DISCOUNT 10%

DIN TAXA DE PARTICIPARE
PENTRU ÎNSCRIERILE TIMPURII

CURSURI
ACREDITATE ONLINE

MAI - IUNIE 2022
CURSURI
Formare profesională
CURSURI AUTORIZATE DE MINISTERUL MUNCII,
MINISTERUL EDUCATIEI ȘI AUTORITATEA
NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI ÎN FORMAT
ONLINE

BENEFICII
Online

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

PARTICIPĂ DIN CONFORTUL PROPRIEI LOCUINȚE
INTERACȚIUNE CU LECTORUL CURSULUI
ȘI CEILALȚI CURSANȚI
PRIMA ZI DE CURS ESTE GRATUITĂ

Telefon:

Fax:

Mobil:

Web:

Email:

0234 512 143

0234 512 146

0744 694 788 / 0771 648 816 / 0771 648 796

lectoform.ro

ofﬁce@lectoform.ro

DRAGA
CURSANT

DISCOUNT 10%

DIN TAXA DE PARTICIPARE
PENTRU ÎNSCRIERILE TIMPURII

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

Organizăm programe de formare profesională
Online care se ﬁnalizează cu certiﬁcări recunoscute
de Autoritatea Națională pentru Caliﬁcări, Ministerul
Muncii și Ministerul Educației și cursuri de specializare la care se emit diplome de participare sub
antetul companiei noastre.
Vă invităm să participați la un curs organizat de
echipa noastră și să descoperiți că cele menționate
mai sus sunt atuurile noastre și nu doar un mesaj de
marketing

c o n s u ltin g
Telefon:

Fax:

Mobil:

Web:

Email:

0234 512 143

0234 512 146

0744 694 788 / 0771 648 816 / 0771 648 796

lectoform.ro

ofﬁce@lectoform.ro

09 - 13 MAI 2022

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

09 - 16 MAI 2022

STARE CIVILĂ ȘI EVIDENȚA POPULAȚIEI - NOUTĂȚI LEGISLATIVE.
MODURI DE APLICARE

09 - 17 MAI 2022

SCRIEREA CERERII DE FINANȚARE. ACCESAREA FONDURILOR
EUROPENE CU FINANȚARE EXTERNĂ

09 - 20 MAI 2022

ACHIZIȚII PUBLICE PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANȚI

16 - 23 MAI 2022

AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC

16 - 27 MAI 2022

ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI.
MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A SERVICIULUI PUBLIC.

23 - 27 MAI 2022

COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN SITUAȚIILE DE CRIZĂ.
MEDIEREA CONFLICTELOR

23 - 30 MAI 2022

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE

30 MAI - 06 IUNIE 2022

MANAGER RESURSE UMANE

06 - 17 IUNIE 2022

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE. UTILIZARE SICAP

13 - 20 IUNIE 2022

STARE CIVILĂ - IMPLEMENTAREA SIIASC. EVIDENȚA POPULAȚIEI

09 - 13 MAI 2022
ONLINE - SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL, MANAGEMENTUL
RISCULUI ȘI TEHNICI DE EVALUARE A RISCURILOR
PROGRAM DE SPECIALIZARE FINALIZAT CU CERTIFICAT DE PARTICIPARE EMIS DE LECTOFORM CONSULTING FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ

AGENDA CURSULUI

LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI & VINERI: 14.00 – 16.00
Tematica:
Conceptul de control intern managerial;
Cerințe pentru proiectarea și implementarea unui sistem de control intern;
Instrumentarul de control intern managerial;
Principiile controlului intern;
Scopul și deﬁnirea standardelor de control intern;
Evaluarea sistemului de control intern managerial;
Gradul de conformitate a sistemului propriu de control intern managerial;
Identiﬁcarea riscurilor;
Evaluarea riscurilor;
Tehnici de evaluare a riscurilor
Gestionarea/tratarea riscurilor;
Stabilirea și implementarea măsurilor de control a riscurilor
FORMATOR
IOAN MOLDOVAN - Lector universitar dr. la Universitatea Dimitrie Cantemir din Targu
Mures, cu o experiență de peste 20 ani în domeniul Guvernanței Corporative,
Managementul Riscurilor și Controlul lntern Managerial, Managementul proiectelor și
Strategiilor de Dezvoltare a Afacerilor. Experiența a fost realizată prin implementarea
sistemului de control intern și managementul riscului în peste 50 de instituții publice,
consultanță și formarea a peste 1000 de persoane în sistemul de control intern managerial

