu atribuții de control 

1072.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 3018 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1073.  

Impozite  și taxe locale- Inspecția și executarea silită a 

creanțelor fiscale 

1074.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică”   

4853 lei 

Pensiune  

completă 

Pachet 7nopți 

4119 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 
1075.  

Metode și tehnici de organizare eficientă a activității de 

relații cu publicul 

1076.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 

3477 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

1077.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 
Hotel 

Escalade 

**** 

 Poiana   
Brașov 

 

 

 

5037 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

4413 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1078.  

Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in 

instituțiile publice 

1079.  Contabilitatea  instituției  publice 
3784 lei 

Fișă cont1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1080.  
Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie - metode şi tehnici pentru asigurarea 

performanţei 

1081.  Etica în administraţia publică Hotel Silva 

Bușteni 

Camere 

superioare 

3587 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2679 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

1082.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

1083.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 
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1084.  
Achiziții publice .Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022 La Conac  

în  

Bucovina 

**** 

 Gura 

Humorului 

 

 

4395 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3798 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1085.  

Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea 

performanței instituției publice 

1086.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 
3294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1087.  Contabilitatea  instituției  publice-  actualizări legislative 

1088.  Metode, tehnici şi stiluri de conducere în sectorul public 

1089.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 

Hotel 

Elexus4* 
Predeal 

5330 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

4578 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1090.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 

1091.  
Competențe informatice - creșterea eficienței prin folosirea 

tehnologiilor digitale în sectorul public 

1092.  
Domeniului financiar- bugetar: CFPP, ALOP, risc financiar-

bugetar, inventarierea și gestionarea patrimoniului 

3936 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1093.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public Hotel 

O3Zone 

**** 

Băile 

Tușnad 

5028 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4349 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 5 nopți 

1094.  Recrutarea și selecția personalului în instituțiile publice 

1095.  Transparență decizională și informații publice 

1096.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

3661 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

1097.  
De la informare la dezinformare în sectorul public. Tehnici 

de comunicare pentru combaterea  fake news-ului. 
 

Hotel 

Afrodita 

**** 

Băile 

Herculane 

 

 

 

 

4128 lei 
Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3578 lei 
Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 1098.  

Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 5495 lei 
All 

inclusive 
Pachet 7 nopți 

4826 lei 
All inclusive 
Pachet 6 nopți 1099.  

Impozite și taxe locale:  administrarea ,inspecția și 

executarea silită 

1100.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 3028 lei 

dempiensiune 
Pachet 5 nopți 

1101.  
Modernizarea și eficientizarea sectorului public prin 

folosirea tehnologiilor digitale 

1102.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 

4065 lei 
All inclusive 
Pachet 5 nopți 

1103.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 
Balvanyoș 

Resort  

**** 

Covasna, 

Băile 

Balvanyoș 

4945 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3569 lei 

Fișă cont 

1500 lei 

Pachet 5 nopți 

1104.  
Drepturile omului – protecția juridică şi strategii 

antidiscriminare  aplicabile în instituţiile publice 

1105.  
Domeniul financiar -  aplicabilitate în instituțiile publice 

 

1106.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 

Hotel  
President 

Business 

**** 

SPA 

Băile Felix 

5184 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4459lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

1107.  
Administrare eficientă a impozitelor și taxelor locale. 

Inspecția și executarea silită 

1108.  Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 
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ale modernizării administrației publice  

Sau  

Hotel 

Hyperion 

Băile Felix 

*** 
Lotus Therm la 

cerere 

3624lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3202 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1109.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in 

instituțiile publice 

1110.  
Dezvoltarea locală și regională prin accesarea fondurilor 

europene 

1111.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

2753 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

13.08 - 20.08.2023-  42 ore 
Tarif curs  824 lei   

13.08 – 18.08.2023-  30 ore 

1112.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică . 

Hotel  

Siret 

Mamaia 

 

 

 

sau 

 

Hotel 

Riviera 

Mamaia 

3991 lei 

Fișă cont 

1400 lei 

Pachet 7 nopți 

3440 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 6 nopți 

1113.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

1114.  

Perfectionarea functionarilor publici din România - 

Dezvoltarea aptitudinilor pentru dezvoltarea 

performanței profesionale. 

1. tehnici de management, 

2. planificare si organizare,  

3. comunicare eficienta,  

4. dezvoltare de aptitudini și abilități profesionale, cultura 

organizațională,  

5. legislatie in domeniul public,  

6. gestionarea resurselor umane și financiare 

2927 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

5844 lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 7 

nopți 

5018 lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 
1115.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 

1116.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 4211 lei 
Pensiune completă 

Pachet 5 nopți 1117.  
Gestiunea și administrarea patrimoniului public și privat al 

statului și al Unităților Administrativ – Teritoriale 

1118.  
Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și integritate 

profesională 

ZENITH - 

Conferece & 

Spa Hotel 

Mamaia 

4* 

Corp Jupiter 

sau 

 

Hotel 

Palas 

**** 

Mamaia 

 

4908 lei 

Fișă cont 

1300 lei 
Pachet 7 nopți 

4266 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 6 nopți 1119.  

Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 
3569 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1120.  Sistemul de control intern managerial  în entitățile publice 

1121.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 
4477 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3936 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1122.  

Codul administrativ actualizat. Bune practici în entitatea 

publică 

1123.  Etica în administraţia publică 3394lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1124.  

Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

1125.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 
Hotel 

Richmond 

 Mamaia 

**** 

5495 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

4743 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 
1126.  

Management strategic și importanța comunicării în atingerea 

obiectivelor instituției publice. 

1127.  Managementul situațiilor de urgență în instituțiile publice 
3945 lei 

Demipensiune 
Pachet 5 nopți 
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1128.  Transparență și calitate în entitatea publică Hotel Q 

Neptun 

3* 

Camere dbl 

superior 

 

Sau  

 

Hotel Cocor 

SPA 

**** 

Neptun-

Olimp 

 

4083 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3505 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1129.  

Managementul timpului şi stresului în activitatea 

funcţionarului public 

1130.  
 Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea 

performanței instituției publice 

3018 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1131.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 4853 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

4184 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 

1132.    Management  financiar  și transparență bugetară 

1133.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 3514 lei 

Demi pensiune 
Pachet 6 nopți 1134.  Poliția locală – atribuții, competențe, domenii de acțiune 

1135.  
Dezvoltarea personală  - instrument de eficientizare a 

activității instituției publice Hotel  

California  

*** 

Cap Aurora 

sau Hotel 

Delta  

*** 

Jupiter 

5404 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

 

4780 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

 

1136.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 

1137.  Asistenta sociala, protectia si drepturile copilului 

1138.  
De la informare la dezinformare în sectorul public. Tehnici 

de comunicare pentru combaterea  fake news-ului.. 

1139.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 

1140.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in 

instituțiile publice 

Vox Maris 

Grand 

Resort  

**** 

Costinești 

6211 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

5321 lei 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 

1141.  Managementul integrat al deşeurilor-cazuri practice 

1142.  
Accesare și implementare  fonduri europene . Scrierea și 

managementul proiectelor în sectorul public 

1143.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

1144.  
Digitalizarea administrației publice.Implementarea și 

utilizarea serviciilor de e- guvernare 

4450 lei 

All inclusive 
Pachet 5 nopți 

1145.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 
Hotel 

Bacolux 

Koralio  

4* Eforie 

Nord 

 

 

sau 

 

Hotel  

Grand 

*** 

Eforie Nord 

7183 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

5596 lei 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 
1146.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 

1147.  
Codul Administrativ. Abordări teoretice și practice de 

actualitate. 
5739 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

4564 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 5 nopți 1148.  

Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

1149.  
Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la 

locul de muncă  – abordări practice de actualitate. 
3431 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

3000 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1150.  Digitalizarea serviciilor de stare civilă 

1151.  Fiscalitatea locală – norme şi proceduri 

2615 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 
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1152.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică Poseidon 

Resort 4* 

Hotel & Spa  

Jupiter 

 

6762 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

5908 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

 

1153.  
Dezvoltarea personală  - instrument de eficientizare a 

activității instituției publice 

1154.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

1155.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică 

Cormoran 

Resort 

Uzlina 

Murighiol 

3101 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

2706 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 5 nopți 

1156.  
         Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea 

publică 

1157.  
Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul 

proiectelor în sectorul public 

1158.  Actualizări  privind resursele umane în entitățile publice 

1159.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 

2294 lei 

Demipensiune 

Pachet 5 nopți 

1160.  Managementul integrat al deşeurilor-cazuri practice 
 

Hotel 

Turquoise 

4* Venus 

 

Hotel Neko 

Saturn 

*** 

 

Hotel Sirena  

Saturn 

*** 

6991 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

5000 lei 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 
1161.  Finanțe și contabilitate publică 

1162.  
Dezvoltarea locală și regională prin accesarea fondurilor 

europene 
3945 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2982 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 1163.  Recrutarea și selecția personalului în instituțiile publice 

1164.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

3936 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3578 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1165.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

3073 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopț 

1166.  
Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în 

instituţiile publice 

Hotel 

Szeifert 

Sovata 

3385 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2991 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1167.  Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative 

1168.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

1169.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

1170.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 

1171.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 
2596 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1172.  

Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

1173.  Anti-corupție și integritate în sectorul public Hotel Casa 

Iris 

**** 

Sinaia 

 

 

3092 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2670 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1174.  
Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice – 

noutăți  legislative. 

1175.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 2294 lei 

Fișă cont 1000 lei 1176.  Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu 
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caracter personal și libera circulație a acestora sau 

Hotel 

Carpathia 

**** 

Sinaia 

 

 

 

sau  

Hotel 

Mara 

**** 

Sinaia 

Pachet 5 nopți 

4394 lei 

Fișă cont 

1300 lei  

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1177.  Activitatea de personal şi salarizarea funcţionarilor publici 

1178.  
Codul Administrativ. Abordări teoretice și practice de 

actualitate. 

1179.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 3234 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1180.  

Calitatea serviciului public-indicator cheie pentru 

măsurarea performanţei în instituțiile publice 
 Cadrul legal.    

Conceptul de calitate şi principiile acesteia 

Calitatea serviciilor în sectorul public 

Managementul calităţii în entitatea publică. Necesitatea aplicării 

managementului calităţii în entitatea publică 

Modele de calitate utilizate în sectorul public 

Satisfacţia clienţilor serviciilor publice- indicator de apreciere a   calităţii 

serviciilor publice 

4394 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

3234 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1181.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 
Hotel 

Căprioara 

****  

SPAWR 

Covasna  

 

sau 

Hotel TTS 

**** Spa 

&Wellness 

Valea 

Zânelor 

Covasna 

 

4734 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3936 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 

1182.  
Impozite  și taxe locale- Inspecția și executarea silită a 

creanțelor fiscale 

1183.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 3312lei 

Demipensiune 
Pachet 5 nopți 

1184.  
Achiziții publice. Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022. 4330 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3817 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1185.  

Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

1186.  
Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie. 

3280 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1187.  
De la informare la dezinformare în sectorul public. Tehnici 

de comunicare pentru combaterea  fake news-ului. 
La Conac  

în  

Bucovina 

**** 

 Gura 

Humorului 

 

4394 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3798 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1188.  Tendințe actuale în strategia  entităților publice 

1189.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 
3294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1190.  Management  financiar  și transparență bugetară 

1191.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

Hotel 

Elexus4* 
Predeal 

5330 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

4578 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1192.  Transparență decizională și informații publice 

1193.  
Codul administrativ. Actualizări și bune practici în 

administrația publică 

1194.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 

3936 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1195.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 
Hotel 

Peștera 4* 

Parcul 

5321 lei 

Demi 

3752 lei 

Demi 
1196.  Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 
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transparență instituțională și de prevenire a corupției Natural 

Bucegi, Cota 

1610 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

pensiune 

Pachet 5 nopți 
1197.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 

1198.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică Complex 

Turistic 

Vânătorul 

Durău 
Sau 

 

 

Hotel 

Bistrița  

*** 

3138 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2780 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1199.  

Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

1200.  Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public 2422 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1201.  
Contabilitatea instituțiilor publice -  Noutăți privind codul 

fiscal  și codul de procedură fiscală 

1202.  
Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea 

performanței instituției publice 

3284 lei 
Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2477 lei 
Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

1203.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 
Resort 

Cheile 

Grădiștei  

*** 

Fundata 

3789 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3339 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

1204.  
Drepturile omului – protecția juridică şi strategii 

antidiscriminare  aplicabile în instituţiile publice 

1205.  Transparență decizională și informații publice 

1206.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

2890 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1207.  
De la informare la dezinformare în sectorul public. Tehnici 

de comunicare pentru combaterea  fake news-ului. 
 

Hotel 

Afrodita 

**** 

Băile 

Herculane 

 

 

 

 

4128 lei 
Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3578 lei 
Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 1208.  Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici 

5496 lei 
All 

inclusive 
Pachet 7 nopți 

4826 lei 
All 

inclusive 
Pachet 6 nopți 

1209.  
Biodiversitate si dezvoltare durabilă. Gestiunea problemelor 

de mediu 

1210.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 3028 lei 

dempiensiune 
Pachet 5 nopți 

1211.  
Digitalizarea administrației publice - soluția dezvoltării 

economice si sociale 

1212.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 

4064 lei 
All inclusive 
Pachet 5 nopți 

1213.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite Balvanyoș 

Resort  
**** 

Covasna, 

 Balvanyoș 

5390 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3890 lei 

Fișă cont 

1500 lei 

Pachet 5 nopți 

1214.  
Scrierea, managementul , implementarea şi evaluarea 

proiectelor cu finanţare europeană 

1215.  
Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public  

 

1216.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 

Hotel  
President 

Business 

**** 

SPA 

Băile Felix 

Sau 

Hotel 

Hyperion 

5266lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4532 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

1217.  
Administrare eficientă a impozitelor și taxelor locale. 

Inspecția și executarea silită 

1218.  
Drepturile omului – protecția juridică şi strategii 

antidiscriminare  aplicabile în instituţiile publice 3624 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

2835 lei 

Fișă cont 

1000 lei 1219.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in 

instituțiile publice 
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Băile Felix 

*** 

Lotus 

Therm 

& 

SPA 

Pachet 7 nopți Pachet 5 nopți 

1220.  Management  financiar  și transparență bugetară 
7055 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

5129 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 5 nopți 

1221.  
Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea 

performanței instituției publice 

1222.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 

20.08 - 27.08.2023-  42 ore 
Tarif curs  824 lei   

20.08 – 25.08.2023-  30 ore 

1223.  Etica în administraţia publică. 

Hotel  

Siret 

Mamaia 

 

 

 

sau 

 

Hotel 

Riviera 

Mamaia 

3661 lei 

Fișă cont 

1400 lei 
Pachet 7 nopți 

3165 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 6 nopți 

1224.  
Controlul financiar preventiv, de la organizare la 

monitorizare, în instituțiile publice 

1225.  

Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a 

localităților 
 Dezvoltarea durabilă a localităților 

 Dezvoltare sustenabila 

 Principiile administratiei publice si capacitatea administrativă de 

gestionare a dezvoltării sustenabile 

 Instrumente de dezvoltare sustenabilă 

            Economia și dezvoltarea sustenabilă a localităților 

2706lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

5844 lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 7 

nopți 

5018 lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 
1226.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 

1227.  Managementul integrității în instituțiile publice 
4211lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 1228.  

Strategii și programe europene pentru modernizarea și 

eficientizarea  instituțiilor  publice 

1229.  
Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și integritate 

profesională 

ZENITH - 

Conferece & 

Spa Hotel 

Mamaia 

4* 

Corp Jupiter 

sau 

 

Hotel 

Palas 

**** 

Mamaia 

 

4908 lei 

Fișă cont 

1300 lei 
Pachet 7 nopți 

4266 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 6 nopți 1230.  

Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 
3569 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1231.  

Sistemul de control intern managerial și managementul 

calității în entitățile publice 

1232.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 4477 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

3936 lei 

Fișă cont 

1100 lei 
Pachet 6 nopți 

1233.  
Codul administrativ. Actualizări și bune practici în 

administrația publică 

1234.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 3394 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1235.  

Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice – 

noutăți  legislative. 

1236.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției Hotel 

Richmond 

 Mamaia 

**** 

4991 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

4339 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 6 nopți 
1237.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică . 

1238.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in 

instituțiile publice 

3624 lei 

Demipensiune 
Pachet 5 nopți 

1239.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice Hotel Q 

Neptun 

3* 

Camere dbl 

superior 

4083lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

35050 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1240.  

Accesare și implementare  fonduri europene . Scrierea și 

managementul proiectelor în sectorul public 

1241.   Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 3018 lei 
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biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea 

performanței instituției publice 

 

Sau  

 

Hotel Cocor 

SPA 

**** 

Neptun-

Olimp 

 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1242.  
De la informare la dezinformare în sectorul public. Tehnici 

de comunicare pentru combaterea  fake news-ului 4211 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3633 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 

1243.  Digitalizarea serviciilor de stare civilă 

1244.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 3055 lei 

Demi pensiune 
Pachet 6 nopți 1245.  Sistemul de control intern managerial  în entitățile publice 

1246.  
Dezvoltarea personală  - instrument de eficientizare a 

activității instituției publice Hotel  

California  

*** 

Cap Aurora 

sau Hotel 

Delta  

*** 

Jupiter 

5312 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

 

4780 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

 

1247.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 

1248.  Asistenta sociala, protectia si drepturile copilului 

1249.  
Competență și responsabilitate în activitatea funcționarului 

public . 

1250.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

1251.  
Gestiunea și administrarea patrimoniului public și privat al 

statului și al Unităților Administrativ – Teritoriale 

Vox Maris 

Grand 

Resort  

**** 

Costinești 

49278 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

4229 lei 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 

1252.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

1253.  
Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul 

proiectelor în sectorul public 

1254.  
Comunicare, motivare, negociere și prevenirea conflictelor 

în  instituțiile publice 

1255.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

3532 lei 

All inclusive 
Pachet 5 nopți 

1256.  Auditul intern in sectorul public 
Hotel 

Bacolux 

Koralio  

4* Eforie 

Nord 

 

sau 

 

 

 

Hotel  

Grand 

*** 

Eforie Nord 

6596 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

5183 lei 

All 

inclusive 
Pachet 5 nopți 

1257.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 

1258.  
Perfectionarea functionarilor publici din Romania - 

Dezvoltarea aptitudinilor pentru dezvoltarea performantei 

profesionale 

5280 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

4243 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 5 nopți 1259.  

Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

1260.  Registrul agricol și fond funciar 3431 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

3000 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1261.  

Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

1262.  
Incompatibilități și conflicte de interese Noutăți 

legislative 

2615 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1263.  
Codul administrativ. Actualizări și bune practici în 

administrația publică 

Poseidon 

Resort 4* 
6560 lei 

All 

5908 lei 

All 
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1264.  
Dezvoltarea personală  - instrument de eficientizare a 

activității instituției publice 

Hotel & Spa  

Jupiter 

 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

 

1265.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

1266.  
Strategii și programe europene pentru modernizarea și 

eficientizarea  instituțiilor  publice 

1267.  

De la informare la dezinformare în sectorul public. 

Tehnici de comunicare pentru combaterea  fake news-

ului. 

 

Hotel 

Turquoise 

4* Venus 

 

 

Hotel Neko 

Saturn  

*** 

sau 

Hotel Sirena  

Saturn 

*** 

6661 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

4853 lei 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 
1268.  

Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice – 

noutăți  legislative. 

1269.  
Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul 

proiectelor în sectorul public 
3945 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2982 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 1270.  Contencios administrativ 

1271.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

3752lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3477 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1272.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

3000 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopț 

1273.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea 

și gestionarea patrimoniului. 
Complexul 

Turistic 

Casa 
Românească 

**** 

Călimănești 

Căciulata 

4055 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3633 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1274.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 

1275.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică 3028lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1276.  

Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

1277.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 
Hotel Casa 

Iris 

**** 

Sinaia 

 

 

sau 

Hotel 

Carpathia 

**** 

Sinaia 

 

 

 

 

 

 

sau  

3092 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2670 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1278.  Management  financiar  și transparență bugetară 

1279.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 2294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1280.  

Competenţă şi responsabilitate în activitatea 

funcţionarului public 
4303 lei 

Fișă cont 

1300 lei  
Pachet 7 nopți 

3670 lei 

Fișă cont 

1100 lei 
Pachet 6 nopți 

1281.  
Funcționarul public: legislație comparată pe plan 

european .Gestionarea afacerilor europene 

1282.  
Codul Administrativ. Abordări teoretice și practice de 

actualitate. 

1283.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 3165 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1284.  

Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 
Elaborarea politicilor și procedurilor privind integritatea, valorile 

etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea 
4303 lei 

Fișă cont 

3752 lei 

Fișă cont 
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fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților  

Exemple de politici și proceduri privind etica și integritatea 

Politici publice anti-corupție 

Cadrul actual anticorupție ;Infracțiunile de corupți 

Accesul la informații de interes public și transparența decizională 

Notiunea de corupție și componentele politicilor anticorupție 

Hotel 

Mara 

**** 

Sinaia 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

3257 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1285. ; 

 
Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice Hotel 

Montana 

Vișeu de Sus   

Resort 

Mirage  4* 

la cerere 

3073 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2706 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1286.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

1287.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 

2413 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1288.  Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici 
Hotel 

Nemira  

**** 

Slănic 

Moldova 

 

 

 

 

Sau  

Hotel Perla  

**** 

Slănic 

Moldova 

4055lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3615 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1289.  

Accesare și implementare  fonduri europene . Scrierea și 

managementul proiectelor în sectorul public 

1290.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 3018 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1291.  

Impozite  și taxe locale- Inspecția și executarea silită a 

creanțelor fiscale 

1292.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică”   

4854lei 

Pensiune  

completă 

Pachet 7nopți 

4119 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 
1293.  

Metode și tehnici de organizare eficientă a activității de 

relații cu publicul 

1294.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 

3477 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

1295.  
 Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

Hotel 

Escalade 

**** 

 Poiana  

Hotel 

Escalade 

**** 

 

Silver 

Mountain 

Resort & 

Spa  

Poiana 

Brașov 

5037 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

4413 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1296.  Contabilitatea  instituției  publice 3784 lei 

Fișă cont1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1297.  
Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie - metode şi tehnici pentru asigurarea 

performanţei 4578 lei 

Fișă cont 

1300 lei 
Pachet 7 nopți 

3936 lei 

Fișă cont 

1100 lei 
Pachet 6 nopți 

1298.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in 

instituțiile publice 3385 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1299.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 
Hotel Silva 

Bușteni 

Camere 

superioare 

3587 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2679 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

1300.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

1301.  
Strategii și programe europene pentru modernizarea și 

eficientizarea  instituțiilor  publice 

1302.  Leadership-ul și planificarea strategică  a instituției publice 
La Conac  

în  
4395 lei 

Fișă cont 

3798 lei 

Fișă cont 
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1303.  Contencios administrativ 
Bucovina 

**** 

 Gura 

Humorului 

 

 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1304.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 
3294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1305.  
Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice – 

noutăți  legislative 

1306.  
Drepturile omului – protecția juridică şi strategii 

antidiscriminare  aplicabile în instituţiile publice 

1307.  
De la informare la dezinformare în sectorul public. Tehnici 

de comunicare pentru combaterea  fake news-ului 

Hotel 

Elexus4* 
Predeal 

5330 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

4578 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1308.  Transparență decizională și informații publice 

1309.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

1310.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 

3936 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1311.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public Hotel 

O3Zone 

**** 

Băile 

Tușnad 

5028 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4349 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 5 nopți 

1312.  Actualități în domeniul funcției publice 

1313.  Transparență și calitate în entitatea publică 

1314.  Managementul situațiilor de urgență 
3661 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

1315.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 

 

Hotel 

Afrodita 

**** 

Băile 

Herculane 

 

 

 

 

4128 lei 
Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3578 lei 
Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 1316.  Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici 

5495 lei 
All 

inclusive 
Pachet 7 nopți 

4826 lei 
All inclusive 
Pachet 6 nopți 1317.  

Codul administrativ. Actualizări și bune practici în 

administrația publică 

1318.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 3028 lei 

dempiensiune 
Pachet 5 nopți 

1319.  Noutăți și recomandări GDPR în sectorul public 

1320.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 

4064 lei 
All inclusive 
Pachet 5 nopți 

1321.  Contabilitatea  instituției  publice-  actualizări legislative Balvanyoș 

Resort  

**** 

Covasna, 

Băile 

Balvanyoș 

4945 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

4537 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

1322.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

1323.  Managementul schimbării și reziliența entităților  publice 

1324.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 

Hotel  

President 

Business 

**** 

SPA 

Băile Felix 

 

5184lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4532 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

1325.  
Administrare eficientă a impozitelor și taxelor locale. 

Inspecția și executarea silită 

1326.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 
7009 lei 5133lei 
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1327.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in 

instituțiile publice 
Lotus 
Therm  

Spa & 

Luxury 

Resort 5* 

Băile Felix 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

 

Demi 

pensiune 

Pachet 5 nopți 

 

1328.  Programe europene în domeniul eficienței energetice 

1329.  Recrutarea și selecția personalului în instituțiile publice 

27.08 - 03.09.2023-  42 ore 
Tarif curs  824 lei   

27.08 – 01.09.2023-  30 ore 

1330.  Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public . 