TARIF CURS
PARTICIPARE: 790
LEI
Tariful de curs include livrarea cursului în format
online, mapa cursantului, suportul de curs pe
suport electronic, agendă și pix personalizate,
certiﬁcatul de participare/certiﬁcatul ANC.
Mapa cursantului va ﬁ transmisă prin poștă după
conﬁrmarea participării și a înregistrării plății.
TERMEN LIMITA
ÎNSCRIERE CURS
05 MAI 2022
DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII
-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate pâna la data de
28 APRILIE 2022

PRIMA ZI DE CURS GRATUITĂ
Taxă de participare se achită până la data începerii programului de formare profesională.
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/nevoile dumneavoastră puteți să vă retrageți de la curs și să solicitați returnarea taxei de curs achitate,
după ce ați parcurs prima zi de formare.
CERTIFICARE
La ﬁnalul sesiunii de formare, participanții la curs vor primi Certiﬁcat de participare sub antetul Lectoform Consulting.
În urma absolvirii cursului, funcționarii publici obțin numărul de ore solicitat pentru promovarea în grad profesional, conform Codului Administrativ, art.
479 prin care se solicită ca aceștia ”să ﬁ obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să ﬁ urmat o formă de perfecționare profesionala cu durata de minimum 30 de
ore în ultimii 3 ani de activitate”.

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

Fax:

Mobil:

Web:

Email:

0234 512 143

0234 512 146

0744 694 788 / 0771 648 816 / 0771 648 796

lectoform.ro

ofﬁce@lectoform.ro

09 - 16 MAI 2022

STARE CIVILĂ - NOUTATI LEGISLATIVE. MODURI DE APLICARE. EVIDENȚA POPULAȚIEI
CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCATIEI ȘI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI PENTRU OCUPAȚIA DE REFERENT
STARE CIVILĂ COD COR 411003

TARIF CURS:
CERTIFICARE ANC/PARTICIPARE: 790 LEI

AGENDA CURSULUI

LUNI,MARȚI, MIERCURI ȘI VINERI: 17.00 – 20.30
JOI: 18.30 - 21.00
EVALUARE ANC: LUNI, 16 MAI, ORELE 17.00 - 18.00
Tematica:
Cadrul juridic al activită ții de stare civilă ;
Înregistrarea nașterii, că să toriei, decesului;
Înregistrarea actelor incheiate in strainatate (transcrierea/inscrierea);
Înscrierea mențiunilor de stare civilă în actele de stare civilă ;
Reconstituirea și întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă ;
Divortul pe cale administrativă ;
Rectiﬁcarea pe cale administrativă a actelor de stare civilă ;
Anularea, modiﬁcarea, rectiﬁcarea sau completarea actelor de stare civilă și a
mențiunilor; Atribuirea, inscrierea și gestionarea codului numeric personal (CNP);
Eliberarea certiﬁcatelor de stare civilă ;
Eliberarea adeverințelor de stare civilă sau de atestare a existenței înregistră rilor de
stare civilă ;
Eliberarea extraselor dupa actele de stare civilă ;
Arhivarea documentelor primare și a registrelor de stare civilă din evidența proprie.

FORMATOR
RENATA MARIN - Formator cu experiența relevantă în domeniul Stare Civilă și evidența
persoanei acumulată din calitatea de director executiv și sef serviciu stare civilă în cadrul
Primăriei Municipiului Iași de peste 20 ani.

Tariful de curs include livrarea cursului în format
on-line, mapa cursantului, suportul de curs pe
suport electronic, agendă și pix personalizate,
certiﬁcatul de participare/certiﬁcatul ANC.
Mapa cursantului va ﬁ transmisă prin poștă după
conﬁrmarea participării și a înregistrării plății.

TERMEN LIMITA
ÎNSCRIERE CURS
06 MAI 2022
DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII
-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate pâna la data de
18 APRILIE 2022

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

CERTIFICARE
La ﬁnalul sesiunii de formare, participanții la curs vor susține un examen în prezența unei comisii de evaluare, în urma căruia se vor elibera certiﬁcatele
de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educatiei în ocupația Referent stare civilă– cod COR 411003, cu durata de 40 de ore și a
suplimentului descriptiv în care sunt menționate competențele dobândite în urma cursului.
Nivelul studiilor - Medii, ﬁnalizate cu diplomă de bacalaureat
În urma absolvirii cursului, funcționării publici obțin numărul de ore solicitat pentru promovarea în grad profesional, conform Codului Administrativ, art.
479 prin care se solicită ca aceștia ”să ﬁ obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiența sau vizite de studiu, în condițiile legii sau sa ﬁ urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de
ore în ultimii 3 ani de activitate”.