Hotel  

Siret 

Mamaia 

 

 

 

sau 

 

Hotel 

Riviera 

Mamaia 

3661 lei 

Fișă cont 

1400 lei 

Pachet 7 nopți 

3165 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 6 nopți 

1331.  
Digitalizarea administrației publice - Implementarea și 

utilizarea serviciilor de e- guvernare 

1332.  

Transparență decizională și informații publice 
-Tipuri de informații publice; 

-Gestionarea solicitărilor de informații de interes public 

(prevederi, termene, modalități de răspuns); 

-Publicarea informațiilor publice din oficiu (L544/2001); 

-Publicarea de informații publice în format deschis; 

-Elemente de bază în redacatarea unui buletinului 

informativ anual. 

2706 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

5367 lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 7 

nopți 

4578 lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 1333.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 

1334.  Teoria și practica politicilor publice 
3899lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 1335.  

Accesare și implementare  fonduri europene . Scrierea și 

managementul proiectelor în sectorul public 

1336.  Comportamentul organizaţional al funcţionarului public 
ZENITH - 

Conferece & 

Spa Hotel 

Mamaia 

4* 

Corp Jupiter 

sau 

 

Hotel 

Palas 

**** 

Mamaia 

 

4119 lei 

Fișă cont 

1300 lei 
Pachet 7 nopți 

3615 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 6 nopți 1337.  

Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 
3119 lei 

Fișă cont 1100 lei 
Pachet 5 nopți 1338.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

1339.  
Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestora 

3853 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3505 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1340.  

Achiziții publice .Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022 

1341.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 3119 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1342.  Contencios Administrativ 

1343.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 
Hotel 

Richmond 

 Mamaia 

**** 

4789 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

4138 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 
1344.  

Codul Administrativ. Abordări teoretice și practice de 

actualitate. 

1345.  Relatii publice, comunicare  și imagine institutionala 
3450 lei 

Demipensiune 
Pachet 5 nopți 

1346.  
Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru 

personalul din sectorul public 
Hotel Q 

Neptun 

3* 

Camere dbl 

3624 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3138 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1347.  

Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul 

proiectelor în sectorul public 
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1348.  
  Perfectionarea functionarilor publici din România - 

Dezvoltarea aptitudinilor pentru dezvoltarea performantei 

profesionale. 

superior 

 

Sau  

 

Hotel Cocor 

SPA 

**** 

Neptun-

Olimp 

 

2743 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1349.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 4060lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3514 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 

1350.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 

2954 lei 

Demi pensiune 
Pachet 6 nopți 1351.  Registrul agricol, fond funciar  și cadastru 

1352.  
Dezvoltarea personală  - instrument de eficientizare a 

activității instituției publice Hotel  

California  

*** 

Cap Aurora 

sau Hotel 

Delta  

*** 

Jupiter 

4257 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

 

3908 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

 

1353.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 

1354.  Management  financiar  și transparență bugetară 

1355.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale. 

1356.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 

1357.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in 

instituțiile publice 

Vox Maris 

Grand 

Resort  

**** 

Costinești 

5927 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

4229 lei 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 

1358.   Managementul integrității în instituțiile publice 

1359.  
Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în 

instituţiile publice 

1360.  Programe europene în domeniul eficienței energetice 

1361.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

3532 lei 

All inclusive 
Pachet 5 nopți 

1362.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 
Hotel 

Bacolux 

Koralio  

4* Eforie 

Nord 

 

sau 

 

Hotel  

Grand 

*** 

Eforie Nord 

6046 lei 

All 

inclusive 
Pachet 7 nopți 

4862 lei 

All 

inclusive 
Pachet 5 nopți 

1363.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 

1364.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 4720 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3876 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 5 nopți 1365.  

Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

1366.  Teoria şi practica serviciilor publice 3202 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

2679 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1367.  

De la informare la dezinformare în sectorul public. Tehnici 

de comunicare pentru combaterea  fake news-ului. 

1368.  Fiscalitatea locală – norme şi proceduri 

2477 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1369.  
Strategii și programe europene pentru eficientizarea 

entităților publice Poseidon 

Resort 4* 

Hotel & Spa  

Jupiter 

 

5220 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

4734 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

 

1370.  
Dezvoltarea personală  - instrument de eficientizare a 

activității instituției publice 

1371.  
Drepturile omului – protecția juridică şi strategii 

antidiscriminare  aplicabile în instituţiile publice 
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1372.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

administrația publică 

Cormoran 

Resort 

Uzlina 

Murighiol 

3101 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

2706 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 5 nopți 

1373.          Performanță și eficiență în instituțiile publice 

1374.  
Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul 

proiectelor în sectorul public 

1375.  Actualizări  privind resursele umane în entitățile publice 

1376.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 

2294 lei 

Demipensiune 

Pachet 5 nopți 

1377.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

 

Hotel 

Turquoise 

4* Venus 

sau 

 

Hotel Neko  

3*Saturn 

Sau 

 

Hotel Sirena  

Saturn 

*** 

5532 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

4266 lei 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 
1378.  Finanțe și contabilitate publică 

1379.  
Codul administrativ. Actualizări și bune practici în entitatea  

publică 
2752 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2018 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 1380.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

1381.  
Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea 

performanței instituției publice 

3551 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3248 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1382.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

2817 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopț 

1383.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

Hotel 

Szeifert 

Sovata 

Cursul 

incepe pe 

28.08. 

- 

Pachet 7 nopți 

2991 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1384.  Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative 

1385.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 

1386.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 
2596 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1387.  

Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

1388.  Anti-corupție și integritate în sectorul public Hotel Casa 

Iris 

**** 

Sinaia 

 

 

sau 

Hotel 

Carpathia 

**** 

Sinaia 

 

 

 

sau  

Hotel 

Mara 

**** 

3092 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2670 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1389.  
Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice – 

noutăți  legislative 

1390.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 2294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1391.  

Competențe informatice - creșterea eficienței prin folosirea 

tehnologiilor digitale în sectorul public 
4303 lei 

Fișă cont 

1300 lei  
Pachet 7 nopți 

3670 lei 

Fișă cont 

1100 lei 
Pachet 6 nopți 

1392.  Activitatea de personal şi salarizarea funcţionarilor publici 

1393.  
Codul Administrativ. Abordări teoretice și practice de 

actualitate. 

1394.  Auditul intern in sectorul public 3165 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1395.  

Calitatea serviciului public-indicator cheie pentru 

măsurarea performanţei în instituțiile publice 
 Cadrul legal.    

Conceptul de calitate şi principiile acesteia 

Calitatea serviciilor în sectorul public 

Managementul calităţii în entitatea publică. Necesitatea aplicării 

4303 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Fișă cont 

1100 lei 
Pachet 6 nopți 
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managementului calităţii în entitatea publică 

Modele de calitate utilizate în sectorul public 

Satisfacţia clienţilor serviciilor publice- indicator de apreciere a   calităţii 

serviciilor publice 

Sinaia 3257 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1396.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 
Hotel 

Căprioara 

****  

SPAWR 

Covasna  

 

sau 

Hotel TTS 

**** Spa 

&Wellness 

Valea 

Zânelor 

Covasna 

 

4734 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3936 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 

1397.  Sistemul de control intern managerial  în entitățile publice 

1398.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 3312 lei 

Demipensiune 
Pachet 5 nopți 

1399.  
Achiziții publice. Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022. 4330 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3817 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1400.  

Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

1401.  
Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie. 

3280 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1402.    Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

La Conac  

în  

Bucovina 

**** 

 Gura 

Humorului 

 

4394 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3798 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

 

1403.  
Codul administrativ. Actualizări și bune practici în entitatea  

publică 

1404.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 
3294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1405.  
Funcționarul public: legislație comparată pe plan european 

.Gestionarea afacerilor europene 

1406.  
Domeniul financiar- bugetar: CFP, ALOP,risc financiar-

bugetar, inventarierea și gestionarea patrimoniului 

1407.   Managementul integrității în instituțiile publice 

Hotel 

Elexus4* 
Predeal 

5330 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

4578 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1408.  

Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 

1409.  
Administrare eficientă a impozitelor și taxelor locale. 

Inspecția și executarea silită 

1410.  
De la informare la dezinformare în sectorul public. Tehnici 

de comunicare pentru combaterea  fake news-ului. 

3936 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1411.  
Transparența decizionala si liberul acces la informatii de 

interes public. 

Hotel 

Peștera 4* 

Parcul 

Natural 

Bucegi, Cota 

1610 

5321 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

3753 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 5 nopți 

1412.  Corupție, Anti-corupție și integritate in sectorul public 

1413.  Domeniul financiar -  aplicabilitate în instituțiile publice 

1414.  
Comunicare, motivare, negociere și prevenirea conflictelor 

în  instituțiile publice 
Complex 

Turistic 

Vânătorul 

Durău 
Sau 

3138lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2780 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1415.  

Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

1416.  Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public 2422 lei 
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1417.  
Contabilitatea instituțiilor publice -  Noutăți privind codul 

fiscal  și codul de procedură fiscală 

 

 

Hotel 

Bistrița  

*** 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1418.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

3284 lei 
Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2477 lei 
Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

1419.  Corupție, Anti-corupție și integritate in sectorul public 
Resort 

Cheile 

Grădiștei  

*** 

Fundata 

3789 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3340 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

1420.  Răspunderea administrativă 

1421.  Transparență decizională și informații publice 

1422.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

2890 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1423.  
De la informare la dezinformare în sectorul public. Tehnici 

de comunicare pentru combaterea  fake news-ului. 
 

Hotel 

Afrodita 

**** 

Băile 

Herculane 

 

 

 

 

4128 lei 
Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3578 lei 
Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 1424.  Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici 

5495 lei 
All 

inclusive 
Pachet 7 nopți 

4826 lei 
All inclusive 
Pachet 6 nopți 1425.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

1426.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 3028 lei 

dempiensiune 
Pachet 5 nopți 

1427.  
Digitalizarea administrației publice - soluția dezvoltării 

economice si sociale 

1428.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 

4064 lei 
All inclusive 
Pachet 5 nopți 

1429.  
Transparență decizională, comunicare și acces la 

informațiile publice. 

Balvanyoș 

Resort  
**** 

Covasna, 

Băile 

Balvanyoș 

4945 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3569 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

1430.  
Scrierea, managementul , implementarea şi evaluarea 

proiectelor cu finanţare europeană 

1431.  Domeniul financiar -  aplicabilitate în instituțiile publice 

1432.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 
Hotel  

President 

Business 

**** 

SPA 

Băile Felix 

Sau  

Hotel 

Hyperion 

Băile Felix 

*** 
Lotus Therm ls 

cerere 

5183 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4532 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

1433.  
Achiziții publice .Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022 

1434.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 
3624 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3202 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1435.  

Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in 

instituțiile publice 

1436.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 

2752lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

03.09 - 10.09.2023-  42 ore 
Tarif curs  824lei   

03.09 – 08.09.2023-  30 ore 

1437.  
Noutăți și recomandări GDPR în sectorul public. 

 

Hotel  

Siret 
3661 lei 

Fișă cont 

3165 lei 

Fișă cont 
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1438.  Managementul de caz în asistența socială 
Mamaia 

 

 

 

sau 

 

Hotel 

Riviera 

Mamaia 

1400 lei 
Pachet 7 nopți 

1200 lei 
Pachet 6 nopți 

1439.  

Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

 Teorii motivaţionale 

 Motivatori non-financiari 

 Metode de evaluare a performanţei 

2743 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

4761 lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4119 lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

1440.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 

1441.  Managementul integrității in instituțiile publice 
3477 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 1442.  

Funcționarul public. Legislație comparată pe plan european, 

față de legislația națională 

1443.  
Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și integritate 

profesională 

ZENITH - 

Conferece & 

Spa Hotel 

Mamaia 

4* 

Corp Jupiter 

sau 

 

Hotel 

Palas 

**** 

Mamaia 

 

4119 lei 

Fișă cont 

1300 lei 
Pachet 7 nopți 

3624 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 6 nopți 1444.  

Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 
3119 lei 

Fișă cont 1100 lei 
Pachet 5 nopți 1445.  Programe europene în domeniul eficienței energetice 

1446.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 3257 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

2899 lei 

Fișă cont 

1100 lei 
Pachet 6 nopți 

1447.  
Codul administrativ actualizat. Bune practici în entitatea 

publică 

1448.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 2532 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1449.  

Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice – 

noutăți  legislative 

1450.  
Transparență decizională, comunicare și acces la 

informațiile publice 
Hotel Q 

Neptun 

3* 

Camere dbl 

superior 

 

Sau  

 

Hotel Cocor 

SPA 

**** 

Neptun-

Olimp 

 

3165 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2771 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1451.  

Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul 

proiectelor în sectorul public 

1452.  
 Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea 

performanței instituției publice 

2468 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1453.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 4060 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3513 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 

1454.  Incompatibilități și conflicte de interese 

1455.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 2954 lei 

Demi pensiune 
Pachet 6 nopți 1456.  Poliția locală – atribuții, competențe, domenii de acțiune 

1457.  
Dezvoltarea personală  - instrument de eficientizare a 

activității instituției publice 
Hotel  

California  

*** 

Cap Aurora 

sau  
Hotel Delta  

3771 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

3771 lei 

All 

3285 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

3285 lei 

All 

1458.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 

1459.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 
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1460.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale. 

*** 

Jupiter 
inclusive 

Pachet 7 nopți 

 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

1461.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 

1462.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 
Hotel 

Bacolux 

Koralio  

4* Eforie 

Nord 

 

sau 

 

Hotel  

Grand 

*** 

Eforie Nord 

6046 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

4771 lei 

All 

inclusive 
Pachet 5 nopți 

1463.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 

1464.  
Codul Administrativ. Abordări teoretice și practice de 

actualitate. 
4628 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3784 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 5 nopți 1465.  

Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

1466.  Managementul  situațiilor de urgență în instituțiile publice 3110 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

2725 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1467.  

De la informare la dezinformare în sectorul public. Tehnici 

de comunicare pentru combaterea  fake news-ului 

1468.  
Managementul cheltuielilor publice, alocarea resurselor, 

CFP și ALOP 

2385 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1469.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 

Poseidon 

Resort 4* 

Hotel & Spa  

Jupiter 

 

43303 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

3761 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

1470.  
Contabilitatea  instituției  publice-  actualizări legislative 

 

1471.  
Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și integritate 

profesională 

1472.  Activitatea de personal şi salarizarea funcţionarilor publici 

1473.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

 

Hotel 

Turquoise 

4* Venus 

 

sau 

Hotel Neko 

3* 

Saturn 

 

- 

Pachet 7 nopți 

3302 lei 

All 

inclusive 

Pachet 5 nopți 1474.  
Finanțe și contabilitate publică 

 

1475.  
Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul 

proiectelor în sectorul public 

2753lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2018 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

1476.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

1477.  
Anti-corupție și integritate în sectorul public 

 

1478.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

1479.  
Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului  

instituțiilor  publice. Complexul 

Turistic 

Casa 
Românească 

***** 

Călimănești 

Căciulata 

4055 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3541 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1480.  

Anti-corupție și integritate în sectorul public 

 

1481.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 
3028 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1482.  

Domeniul financiar -  aplicabilitate în instituțiile publice 
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1483.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 

Hotel Casa 

Iris 

**** 

Sinaia 

 

 

sau 

 

Hotel 

Carpathia 

**** 

Sinaia 

 

 

 

sau  

Hotel 

Mara 

**** 

Sinaia 

3092 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2670 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1484.  
Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice – 

noutăți  legislative. 

1485.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 2294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1486.  

Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea 

performanței instituției publice 

 

 

 

3945 lei 

Fișă cont 

1300 lei  
Pachet 7 nopți 

 

3385 lei 

Fișă cont 

1100 lei 
Pachet 6 nopți 

1487.  Activitatea de personal şi salarizarea funcţionarilor publici 

1488.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 

1489.  
Evaluarea performanței instituționale a entităților 

administrației publice locale din România 2936 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1490.  

Digitalizarea și standardele bunei administrări -  

intrumente ale modernizării administrației publice 

-tehnologii de digitalizare a informatiei și proceselor 

administrative,  

-politici și strategii ale modernizării administrației publice,  

standarde ale bunei administrări;  

-securitatea informației și a datelor personale,  

-etica și guvernanța în sectoarele informaționale,  

-instrumente software și aplicații de gestionare. 

4046 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3560 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

2991 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1491.  
Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la 

locul de muncă  – abordări practice de actualitate. 
Hotel 

Montana 

Vișeu de Sus   

Resort 

Mirage  4* 

la cerere 

3073 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2706 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1492.  

Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în sectorul 

public 

1493.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 

2413 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1494.  Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici 
Hotel 

Nemira  

**** 

Slănic 

Moldova 

 

 

 

 

Sau  

Hotel Perla  

**** 

Slănic 

Moldova 

4055 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3615 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1495.  Contencios administrativ 

1496.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 3018 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1497.  

Impozite  și taxe locale- Inspecția și executarea silită a 

creanțelor fiscale 

1498.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică”   

4853 lei 

Pensiune  

completă 

Pachet 7nopți 

4119 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 
1499.  

Metode și tehnici de organizare eficientă a activității de 

relații cu publicul 

1500.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 

3477 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

1501.  
Management administrativ. Managementul resurselor umane 

și managementul performanței în  sectorul public 

Hotel 

Escalade 

**** 

Poiana  

5037 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

3784 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 
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1502.  Contabilitatea  instituției  publice-  actualizări legislative Brașov 

sau 

Silver 

Mountain 

Resort & 

Spa 

Poiana 

Brașov 

4578 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3936 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1503.  
Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie - metode şi tehnici pentru asigurarea 

performanţei 

1504.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in 

instituțiile publice 3385 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1505.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 
Hotel Silva 

Bușteni 

Camere 

superioare 

3587 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2679 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

1506.  Actualități în domeniul funcției publice 

1507.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației public 

1508.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 
La Conac  

în  

Bucovina 

**** 

 Gura 

Humorului 

 

 

4395 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3798 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1509.  

Codul administrativ. Actualizări și bune practici în entitatea  

publică 

1510.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 
3294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1511.  
Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice – 

noutăți  legislative. 

1512.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

1513.  Etica în administraţia publică 

Hotel 

Elexus4* 
Predeal 

5330 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

4578 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1514.  
Transparență decizională, comunicare și acces la 

informațiile publice 

1515.  
Administrare eficientă a impozitelor și taxelor locale. 

Inspecția și executarea silită 

1516.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 

3936 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1517.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public Hotel 

O3Zone 

**** 

Băile 

Tușnad 

4835 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4147 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 5 nopți 

1518.  Actualități în domeniul funcției publice 

1519.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

1520.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

3569 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

1521.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice  

Hotel 

Afrodita 

**** 

Băile 

Herculane 

 

 

 

4128 lei 
Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3578 lei 
Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 

1522.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 
5495 lei 

All 

inclusive 
Pachet 7 nopți 

4826 lei 
All inclusive 
Pachet 6 nopți 

1523.  
Impozite și taxe locale:  administrarea ,inspecția și 

executarea silită 

1524.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 3028 lei 
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1525.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

 dempiensiune 
Pachet 5 nopți 

1526.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 

4064 lei 
All inclusive 
Pachet 5 nopți 

1527.  
Managementul resurselor umane  și managementul 

performanței în instituțiile publice 
Balvanyoș 

Resort  

**** 

Covasna, 

Balvanyoș 

4945 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3569 lei 

Fișă cont 

1500 lei 

Pachet 5 nopți 

1528.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

1529.  Domeniul financiar -  aplicabilitate în instituțiile publice 

1530.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 

Hotel  
President 

Business 

**** 

SPA 

Băile Felix 

 

Lotus 
Therm  

Spa & 

Luxury 

Resort 5* 

Băile Felix 

5183lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4532 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

1531.  
Perfectionarea functionarilor publici din România - 

Dezvoltarea aptitudinilor pentru dezvoltarea performantei 

profesionale. 

1532.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 

1533.  

Transparență și calitate in administrația publică  

1. Tendinţe în administraţia publică la nivel mondial 

2. Cadrul instituţional pentru utilizarea social media 

3. Strategii de creștere a transparenței administrației 

publice 

6968 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

 

5133 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

 

1534.  
Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile 

publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake 

news). 

Cormoran 

Resort 

Uzlina 

Murighiol 

3101 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

2725 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 5 nopți 

1535.  
         Motivaţie – Satisfacţie – Performanţă în entitatea 

publică 

1536.  
Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul 

proiectelor în sectorul public 

1537.  Actualizări  privind resursele umane în entitățile publice 

1538.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 

2321 lei 

Demipensiune 

Pachet 5 nopți 

10.09 - 17.09.2023-  42 ore 
Tarif curs  824 lei   

10.09 – 15.09.2023-  30 ore 

1539.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 

 

Hotel  

Grand 

*** 

Eforie Nord 

2486 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

2229 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1540.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 

1541.  
Codul Administrativ. Abordări teoretice și practice de 

actualitate. 

1542.  
Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la 

locul de muncă  – abordări practice de actualitate. 

1543.  
Asistența socială, protecția și promovarea drepturilor 

copilului 

1544.  
Modele de bune practici și strategii de comunicare în 

entitatea publică 

1545.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

2018 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 
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1546.  
Aspecte teoretice şi practice privind tipurile de litigii în care 

pot fi implicate autorităţi ale administraţiei publice Poseidon 

Resort 4* 

Hotel & Spa  

Jupiter 

 

4211 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

3679 lei 

All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

1547.  
Dezvoltarea personală  - instrument de eficientizare a 

activității instituției publice 

1548.  Activitatea de personal şi salarizarea funcţionarilor publici 

1549.  
Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în 

instituţiile publice 

Hotel 

Szeifert 

Sovata 

. 

3385 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 7 nopți 

2991 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1550.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

1551.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 

1552.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 
2596 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1553.  Auditul intern in sectorul public 

1554.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 

Hotel Casa 

Iris 

**** 

Sinaia 

 

 

sau 

Hotel 

Carpathia 

**** 

Sinaia 

 

 

 

sau  

Hotel 

Mara 

**** 

Sinaia 

3092 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2670 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1555.  Reglementari contabile și fiscale în instituțiile publice  

1556.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 2294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1557.  

Competenţă şi responsabilitate în activitatea funcţionarului 

public 
3853 lei 

Fișă cont 

1300 lei  

Pachet 7 nopți 

3294 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1558.  Activitatea de personal şi salarizarea funcţionarilor publici 

1559.  
Codul Administrativ. Abordări teoretice și practice de 

actualitate. 

1560.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 2844 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1561.  

Calitatea serviciului public-indicator cheie pentru 

măsurarea performanţei în instituțiile publice 
 Cadrul legal.    

Conceptul de calitate şi principiile acesteia 

Calitatea serviciilor în sectorul public 

Managementul calităţii în entitatea publică. Necesitatea aplicării 

managementului calităţii în entitatea publică 

Modele de calitate utilizate în sectorul public 

Satisfacţia clienţilor serviciilor publice- indicator de apreciere a   calităţii 

serviciilor publice 

4303 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

3257 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1562.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 
Hotel 

Căprioara 

****  

SPAWR 

Covasna  

 

sau 

Hotel TTS 

**** Spa 

&Wellness 

Valea 

Zânelor  

4459 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3679 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 1563.     Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

1564.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 3101 lei 

Demipensiune 
Pachet 5 nopți 

1565.  Transparență și calitate in administrația publică . 4330 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3280 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 
1566.  

Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 
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1567.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în sectorul 

public La Conac  

în  

Bucovina 

**** 

 Gura 

Humorului 

 

4395 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3798lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

 

1568.  
Codul administrativ. Actualizări și bune practici în entitatea  

publică 

1569.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 3294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1570.  Reglementari contabile și fiscale în instituțiile publice  

1571.  Protecția muncii, sănatatea și securitatea în muncă 

Hotel 

Elexus4* 
Predeal 

5238 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

4578 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1572.  Transparență și calitate in administrația publică 

1573.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

1574.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în administrația publică 

3936 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1575.  
Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile  

publice. 

Hotel 

Peștera 4* 

Parcul 

Natural 

Bucegi, Cota 

1610 

5037 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

3578 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 5 nopți 

1576.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

1577.  Domeniul financiar -  aplicabilitate în instituțiile publice 

1578.  Relatii publice, comunicare  si imagine institutionala Complex 

Turistic 

Vânătorul 

Durău 
Sau 

 

 

Hotel 

Bistrița  

*** 

3138 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2780 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1579.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

1580.  Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public 2422 lei 

Fișă cont 1000 lei 

Pachet 5 nopți 
1581.  

Contabilitatea instituțiilor publice -  Noutăți privind codul 

fiscal  și codul de procedură fiscală 

1582.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

3284 lei 
Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2477 lei 
Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

1583.  Transparență și calitate in administrația publică 

 

Hotel 

Afrodita 

**** 

Băile 

Herculane 

 

 

 

 

3569 lei 
Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3174 lei 
Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 

1584.  
Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile  

publice 

1585.  Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici 
5128 lei 

All 

inclusive 
Pachet 7 nopți 

4431 lei 
All inclusive 
Pachet 6 nopți 1586.  

Managementul documentelor:secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode si tehnici pentru asigurarea 

performantei 

1587.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 2743 lei 

dempiensiune 
Pachet 5 nopți 

1588.  
Digitalizarea administrației publice - soluția dezvoltării 

economice si sociale 

1589.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și 

gestionarea patrimoniului 

3752 lei 
All inclusive 
Pachet 5 nopți 
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1590.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

Balvanyoș 

Resort  
**** 

Covasna, 

Băile 

Balvanyoș 

4945 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3569 lei 

Fișă cont 

1500 lei 

Pachet 5 nopți 

1591.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

1592.  Domeniul financiar -  aplicabilitate în instituțiile publice 

1593.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică Hotel  
President 

Business 

**** 

SPA 

Băile Felix 

 

Sau  

Hotel 

Hyperion 

Băile Felix 

*** 

4303 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

1594.  
Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice – 

noutăți  legislative 

1595.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 
3624 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3202 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1596.  

Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in 

instituțiile publice 

1597.  Noutăți legislative și practici în domeniul resurselor umane 

2752 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

17.09 - 24.09.2023-  42 ore 
Tarif curs  824 lei   

17.09 – 22.09.2023-  30 ore 

1598.  
Contabilitatea instituțiilor publice -  Noutăți privind codul 

fiscal  și codul de procedură fiscală Hotel Casa 

Iris 

**** 

Sinaia 

 

 

 

Sau 

 

Hotel 

Carpathia  

**** 

Sinaia 

3092 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2670 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1599.  

Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 

1600.  
Curs practic de scriere a proiectelor şi accesarea fondurilor 

europene 

2294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1601.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică 

3853 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3294 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 1602.  
Codul administrativ. Actualizări și bune practici în entitatea  

publică 

1603.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 
2844 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1604.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice . 

Hotel Elexus 

Predeal 

 

sau 

 

Hotel  

Elexus 

Boutique 

Predeal 

4570 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3972 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1605.  

Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

1606.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

3395 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1607.  Actualizări  privind achizitiile publice 
3633 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3128 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1608.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

1609.  

Contabilitatea instituțiilor publice -  Noutăți privind codul 

fiscal  și codul de procedură fiscal 

 

 

2706 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți  
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1610.  Managementul integrității în instituțiile publice 

Hotel 

Szeifert 

Sovata 

 

3119 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2771 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1611.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in 

instituțiile publice 

1612.  Contabilitatea  instituției  publice 

1613.  
Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea 

performanței instituției publice 

2422 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1614.  Recrutarea și selecția personalului în instituțiile publice 

La Conac în 

Bucovina  

**** 

Gura 

Humorului 

4395 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3844 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1615.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în 

sectorul public 

1616.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 

1617.  
Perfectionarea functionarilor publici din Romania - 

Dezvoltarea aptitudinilor pentru dezvoltarea performantei 

profesionale. 

3294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1618.   Managementul integrității în instituțiile publice 
President 

Business 

**** 

President 

SPA 

Băile Felix 

 

Sau  

Hotel 

Hyperion 

*** 

 

 

 

4303 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

1619.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul 

administrației publice: variabile, avantaje şi limite 

1620.  
Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestora 

1621.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 
3495 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

 3101 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1622.  
Legislația muncii și relațiile de muncă- Noutăți legislative 

2023 

1623.  
Impozite  și taxe locale- Inspecția și executarea silită a 

creanțelor fiscale 2670 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 7 nopți 

1624.  
      De la informare la dezinformare în sectorul public. 

Tehnici de comunicare pentru combaterea  fake news-ului. 

1625.  Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici Hotel 

Nemira  

**** 

Slănic 

Moldova 

 

 

 

 

Sau  

Hotel Perla  

**** 

Slănic 

Moldova 

4055 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3615 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1626.  

 Etica în administraţia publică 

1. Conduita în administrația publică 

2. Conflictele de interese 

3. Declaraţia de interese 

4. Incompatibilităţi 

3018 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1627.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică”   

4853 lei 

Pensiune  

completă 

Pachet 7nopți 

4119 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 
1628.  

Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

1629.  Domeniul financiar -  aplicabilitate în instituțiile publice 
3477 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

1630.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 
Hotel 

Escalade 

**** 

 Poiana  
Brașov 

 

4156 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3624 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1631.  Contabilitatea  instituției  publice-  noutăți  legislative. 

1632.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 
3119 lei 

Fișă cont1000 lei 
Pachet 5 nopți 
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24.09 - 01.10.2023-  42 ore 
Tarif curs  824 lei   

24.09 – 29.09.2023-  30 ore 

1633.  Etica în administraţia publică 

Cormoran 

Resort 

Uzlina 

Murighiol  

2752 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

2422 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 

 

1634.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

1635.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 

1636.  
Elaborarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene 

2021-2027  – curs practic pentru instituțiile publice 

2046 lei 

Demipensiune 
Pachet 5  nopți 

1637.  
Achiziții publice .Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022 

 

Hotel 

Afrodita 

**** 

Băile 

Herculane 

 

 

 

 

 

3569 lei 
Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

3174 lei 
Demi 

pensiune 

Pachet 6 nopți 
1638.  

Codul administrativ actualizat. Bune practici în entitatea 

publică 
5128 lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4431 lei 
Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

 

1639.  
Impozite și taxe locale:  administrarea ,inspecția și 

executarea silită 

1640.  Transparență și calitate in administrația publică  

2743 lei 

demipensiune 

Pachet 5 nopți 
1641.  

Digitalizarea și standardele bunei administrări -  

intrumente ale modernizării administrației publice 

1642.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică 

3752 lei 

Pensiune completă 

Pachet 5 nopți 

1643.  Anticorupție, etică, integritate  în sectorul public 

Hotel Casa 

Iris 

**** 

Sinaia 

 

 

 

 

sau 

Hotel 

Carpathia 

**** 

Sinaia 

3092 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2670 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

 

1644.  
Codul administrativ. Actualizări și bune practici în 

entitatea  publică 

1645.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice   2294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1646.  Contencios administrativ 

3853 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3294 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1647.  Activitatea de personal şi salarizarea funcţionarilor publici 

1648.  Transparență și calitate in administrația publică 

1649.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 
2844 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1650.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 
Hotel 

Szeifert 

*** 

Sovata 

 

3119 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2771 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1651.  

Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

1652.  
Contabilitatea instituțiilor publice -  Noutăți privind codul 

fiscal  și codul de procedură fiscală 

2422 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 
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01.10 - 08.10.2023-  42 ore 
Tarif curs  824 lei   

01.10 – 06.10.2022-  30 ore 

1653.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică Complexul 

Turistic 

Casa 
Românească 

***** 

Călimănești 

Căciulata 

3936 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3477 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1654.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 

1655.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 
3110 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1656.  Domeniul financiar -  aplicabilitate în instituțiile publice 

1657.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 
Hotel 

Montana 

Vișeu de Sus   

Resort 

Mirage  4* 

la cerere 

2982 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2615 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 1658.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

1659.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea 

și gestionarea patrimoniului 

2321 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1660.  Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici 
Hotel 

Nemira  

**** 

Slănic 

Moldova 

 

 

 

 

Sau  

Hotel Perla  

**** 

Slănic 

Moldova 

3780 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3248 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1661.  

Codul Administrativ. Abordări teoretice și practice de 

actualitate 

1662.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 2835 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1663.  

Impozite  și taxe locale- Inspecția și executarea silită a 

creanțelor fiscale 

1664.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice   
5009 lei 

Pensiune  

completă 

Pachet 7nopți 

4294 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 
1665.  

Digitalizarea și standardele bunei administrări -  

intrumente ale modernizării administrației publice 

1666.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 

3569 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

1667.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

Hotel 

Escalade 

**** 

Poiana   

sau 

Silver 

Mountain 

Resort & 

Spa 

Poiana 

Brașov 

4156 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3119 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

1668.  Contabilitatea  instituției  publice 
3752 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3229 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1669.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

1670.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile 

in instituțiile publice 
2835 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1671.  Anticorupție, etică, integritate în sectorul public Hotel Silva 

Bușteni 

Camere 

superioare 

3587 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2679 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

1672.  Actualități în domeniul funcției publice 

1673.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea 

și gestionarea patrimoniului 
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1674.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 
La Conac  

în  

Bucovina 

**** 

 Gura 

Humorului 

 

 

4395 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3798 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1675.  

Codul Administrativ. Abordări teoretice și practice de 

actualitate 

1676.  Managementul integrității în instituțiile publice 

3294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1677.  Recrutarea și selecția personalului în instituțiile publice 

1678.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

1679.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

Hotel 

Elexus4* 
Predeal 

4560 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3972 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1680.  Transparență decizională și informații publice 

1681.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

1682.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea 

și gestionarea patrimoniului 

3395 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1683.  Anticorupție, etică, integritate  în sectorul public 
Hotel 

O3Zone 

**** 

Băile 

Tușnad 

5270 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4520 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 5 nopți 

1684.  Actualități în domeniul funcției publice 

1685.  Transparență decizională și informații publice 

1686.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

3890 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

1687.  
Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestora. 
Balvanyoș 

Resort  

**** 

Covasna, 

Balvanyoș 

4835 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3569 lei 

Fișă cont 

1500 lei 

Pachet 5 nopți 

1688.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

1689.  Domeniul financiar -  aplicabilitate în instituțiile publice 

1690.  Finanțe și contabilitate publică Hotel  

President 

Business 

**** 

President 

SPA 

Sau Hotel 

Hyperion 

3* 

Băile Felix 

4303 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

1691.  
Administrare eficientă a impozitelor și taxelor locale. 

Inspecția și executarea silită 

1692.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 

1693.  

Transparență și calitate in administrația publică  

1. Tendinţe în administraţia publică la nivel mondial 

2. Cadrul instituţional pentru utilizarea social media 

3. Strategii de creștere a transparenței administrației 

publice 

3495 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți  

2725 lei 

Fișă cont 

1000 lei 
Pachet 5 nopți  

08.10 - 15.10.2023-  42 ore 
Tarif curs  824 lei   

08.10 – 13.10.2023-  30 ore 

1694.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice Hotel 

Szeifert 

*** 

Sovata 

 

3119 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

2771 lei 

Fișă cont 

1100 lei 
Pachet 6 nopți 1695.  

Instrumente de analiză a performanței instituționale în 

entitatea  publică  

1696.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice. 
2422 lei 

Fișă cont 1000 lei  
Pachet 5 nopți 
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1697.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

Cormoran 

Resort  

*** 

Uzlina 

Murighiol  

2752 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

2422 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 

1698.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

1699.  Domeniul financiar -  aplicabilitate în instituțiile publice 

1700.  
Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile 

publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake 

news). 

2046 lei 

Demipensiune 
Pachet 5  nopți 

1701.  
Competențe informatice - creșterea eficienței prin folosirea 

tehnologiilor digitale în sectorul public. 
Hotel 

Peștera 4* 
Parcul Natural 

Bucegi, Cota 

1610 

4909 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

3532 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 5 nopți 

1702.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

1703.  Domeniul financiar -  aplicabilitate în instituțiile publice 

1704.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică Complex 

Turistic 

Vânătorul 

Durău 
Sau 

 

 

Hotel 

Bistrița  

**** 

3134 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2780 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1705.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

1706.  Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public 2422 lei 

Fișă cont 1000 lei 

Pachet 5 nopți 
1707.  

Contabilitatea instituțiilor publice -  Noutăți privind codul 

fiscal  și codul de procedură fiscală 

1708.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

3284 lei 
Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2477 lei 
Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

1709.  Transparență și calitate in administrația publică 

 

Hotel 

Afrodita 

**** 

Băile 

Herculane 

 

 

 

 

3569 lei 
Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3174 lei 
Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 1710.  

Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 5128 lei 
All 

inclusive 
Pachet 7 nopți 

4431 lei 
All inclusive 
Pachet 6 nopți 1711.  