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

Fax:

Mobil:

Web:

Email:

0234 512 143

0234 512 146

0744 694 788 / 0771 648 816 / 0771 648 796

lectoform.ro

ofﬁce@lectoform.ro

09 - 17 MAI 2022

ONLINE - SCRIEREA CERERII DE FINANTARE. ACCESAREA
FONDURILOR EUROPENE CU FINANTARE EXTERNA
CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI PENTRU OCUPAȚIA EXPERT ACCESARE
FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE – COD COR 242213

TARIF CURS

AGENDA CURSULUI

CERTIFICARE ANC/PARTICIPARE:
790 LEI

LUNI, MARTI, MIERCURI, JOI & VINERI: 17.00– 20.30
EVALUARE ANC: MARTI, 17 MAI, ORELE 17.00 - 18.00

Tematica:
Pregatirea elaborarii proiectului;
Documentarea în vederea realizarii proiectului;
Stabilirea parteneriatelor;
Programe de finantare 2014 – 2020 si 2021 – 2027;
Analiza programelor de finan�are;
Schitarea ideii de proiect;
Stabilirea necesarului de informatii;
Prezentarea ideii de proiect;
Stabilirea eligibilitatii ideii de proiect;
Scrierea cererii de finantare
Studii de caz.

Tariful de curs include livrarea cursului în format
on-line, mapa cursantului, suportul de curs pe
suport electronic, agendă și pix personalizate,
certiﬁcatul de participare/certiﬁcatul ANC.
Mapa cursantului va ﬁ transmisă prin poștă după
conﬁrmarea participării și a înregistrării plății.
TERMEN LIMITA
ÎNSCRIERE CURS
06 MAI 2022

FORMATOR

Mihai RAFTU – Formator cu experienta de peste 16 ani in domeniul fondurilor europene,
fiind implicat in activitati de management
proiecte europene, implementare si monitorizare proiecte

de

proiect,

evaluare

DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII
-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate pâna la data de
18 APRILIE 2022

PRIMA ZI DE CURS GRATUITĂ
Taxă de participare se achită până la data începerii programului de formare profesională.
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/nevoile dumneavoastră puteți să vă retrageți de la curs și să solicitați returnarea taxei de curs achitate,
după ce ați parcurs prima zi de formare.
CERTIFICARE
La ﬁnalul sesiunii de formare, participanții la curs vor sustine un examen in prezenta unei comisii de evaluare, în urma căruia se vor elibera certiﬁcatele
de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educatiei in ocupația EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE
– COD COR 242213, cu durata de 40 de ore și a suplimentului descriptiv în care sunt mentionate competentele dobândite în urma cursului.
Nivelul studiilor - Superioare, ﬁnalizate cu diplomă de licență
În urma absolvirii cursului, funcționării publici obțin numărul de ore solicitat pentru promovarea în grad profesional, conform Codului Administrativ, art.
479 prin care se solicită ca aceștia ”sa ﬁ obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferinte, schimburi de experiența sau vizite de studiu, în condițiile legii sau sa ﬁ urmat o formă de perfecționare profesionala cu durata de minimum 30 de
ore în ultimii 3 ani de activitate”.

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

Fax:

Mobil:

Web:

Email:

0234 512 143

0234 512 146

0744 694 788 / 0771 648 816 / 0771 648 796

lectoform.ro

ofﬁce@lectoform.ro

09 - 20 MAI 2022
ONLINE-ACHIZIȚII PUBLICE PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANȚI
CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI PENTRU OCUPAȚIA EXPERT ACHIZIȚII
PUBLICE – COD COR 214946

AGENDA CURSULUI

TARIF CURS

LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI SI VINERI: 14.00 - 16.00
EVALUARE ANC: VINERI, 20 MAI, ORELE 15.00 - 16.00