Strategii și programe  pentru modernizarea și eficientizarea  

instituțiilor  publice 

1712.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 2743 lei 

dempiensiune 
Pachet 5 nopți 

1713.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 

1714.  Finanțe și contabilitate publică 
3752 lei 

All inclusive 
Pachet 5 nopți 

1715.  
Anticorupție, etică, integritate  în sectorul public 

 Hotel Mara 

**** 

Sinaia 

sau 

Hotel 

Carpathia 

**** 

Sinaia 

 

 

 

3900 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2844 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 
1716.  

Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie. 

1717.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice   
3853lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3294 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 1718.  Transparență și calitate in administrația publică 

2844 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1719.  

Perfectionarea functionarilor publici din Romania - 

Dezvoltarea aptitudinilor pentru dezvoltarea performantei 

profesionale  
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1720.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică. La Conac 

în 

Bucovina 

**** 

Gura 

Humorului 

 

4395 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

3844 lei 

Fișă cont 

1100 lei 
Pachet 6 nopți 

1721.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

1722.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea 

și gestionarea patrimoniului 
3294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1723.  

Transparență decizională, comunicare și acces la 

informațiile publice 

15.10 - 22.10.2023-  42 ore 
Tarif curs  824lei   

15.10 – 20.10.2022-  30 ore 

 

1724.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică Complexul 

Turistic 

Casa 
Românească 

***** 

Călimănești 

Căciulata 

3936 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3477 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1725.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 

1726.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 
3110 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1727.  Managementul situațiilor de urgență în instituțiile publice 

1728.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice Hotel 

Montana 

Vișeu de Sus   

Resort 

Mirage  4* 

la cerere 

2982 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2615 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1729.  Managementul integrității în instituțiile publice 

1730.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea 

și gestionarea patrimoniului 

2321 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1731.  Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici 
Hotel 

Nemira  

**** 

Slănic 

Moldova 

 

 

 

 

Sau  

Hotel Perla  

**** 

Slănic 

Moldova 

3780 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3248 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1732.  

Codul Administrativ. Abordări teoretice și practice de 

actualitate 

1733.  
Funcționarul public. Legislație comparată pe plan 

european, față de legislația națională 2835 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1734.  

Impozite  și taxe locale- Inspecția și executarea silită a 

creanțelor fiscale 

1735.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice   4853 lei 

Pensiune  

completă 
Pachet 7nopți 

4119 lei 

Pensiune 

completă 
Pachet 6 nopți 

1736.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  

intrumente ale modernizării administrației publice 

1737.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 

3477 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

1738.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

Hotel 

Escalade 

**** 

Poiana  BV 

sau 

Silver 

Mountain 

Resort & 

Spa 

 

4156 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

3119 lei 

Fișă cont 

1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1739.  Contabilitatea  instituției  publice 
3752 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3230 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1740.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

1741.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile 

in instituțiile publice 
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1742.  Anticorupție, etică, integritate în sectorul public Hotel Silva 

Bușteni 

Camere 

superioare 

3587 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2679 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

1743.  Actualități în domeniul funcției publice 

1744.  
Accesare și implementare  fonduri europene . Scrierea și 

managementul proiectelor în sectorul public 

1745.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 
La Conac  

în  

Bucovina 

**** 

 Gura 

Humorului 

 

 

4394 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3798 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1746.  

Digitalizarea și standardele bunei administrări -  

intrumente ale modernizării administrației publice 

1747.  Managementul integrității în instituțiile publice 

3294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1748.  Recrutarea și selecția personalului în instituțiile publice 

1749.  
Managementul documentelor  - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie. 

1750.  
Efectele sociale ale încălcării principiilor de etică și 

integritate în entitatea publică 

Hotel 

Elexus4* 
Predeal 

4560 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3972 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1751.  Transparență decizională și informații publice 

1752.  
Administrare eficientă a impozitelor și taxelor locale. 

Inspecția și executarea silită 

1753.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

3395 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1754.  Anticorupție, etică, integritate  în sectorul public 
Hotel 

O3Zone 

**** 

Băile 

Tușnad 

4835 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4147 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 5 nopți 

1755.  Management  financiar  și transparență bugetară 

1756.  Transparență decizională și informații publice 

1757.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

3569 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

1758.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice Hotel  

President 

Business 

**** 

President 

SPA 

Sau 

 

 Hotel 

Hyperion 

3* 

Băile Felix 

4303 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

1759.  
Codul administrativ actualizat. Bune practici în entitatea 

publică 

1760.  Modele și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice 

1761.  Transparență și calitate în entitatea publică 

1762.  Registrul agricol, fond funciar  și cadastru 3495 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți  

2725 lei 

Fișă cont 

1000 lei 
Pachet 5 nopți  1763.  

Evaluarea performanței instituționale a entităților 

administrației publice locale din România 

1764.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice Hotel 

Szeifert 

*** 

Sovata 

 

3120 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

2771 lei 

Fișă cont 

1100 lei 
Pachet 6 nopți 1765.  

Instrumente de analiză a performanței instituționale în 

entitatea  publică  

1766.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice. 2422 lei 
Fișă cont 1000 lei 

Pachet 6 nopți 1767.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 
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22.10 - 29.10.2023-  42 ore 
Tarif curs  824 lei   

22.10 – 27.10.2023-  30 ore 

1768.  Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative Hotel 

Szeifert 

*** 

Sovata 

 

3120 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

2771 lei 

Fișă cont 

1100 lei 
Pachet 6 nopți 1769.  

Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

1770.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în entitatea 

publică . 
2422 lei 

Fișă cont 1000 lei / 5 npt 

1771.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite. 
Hotel 

Peștera 4* 
Parcul Natural 

Bucegi, Cota 

1610 

4908 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

3532 lei 

Demi 

pensiune 

Pachet 5 nopți 

1772.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

1773.  Domeniul financiar -  aplicabilitate în instituțiile publice 

1774.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică Complex 

Turistic 

Vânătorul 

Durău 
Sau 

 

 

Hotel 

Bistrița  

**** 

3138 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2780 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1775.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

1776.  Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public 2422 lei 

Fișă cont 1000 lei 

Pachet 5 nopți 
1777.  

Contabilitatea instituțiilor publice -  Noutăți privind codul 

fiscal  și codul de procedură fiscală 

1778.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

3284 lei 
Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2477 lei 
Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

1779.  Transparență și calitate in administrația publică 

 

Hotel 

Afrodita 

**** 

Băile 

Herculane 

 

 

 

 

3569 lei 
Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3174 lei 
Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 1780.  

Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 5128 lei 
All 

inclusive 
Pachet 7 nopți 

4431 lei 
All 

inclusive 
Pachet 6 nopți 

1781.  
Dezvoltarea personală  - instrument de eficientizare a 

activității instituției publice 

1782.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 2743 lei 

dempiensiune 
Pachet 5 nopți 

1783.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 

1784.  Finanțe și contabilitate publică 
3752 lei 

All inclusive 
Pachet 5 nopți 

1785.  
Anticorupție, etică, integritate  în sectorul public 

 
Hotel  

 Mara 

**** 

Sinaia 

Sau 

 

Hotel 

Carpathia 

**** 

Sinaia 

 

 

3899 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2844 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 
1786.  

Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie. 

1787.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice   
3853 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3294 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 1788.  
Managementul cheltuielilor publice, alocarea resurselor, 

CFP și ALOP 

2844 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1789.  

Perfectionarea functionarilor publici din Romania - 

Dezvoltarea aptitudinilor pentru dezvoltarea performantei 

profesionale  
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1790.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională 

în sectorul public La Conac 

în 

Bucovina 

**** 

Gura 

Humorului 

4394 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3844 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1791.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

1792.  
Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea 

și gestionarea patrimoniului 

3294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

29.10 - 05.11.2023-  42 ore 
Tarif curs  824 lei   

29.10 – 03.11.2023-  30 ore 

 

1793.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 
Hotel 

Nemira  

**** 

Slănic 

Moldova 

 

 

 

 

Sau  

Hotel Perla  

**** 

Slănic 

Moldova 

3780 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3248 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1794.  

Codul Administrativ. Abordări teoretice și practice de 

actualitate 

1795.  Tendințe actuale în strategia  entităților publice 2835 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1796.  
Impozite  și taxe locale- Inspecția și executarea silită a 

creanțelor fiscale 

1797.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice   
4853 lei 

Pensiune  

completă 

Pachet 7nopți 

4119 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 
1798.  

Digitalizarea și standardele bunei administrări -  

intrumente ale modernizării administrației publice 

1799.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 

3477 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

1800.  

Perfectionarea functionarilor publici din Romania - 

Dezvoltarea aptitudinilor pentru dezvoltarea performantei 

profesionale 

Hotel 

Escalade 

**** 

Poiana   

sau 

Silver 

Mountain 

Resort & 

Spa 

Poiana 

Brașov 

4156 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3119 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

1801.  Etica în administraţia publică 
37520 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3229 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1802.  

Sistemul de control intern managerial și managementul 

calității în entitățile publice- studii de caz, exemple de 

bună practică 

1803.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile 

in instituțiile publice 
2835 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1804.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 
La Conac  

în  

Bucovina 

**** 

 Gura 

Humorului 

 

 

4395 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3798 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1805.  

Contracte administrative, patrimoniu şi investiții publice – 

noutăţi legislative 

1806.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

3294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1807.  
Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională 

în sectorul public 
Hotel 

Elexus4* 
Predeal 

4560 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3973 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1808.  Programe europene în domeniul eficienței energetice 

1809.  
Administrare eficientă a impozitelor și taxelor locale. 

Inspecția și executarea silită 
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1810.  
Transparență decizională, comunicare și acces la 

informațiile publice 

3395 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1811.  Anticorupție, etică, integritate  în sectorul public 
Hotel 

O3Zone 

**** 

Băile 

Tușnad 

4835 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

4147 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 5 nopți 

1812.  Actualități în domeniul funcției publice 

1813.  Transparență decizională și informații publice 

1814.  
Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

3569 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

1815.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice Hotel  
President 

Business 

**** 

President 

SPA 

Sau Hotel 

Hyperion 

3* 

Băile Felix 

4303 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

1816.  
Sistemul de control intern managerial și managementul 

calității în entitățile publice 

1817.  
Asistența socială, protecția și promovarea drepturilor 

copilului 

1818.  
Managementul documentelor  - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie. 
3495 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți  

2725 lei 

Fișă cont 

1000 lei 
Pachet 5 nopți  1819.  

Dezvoltarea personală  - instrument de eficientizare a 

activității instituției publice 

1820.  Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel 

Szeifert 

*** 

Sovata 

 

3119 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

2771 lei 

Fișă cont 

1100 lei 
Pachet 6 nopți 1821.  

Funcționarul public- legislație comparată pe plan european . 

Gestionarea afacerilor europene. 

1822.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice. 
2422 lei 

Fișă cont 1000 lei / 5 npt 

05.11– 12.11.2023 -  42 ore 
Tarif curs  824 lei   

05.11 – 10.11.2023-  30 ore 

 

1823.  
Achiziții publice .Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022 
 

Hotel 

Afrodita 

**** 

Băile 

Herculane 

 

 

 

 

 

3385 lei 
Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

3018 lei 
Demi 

pensiune 

Pachet 6 nopți 1824.  
Codul administrativ actualizat. Bune practici în entitatea 

publică 
4853 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

4211 lei 
All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

1825.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

1826.  Anti-corupție și integritate în sectorul public 
2559 lei 

demipensiune 

Pachet 5 nopți 
1827.  Contabilitatea  instituției  publice 

1828.  
Comunicare, negociere și gestionarea conflictelor în 

entitatea publică 

3569 lei 

All inclusive 

Pachet 5 nopți 
1829.  Transparență și calitate in administrația publică Hotel Casa 

Iris 

**** 

Sinaia 

 

 

 

2986 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2606 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1830.  
Impozite și taxe locale:  administrarea ,inspecția și 

executarea silită 

1831.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice”   2248 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1832.  

Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 
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sau 

Hotel 

Carpathia 

**** 

Sinaia 

 

 

 

 

 

Sau  

Hotel 

Mara 

**** 

Sinaia 

3853 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3294 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1833.  Noutăți și recomandări GDPR în sectorul public 

1834.  
Perfectionarea functionarilor publici din Romania - 

Dezvoltarea aptitudinilor pentru dezvoltarea performantei 

profesionale 

1835.  Contencios administrativ 
2844 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1836.  

Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

- Declararea averilor 

- Declararea cadourilor 

- Conflicte de interese 

- Consilier de etica 

- Incompatibilitati 

- Transparenta in procesul decizional 

- Acces la informatii de interes public 

- Protectia avertizorului de integritate 

- Distribuirea aleatorie a dosarelor/sarcinilor de serviciu 

- Interdictii dupa angajarea in institutii publice 

- Functii sensibile 

3853 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3376 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

 

2890 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1837.  Anticorupție, etică, integritate  în sectorul public Hotel 

Căprioara 

****  

SPAWR 

Covasna  

 

sau 

Hotel TTS 

**** Spa 

&Wellness 

Valea 

Zânelor 

Covasna 

 

4119 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 7 nopți 

3349 lei 

Demi 

pensiune 
Pachet 6 nopți 

1838.  Transparență decizională și acces la informațiile publice 

1839.  Auditul intern in sectorul public 2826 lei 

Demipensiune 
Pachet 5 nopți 

1840.  
Achiziții publice. Modificările esențiale ale legislației 

achizițiilor publice aduse prin Legea nr. 208/2022. 4330 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3817 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1841.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

1842.  
Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie  

3280 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

12.11– 19.11.2023 -  42 ore 
Tarif curs  824 lei   

12.11 – 17.11.2023-  30 ore 

 

1843.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

La Conac  

în  

Bucovina 

**** 

 Gura 

Humorului 

Sau  

Pensiunea 

Nedeia  
*****  

Mălini 

( renovată 

2022) 

4395 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3798 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

 

1844.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

1845.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 
3294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1846.  
Legislația muncii și relațiile de muncă- Noutăți legislative 

2023 4706 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

3486 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 5 nopți 

 

1847.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 
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1848.  
Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul 

entităților  publice: variabile, avantaje şi limite 

Hotel 

Szeifert 

*** 

Sovata 

 

3119 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

2771 lei 

Fișă cont 

1100 lei 
Pachet 6 nopți 

1849.  
De la informare la dezinformare în sectorul public. Tehnici 

de comunicare pentru combaterea  fake news-ului. 

1850.  
Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 
2422 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1851.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

1852.  Tendințe actuale în strategia  entităților publice Complex 

Turistic 

Vânătorul 

Durău 
Sau 

 

 

Hotel 

Bistrița  

**** 

3138 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

2780lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1853.  

Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea 

entităților  publice 

1854.  Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public 2422 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1855.  
Contabilitatea instituțiilor publice -  Noutăți privind codul 

fiscal  și codul de procedură fiscală 

1856.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

3284 lei 
Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

22477 lei 
Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

1857.  
Asistența socială, protecția și promovarea drepturilor 

copilului 

Hotel Elexus 

Predeal 

 

sau 

 

 

Hotel  

Elexus 

Boutique 

 

4560 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3972 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1858.  
Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in 

instituțiile publice 

1859.  
.         Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

1860.  Transparență și calitate in administrația publică 

3394 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1861.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul 

administrației publice: variabile, avantaje şi limite 

3633 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3128 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1862.  

Impozite  și taxe locale- Inspecția și executarea silită a 

creanțelor fiscale 

1863.  
Aplicarea  Codului Administrativ al României. Abordări 

teoretice și practice de actualitate. 

2706 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți  

1864.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice Hotel  
President 

Business 

**** 

President 

SPA 

Sau Hotel 

Hyperion 

3* 

Băile Felix 

4303 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

1865.  Sistemul de control intern managerial în entitățile publice 

1866.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  

intrumente ale modernizării administrației publice 

1867.  
Drepturile omului – protecția juridică şi strategii 

antidiscriminare  aplicabile în instituţiile publice 

1868.  

Managementul documentelor:secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode si tehnici pentru asigurarea 

performantei. 

3495 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți  

2725 lei 

Fișă cont 

1000 lei 
Pachet 5 nopți  1869.  Tendințe actuale în strategia  entităților publice 
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19.11 - 26.11.2023-  42 ore 
Tarif curs  824 lei   

19.11 – 24.11.2023-  30 ore 

 

1870.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică Hotel 

Nemira  

**** 

Slănic 

Moldova 

 

 

 

 

Sau  

Hotel Perla  

**** 

Slănic 

Moldova 

3780 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3248 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1871.  

Codul Administrativ. Abordări teoretice și practice de 

actualitate 

1872.  
Funcționarul public- legislație comparată pe plan 

european . Gestionarea afacerilor europene. 2835 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1873.  

Impozite  și taxe locale- Inspecția și executarea silită a 

creanțelor fiscale 

1874.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice   
4853 lei 

Pensiune  

completă 

Pachet 7nopți 

4119 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 
1875.  

Digitalizarea și standardele bunei administrări -  

intrumente ale modernizării administrației publice 

1876.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 

3477 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

1877.  

Perfectionarea functionarilor publici din Romania - 

Dezvoltarea aptitudinilor pentru dezvoltarea performantei 

profesionale 

Hotel 

Escalade 

**** 

Poiana   

sau 

Silver 

Mountain 

Resort & 

Spa 

Poiana 

Brașov 

4156 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3119 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

1878.  Etica în administraţia publică 
3752lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3229 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1879.  
Evaluarea performanței instituționale a entităților 

administrației publice locale din România 

1880.  Relații publice , comunicare  și interacțiunea cu cetățenii. 2835 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1881.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 
La Conac  

în  

Bucovina 

**** 

 Gura 

Humorului 

 

 

4395 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3844 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1882.  

Incompatibilități și conflicte de interese Noutăți 

legislative 

1883.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

3294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1884.  
Funcționarul public- legislație comparată pe plan 

european . Gestionarea afacerilor europene. 

Hotel 

Elexus4* 
Predeal 

4560 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3972 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1885.  Transparență decizională și informații publice 

1886.  
Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice – 

noutăți  legislative. 

1887.  
Drepturile omului – protecția juridică şi strategii 

antidiscriminare  aplicabile în instituţiile publice 

3394 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1888.  Relații publice , comunicare  și interacțiunea cu cetățenii. Hotel  
President 

Business 

4303 lei 

Pensiune 

completă 

3752 lei 

Pensiune 

completă 1889.  
Administrare eficientă a impozitelor și taxelor locale. 

Inspecția și executarea silită 
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1890.  Recrutarea și selecția personalului în instituțiile publice **** 

President 

SPA 

Sau Hotel 

Hyperion 

Băile Felix 

Pachet 7 nopți Pachet 6 nopți 

1891.  
Managementul documentelor  - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie. 
3495 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți  

2725 lei 

Fișă cont 

1000 lei 
Pachet 5 nopți  1892.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

1893.  Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel 

Szeifert 

*** 

Sovata 

 

3119 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

2771 lei 

Fișă cont 

1100 lei 
Pachet 6 nopți 1894.  

Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice – 

noutăți  legislative.. 

1895.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice. 
2422 lei 

Fișă cont 1000 lei / 5 npt 

1896.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 
Hotel Mara  

**** 

Sinaia 

sau 
Hotel 

Carpathia 

**** 

Sinaia 

 

 

 

3899lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2890 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 
1897.  

Managementul timpului şi stresului în activitatea 

funcţionarului public . 

1898.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice   
3853 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3294 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 1899.  
Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice – 

noutăți  legislative. 
2844 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1900.  

Aspecte practice privind implementarea măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției 

26.11– 03.12.2023 -  42 ore 
Tarif curs  824 lei   

26.11 – 01.12.2023-  30 ore 

 

1901.  Transparență decizională și informații publice 

 

Hotel 

Afrodita 

**** 

Băile 

Herculane 

 

 

 

 

 

3385 lei 
Demi 

pensiune 

Pachet 7 nopți 

3018 lei 
Demi 

pensiune 

Pachet 6 nopți 1902.  
Codul administrativ actualizat. Bune practici în entitatea 

publică 
4853 lei 

All 

inclusive 

Pachet 7 nopți 

4211 lei 
All 

inclusive 

Pachet 6 nopți 

1903.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 

1904.  
Competență și responsabilitate în activitateafuncționarului 

public 2560 lei 

demipensiune 

Pachet 5 nopți 
1905.  Contabilitatea  instituției  publice 

1906.  
Digitalizarea și standardele bunei administrări -  intrumente 

ale modernizării administrației publice 

3569 lei 

All inclusive 

Pachet 5 nopți 

1907.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

Hotel 

Escalade 

**** 

Poiana   

sau 

Silver 

Mountain 

Resort & 

Spa 

4160 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3119 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

1908.  Etică și integritate  în sectorul public 
3752 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3229 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1909.  
Fiscalitatea locală – norme şi proceduri aplicabile din 

2023 

1910.  Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile 
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in instituțiile publice Poiana 

Brașov 
2835 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1911.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 
La Conac  

în  

Bucovina 

**** 

 Gura 

Humorului 

 

 

4395 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3798 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1912.  Tendințe actuale în strategia  entităților publice 

1913.  
Leadership instituțional. Comunicarea ca instrument de 

îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale 

3294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1914.  
Utilizarea reţelelor de socializare de personalul instituției 

publice: variabile, avantaje şi limite 

Hotel 

Elexus4* 
Predeal 

4560 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3972 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1915.  Transparență decizională și informații publice 

1916.  
Controlul intern managerial în instituții 

publice, metodologia implementării. 

1917.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

3394 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

03.12 - 10.12.2023-  42 ore 
Tarif curs  824 lei   

03.12 – 08.12.2023-  30 ore 

 

1918.  
Managementul cheltuielilor publice, alocarea resurselor, 

CFP și ALOP Hotel 

Nemira  

**** 

Slănic 

Moldova 

 

 

 

 

Sau  

Hotel Perla  

**** 

Slănic 

Moldova 

3780 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3248 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1919.  

Codul Administrativ. Abordări teoretice și practice de 

actualitate 

1920.  
Funcționarul public. Legislație comparată pe plan 

european, față de legislația națională 2835 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 1921.  

Impozite  și taxe locale- Inspecția și executarea silită a 

creanțelor fiscale 

1922.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice   
4853 lei 

Pensiune  

completă 

Pachet 7nopți 

4119 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 
1923.  

Digitalizarea și standardele bunei administrări -  

intrumente ale modernizării administrației publice 

1924.  
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea 

corupției în instituțiile publice 

3477 lei 

Pensiune completă 
Pachet 5 nopți 

1925.  

Managementul documentelor - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea 

performanței instituției publice 

Hotel 

Escalade 

**** 

Poiana  Bv 

sau 

Silver 

Mountain 

Resort & 

Spa 

Poiana 

Brașov 

4156 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3119 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 

1926.  Etica în administraţia publică 
3752 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3229 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1927.  
Evaluarea performanței instituționale a entităților 

administrației publice locale din România 

1928.  Relații publice , comunicare  și interacțiunea cu cetățenii. 2835 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 
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*În tariful hotelier este inclusă fișa cont (masa) specifică fiecărei locatii 

 

 

1929.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice 
La Conac  

în  

Bucovina 

**** 

 Gura 

Humorului 

 

 

4394 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3798 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 
1930.  

Incompatibilități și conflicte de interese Noutăți 

legislative 

1931.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 

3294 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1932.  
Funcționarul public- legislație comparată pe plan 

european și gestionarea afacerilor europene. 

Hotel 

Elexus4* 
Predeal 

4560 lei 

Fișă cont 

1200 lei 

Pachet 7 nopți 

3972 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1933.  Transparență decizională și informații publice 

1934.  Digitalizarea serviciilor de stare civilă 

1935.  
Accesare și implementare  fonduri europene . Scrierea și 

managementul proiectelor în sectorul public 

3395 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 

1936.  Relații publice , comunicare  și interacțiunea cu cetățenii. Hotel  
President 

Business 

**** 

President 

SPA 

Sau Hotel 

Hyperion 

Băile Felix 

4183 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 7 nopți 

3752 lei 

Pensiune 

completă 

Pachet 6 nopți 

1937.  
Administrare eficientă a impozitelor și taxelor locale. 

Inspecția și executarea silită 

1938.  Recrutarea și selecția personalului în instituțiile publice 

1939.  
Managementul documentelor  - secretariat, arhivare, 

biblioteconomie. 
3495 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți  

2725 lei 

Fișă cont 

1000 lei 
Pachet 5 nopți  1940.  Motivaţie – Satisfacţie –Performanţă în entitatea publică 

1941.  Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel 

Szeifert 

*** 

Sovata 

 

3119 lei 

Fișă cont 

1200 lei 
Pachet 7 nopți 

2771 lei 

Fișă cont 

1100 lei 
Pachet 6 nopți 1942.  Elemente de contencios administrativ . 