CERTIFICARE ANC/PARTICIPARE: 790 LEI

Tematica:
Introducere in sistemul achizitiilor publice
Facilitati oferite de platforma SICAP
Cumpărarea directa prin Catalogul electronic din SICAP, atât din punctul de vedere al
operatorilor economici, cât și din punctul de vedere al autoritatilor contractante.
Publicitate-Anunțuri. Cum pot proﬁta operatorii economici de aceste anunțuri? Cum pot
transforma autoritățile contractante acest anunt într-o cumparare directă ONLINE?
Catalog electronic
Consultarea pieții
Cadru legislativ national și european. Principiile care stau la baza achizițiilor publice.
Documentatia de atribuire versus ofertă
Strategia de contractare vs. strategia de ofertare
Caietul de sarcini vs. oferta tehnica
Rolul DUAE ( Docment Unic de Achizitie European)
Analiza documentației de atribuire și solicitarea de clariﬁcări
Evaluarea ofertelor
Comisia de evaluare a ofertelor. Atribuții și responsabilități.
Etapele evaluării ofertelor. Comunicări.
Alte aplicații practice, studii de caz, discuții și teme la cererea participanților.
Procese verbale de analiză a ofertelor/ etapa. Raportul procedurii.
Reguli de transparență, de comunicare și transmitere a datelor și de evitare a conﬂictelor de
interese
Subcontractanți, terți susținători, asocieri de operatori economici.
Oferte alternative, neconforme, inacceptabile, neadecvate.
Atribuirea contractelor/ acordurilor -cadru.
Dosarul achiziției.
Simulare în SICAP pentru o procedură de atribuire, online, cu reluarea competiției și faza
ﬁnală de licitație electronică.
Modiﬁcarea contractelor în perioada acestora de valabilitate
Tipuri de proceduri de atribuire
Modalități speciale de atribuire. Acordul cadru.
Licitația deschisă/ restrânsă, procedura simpliﬁcată, negociere fără publicare prealabilă,
procedură proprie, etc.
Achiziția serviciilor sociale
Cumpărări directe -Anexa 2
Formularea și depunerea contestatiilor. Contraventii și sancțiuni.
Analiza, spete- propuse de lector și de participanți. Tips & tricks.

Tariful de curs include livrarea cursului în format
on-line, mapa cursantului, suportul de curs pe
suport electronic, agendă și pix personalizate,
certiﬁcatul de participare/certiﬁcatul ANC.
Mapa cursantului va ﬁ transmisă prin poștă după
conﬁrmarea participării și a înregistrării plății.
TERMEN LIMITA
ÎNSCRIERE CURS
06 MAI 2022
DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII
-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate pâna la data de
18 APRILIE 2022
FORMATOR
BOGDAN NOVACESCU – Formator cu
experiență relevantă în achiziții, realizată atât
în sistemul public cât și în privat.
Experiența în achiziții a fost obținută ca urmare
a ocuprii, în ultimii 15 ani, a posturilor de
consultant și formator.

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

CERTIFICARE
La ﬁnalul sesiunii de formare, participanții la curs vor sustine un examen in prezenta unei comisii de evaluare, în urma căruia se vor elibera certiﬁcatele
de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educatiei in ocupația Expert Achizitii Publice – cod COR 214946, cu durata de 40 de ore și a
suplimentului descriptiv în care sunt mentionate competentele dobândite în urma cursului.
Nivelul studiilor - Superioare, ﬁnalizate cu diplomă de licență
În urma absolvirii cursului, funcționării publici obțin numărul de ore solicitat pentru promovarea în grad profesional, conform Codului Administrativ, art.
479 prin care se solicită ca aceștia ”sa ﬁ obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să ﬁ urmat o formă de perfecționare profesionala cu durata de minimum 30 de
ore în ultimii 3 ani de activitate”.
Înscrierea se poate efectua on line pe site-ul nostru www.lectoform.ro sau prin solicitarea formularului tipizat de la organizatori
Telefon:

Fax:

Mobil:

Web:

Email:

0234 512 143

0234 512 146

0744 694 788 / 0771 648 816 / 0771 648 796

lectoform.ro

ofﬁce@lectoform.ro

16 - 23 MAI 2022
ONLINE - AUDITOR INTERN IN SECTORUL PUBLIC
CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI PENTRU OCUPAȚIA
DE AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC COD COR 241306

AGENDA CURSULUI

TARIF CURS

LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI ȘI VINERI: 16.30 – 20.30
EVALUARE ANC: LUNI, 23 MAI, ORELE 17.00 - 18.00

CERTIFICARE ANC/PARTICIPARE: 790 LEI

Tematica:
Deﬁnitia auditului intern;
Organizarea auditului intern;
Obiectivele activitatii de audit public intern;
Atributiile directiei/compartimentului de audit intern;
Realizarea misiunii de audit public intern;
Planiﬁcarea auditului intern;
Planul anual de audit intern;
Metodologia de desfasurare a misiunilor de audit public intern;
Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern;
Supervizarea și urmarirea recomandarilor.