1943.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice. 
2422 lei 

Fișă cont 1000 lei / 5 npt 

1944.  
Principii, politici, proceduri în managementul resurselor 

umane în entitatea publică 
Hotel Mara  

**** 

Sinaia 

sau 

Hotel 

Carpathia 

**** 

Sinaia 

 

 

 

3899 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

2890 lei 

Fișă cont 

1000 lei 

Pachet 5 nopți 
1945.  

Managementul timpului şi stresului în activitatea 

funcţionarului public . 

1946.  Bune practici în strategia de comunicare a entității publice   
3853 lei 

Fișă cont 

1300 lei 

Pachet 7 nopți 

3294 lei 

Fișă cont 

1100 lei 

Pachet 6 nopți 

1947.  
Modernizarea și eficientizarea sectorului public prin 

folosirea tehnologiilor digitale 
2844 lei 

Fișă cont 1000 lei 
Pachet 5 nopți 
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În acest an afișăm tarifele fără t.v.a. , pentru  vă da posibilitatea să calculați 

valoarea “pachetului compact de servicii de pregătire profesională”  

Valoarea totală a “pachetului compact de servicii de pregătire profesională” 

este data de suma  dintre tariful de curs ( 824 lei) și tariful de cazare, la care se 

adugă tva. 

AdminPedia®  POATE DESFĂŞURA LA CERERE ŞI ALTE PROGRAME DE 

PERFECŢIONARE , ÎN CADRUL INSTITUŢIEI DUMNEAVOASTRĂ DAR ŞI ÎN ALTE  

LOCAŢII CARE NU SUNT SPECIFICATE ÎN GRILA DE PROGRAME 

 

SERVICIILE DE CAZARE ȘI MASĂ  SUNT ASIGURATE DE AGENȚIA DE TURISM 

ORGANIZATOARE  ADMINPEDIA ® - BRAȘOV NR. LICENȚĂ 318. 

 Pentru detalii puteți accesa:  www.pe-drumuri.ro 

     

Conform Codului Administrativ (art. 458 alin. 1),  funcționarii publici au dreptul de a-și imbunătați în 

mod continuu abilitațile și pregătirea profesională, iar art.458 alin. 2 stipulează că: Autoritățile și 

instituțiile publice au obligația de a asigura participarea pentru fiecare funcționar public la cel puțin un 

program de formare și perfecționare profesională o dată la doi ani... 

Același drept îl are și personalul contractual, conform art. 551 din Codul Administrativ. 

Aleșii locali au dreptul la pregătire, formare și perfecționare profesională, conform art 217 alin1 din 

Codul Administrativ. 

 Pentru a elimina orice confuzie, redăm integral, conținutul Art . 458 alin.4 din Codul Administrativ: 

Autoritățile și instituțiile publice au obligația să prevadă în buget sumele necesare pentru plata taxelor 

estimate pentru participarea la programe de formare și perfecționare profesională organizate la inițiativa 

ori în interesul autorității sau instituției publice, precum și, în situația în care estimează că programele de 

formare și perfecționare profesională se vor desfășura în afara localității, sumele necesare pentru 

asigurarea cheltuielilor de transport, cazare și masă, în condițiile legislației specifice. 

 

De reținut! 

Conform Art.479 lit. b,pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcționarul public trebuie 

să fi urmat în ultimii 3 ani de activitate o formă de perfecționare profesională cu o durată minimă de 30 ore. 

Conform Art.483 alin.2 lit. f din Codul Administrativ, pentru a participa la concursul de promovare într-o funcție publică de conducere 

vacantă, funcționarul public trebuie să fi urmat în ultimii 3 ani de activitate o formă de perfecționare profesională cu o durată minimă de 30 ore. 

Serviciile de formare profesională cod CPV 80530000-8 / ADMINPEDIA precum și serviciile hoteliere cod CPV 55110000-1 (sau 

servicii cazare hotel 55110000-4) sunt cuprinse în Anexa nr. 2 (servicii sociale și alte servicii specifice) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice Conform legii, autoritatea contractantă are obligația să aplice prevederile Capitolului III, secțiunea 1, Paragraful 9,art. 111 numai 

în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este mai mare de  3.334.050 lei.( fără tva) 

 În intervalul valoric 132.519lei - 3.334.050 lei fără tva. autoritatea contractantă poate aplica procedura simplificată reglementată de lege, 
sau propria procedura simplificată elaborată ca procedură internă, aprobată de conducerea institutiei .Dacă optați pentru procedura internă, 

aveți grijă ca aceasta să respecte principiile  prevăzute la art. 2 alin. (2) din lege. 

Sub valoarea de 132.519 lei fără tva se achizitionează direct serviciile de formare 

 profesională  și serviciile conexe ( hoteliere) 

 

ADMINPEDIA®     ESTE ÎNSCRISĂ ÎN REGISTRUL 

PARTENERILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ 

/PERFECŢIONARE - COD INTERN DE IDENTIFICARE               

A-ADP-014/2015/16 
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Deoarece aceste servicii sunt cuprinse în Anexa nr. 2 (servicii sociale și alte servicii specifice) din 

legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și sunt prestații de natură intelectuală, autoritatea contractantă 

nu va utiliza costul cel mai scăzut/prețul cel mai scăzut drept criteriu de atribuire. Pentru aceste 

servicii se folosește criteriul  „cel mai bun raport calitate-preț”, sau „cel mai bun raport calitate-cost” 

 

Pentru programele de formare desfășurate pe litoral 

locurile sunt limitate !!! 
 

Înscrierile se fac în ordinea primirii fișelor până la epuizarea locurilor disponibile. 

Dacă intenționați să participați la unul dintre cursurile care se vor desfășura pe litoral, vă sugerăm să 

transmiteți fișa de înscriere cât mai curând posibil ! 
 

PRECIZĂRI DESPRE PROGRAMELE DE FORMARE ORGANIZATE DE ADMINPEDIA, 

SERVICII HOTELIERE, TERMENI ȘI CONDIȚII 
 

În Grila de programe pot interveni anumite modificări datorate unor cauze obiective (cursuri noi, 

actualizări de tematici și de obiective, modificări de perioade și de locații, reprogramarea sau anularea unor 

cursuri). Aceste modificări vă vor fi anunțate în timp util, consultați pagina noastră de internet pentru a afla 

noutăți www.adminpedia.ro, secțiunea CURSURI 

 

 

PROGRAMUL CURSURILOR: 

Duminică, între orele 18:00 și 20:00, deschiderea cursului, colectarea documentelor, înmânarea mapei de 

curs și a facturilor, prezentarea participanților, temelor și obiectivelor, probleme organizatorice;  

 Luni – Duminică: 09:00 - 15:00 desfăşurarea programului.  
 

ADMINPEDIA®  ARE IMPEMENTAT ȘI MENȚINE UN SISTEM DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII CARE INDEPLINEȘTE STANDARDUL SR EN 

ISO 9001:2015 (certificat nr. 586 C) 
 

 

PRECIZĂRI SERVICII CAZARE: 

 
 

 Toate serviciile de cazare și masă sunt asigurate de AGENȚIA DE TURISM ADMINPEDIA. 

 Ziua hotelieră pe litoral începe la ora 18:00. Predarea camerelor se face la ora 12:00 în ziua plecării. 

 Plata eventualelor costuri legate de prezența copiilor sau a unei a treia persoane adulte cu dumneavoastră se 

efectuează la recepția hotelului şi în conformitate cu politica hotelului. 

 Tarifele din grilă sunt tarife pentru cameră dublă ocupată și includ fișa cont aferentă  

locației aleasă de dvs!; pentru un însoțitor cazarea  cu mic dejun este gratuită .  
 Masa de prânz şi cina se servesc în regim a la carte sau bufet în baza bonurilor valorice. Fiecare cursant are 

alocate bonuri valorice de minim 700 lei / perioada + mic dejun pentru 2 persoane.  

  În prezenta ofertă de formare sunt două tipuri de camere: cameră dublă economic și cameră dublă 

standard, singura diferență între ele fiind valoarea fișei cont la masă.( toate sunt camere duble 

standard) 
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De exemplu, dacă cursul ales de dvs se desfășoară la hotel Siret Mamaia iar dvs doriți să vă cazați la hotel 

Zenith sau în altă locație din stațiunea Mamaia, este posibil acest lucru, cu condiția participării la cursul 

care are loc la hotel Siret.În acest caz, coordonatorul programului vă va indica numărul/ numele sălii de 

curs. 

Valoarea mesei (fișa cont) poate fi mărită la cererea dvs, și, acolo unde condițiile contractuale 

permit,valoarea mesei poate fi micșorată. 

  

 

                                     TERMENI  ȘI  CONDIȚII 

 

Se consideră înscriere efectivă la program, primirea fișei și dovada plății costurilor respective în contul 

ADMINPEDIA S.R.L. până la începerea programului.  

ADMINPEDIA își rezervă dreptul de a schimba sau anula, parțial sau total, datele unui program din 

cauza unor situații neprevăzute.  

ADMINPEDIA se obligă să restituie în termen de 7 zile lucrătoare sumele încasate pentru orice 

program anulat la care a încasat contravaloarea cazării sau a cursului. 

 Sumele încasate nu se restituie (integral sau parțial) în cazul în care participantul se retrage fără să 

anunțe în scris acest lucru cu cel puțin 7 zile înaintea începerii programului.  

Este posibilă oricând înlocuirea persoanei participante, acest lucru se anunță până la data de 

începere a cursului.  

ADMINPEDIA nu își asumă sub nici o formă obligația de a face alte despăgubiri datorate 

schimbărilor de orice fel aduse programelor sale.  

Pentru mai multe detalii, contactați personalul Adminpedia®. 

 

ÎN FUNCŢIE DE NUMĂRUL DE PARTICIPANŢI ÎNSCRIŞI DE LA O SINGURĂ INSTITUŢIE SE 

POT ACORDA REDUCERI DIN TARIFUL DE CURS * 
 

* REDUCERILE IMPLICĂ ANULAREA BONUSURILOR 

 
 

*Înscrierea participanţilor se va face prin completarea fişei de înscriere (aprobată de conducătorul 

instituției) şi trimiterea acesteia cu minim 3 zile înainte de începerea programului de perfecţionare la 

urmatoarele adrese de mail: office@adminpedia.ro ; inscrieri@adminpedia.ro sau, prin fax la 0268312453 

* Deoarece în cadrul unei locații sunt propuse mai multe cursuri, rugăm să ne contactați pentru 

confirmarea susținerii cursului pentru care ați optat! 

 

 

 

Plata serviciilor hoteliere se 

poate face și cu card de 

vacanță. 

Nu condiționăm participarea la 

cursuri de locațiile de cazare! 

La cerere, vă putem asigura 

cazarea în alte locații propuse 

de dvs, cu condiția ca locația 

aleasă să fie în localitatea de 

desfășurare a cursului. 

mailto:craiova@adminpedia.ro
mailto:inscrieri@adminpedia.ro


 

 

      Contact: 0726738142; : 0722356009 Tel/Fax: 0268312453; e-mail:  office@adminpedia.ro; inscrieri@adminpedia.ro 
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* La finalul programului de perfecționare, participanții vor primi certificate de absolvire 

eliberate de Autoritatea Națională pentru Calificări sau de Adminpedia®, în acord cu prevederile 

Ordonanței Guvernului Nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților (republicată), 

respectiv a Hotărarii de Guvern Nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea 

profesională a funcționarilor publici și a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

  Contravaloarea taxei de curs cât și contravaloarea cazării va fi achitată în contul: 
 

 

 

 

 Explicatii programe cu  certificare ADMINPEDIA® -  ANC  
 

 Expert achiziţii publice; 

 Expert prevenire şi combatere a corupţiei; 

 Auditor intern în sectorul public  

 Expert fiscal 

 Inspector salarii 

 Expert accesare fonduri europene 

 **Programele cu dublă certificare sunt organizate la cerere pentru grupe de minim 15 participanți 

 Acte necesare înscrieri, pentru programele ANC : 

 Certificatul de naștere;  

 Cartea de identitate;  

 Certificatul de căsătorie (numai dacă, prin căsătorie, v-ați schimbat numele);  

 Ultima diplomă de studii.  

 Adeverință medicală în original (clinic sănătos / apt de curs 

 

                                      Excellence is for us a statement of fact, not a challenge! 

ADMINPEDIA SRL  Str.Surlaşului 32, Braşov;CIF: RO 30248637 ; J8/806/2012; 

RO35TREZ1315069XXX013958  TREZORERIA Braşov 
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