Tariful de curs include livrarea cursului în format
on-line, mapa cursantului, suportul de curs pe
suport electronic, agendă și pix personalizate,
certiﬁcatul de participare/certiﬁcatul ANC.
Mapa cursantului va ﬁ transmisă prin poștă după
conﬁrmarea participării și a înregistrării plății.
TERMEN LIMITA
ÎNSCRIERE CURS
13 MAI 2022

FORMATOR
MARIA MOLDOVAN – Auditor intern cu o experiență practică de peste 17 ani, doctor în
micro și macroeconomie.

DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII
-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate pâna la data de
21 APRILIE 2022

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

CERTIFICARE
La ﬁnalul sesiunii de formare, participanții la curs vor sustine un examen in prezenta unei comisii de evaluare, în urma căruia se vor elibera certiﬁcatele
de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educatiei in ocupația Auditor intern în sectorul public – cod COR 242213, cu durata de 40 de
ore și a suplimentului descriptiv in care sunt mentionate compețentele dobandite in urma cursului.
Nivelul studiilor - Superioare, ﬁnalizate cu diplomă de licență
În urma absolvirii cursului, funcționării publici obțin numărul de ore solicitat pentru promovarea în grad profesional, conform Codului Administrativ, art.
479 prin care se solicită ca aceștia ”sa ﬁ obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferinte, schimburi de experiența sau vizite de studiu, în condițiile legii sau sa ﬁ urmat o formă de perfecționare profesionala cu durata de minimum 30 de
ore în ultimii 3 ani de activitate”.

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

Fax:

Mobil:

Web:

Email:

0234 512 143

0234 512 146

0744 694 788 / 0771 648 816 / 0771 648 796

lectoform.ro

ofﬁce@lectoform.ro

16 - 27 MAI 2022

ONLINE - ASISTENTA SOCIALĂ ȘI PROTECTIA COPILULUI. MASURI DE
ÎMBUNĂTĂȚIRE A SERVICIULUI PUBLIC
CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICĂRI PENTRU OCUPAȚIA TEHNICIAN
ASISTENȚĂ SOCIALĂ– COD COR 341201

TARIF CURS

AGENDA CURSULUI

CERTIFICARE ANC/PARTICIPARE:

LUNI, MARTI, MIERCURI, JOI SI VINERI: 18.00– 20.00
EVALUARE ANC: VINERI, 27 MAI: 19.00
790 LEI
Tematica:
Istoricul asistenței sociale în România. Primele forme de asistență socială în România
Tariful de curs include livrarea cursului în format
Evoluția sistemului de asistență socială. Organizarea sistemului de asistență socială la nivel
on-line, mapa cursantului, suportul de curs pe
central
suport electronic, agendă și pix personalizate,
Organizarea sistemului de asistență socială la nivel județean
certiﬁcatul de participare/certiﬁcatul ANC.
Atribuțiile și funcțiile D.G.A.S.P.C – urilor. Alte instituții cu atribuții în domeniu la nivel
Mapa cursantului va ﬁ transmisă prin poștă după
județean
conﬁrmarea participării și a înregistrării plății.
Organizarea sistemului de asistență socială la nivel local
Atribuiile și funcțiile consiliilor locale
Structura serviciilor de asistență socială
TERMEN LIMITA
Tipuri de servicii sociale
ÎNSCRIERE CURS:
Categorii de beneﬁciari
13 MAI 2022
Instrumente folosite în practica socială
Principiile de organizare a serviciilor de asistență socială
Principalele concepte utilizate
DISCOUNT
FORMATOR
ÎNSCRIERI TIMPURII
-10% din taxa de participare la curs pentru
DOINITA BENTU - Lector universitar în cadrul Universității Andrei Saguna, Facultatea
de Psihosociologie din Constanta, psiholog, doctor în psihologie cu o experiență de peste 16
înscrierile realizate pâna la data de
ani în domeniul psihoterapiei și susținerea cursurilor și seminariilor.
21 APRILIE 2022
PRIMA ZI DE CURS GRATUITĂ
Taxă de participare se achită până la data începerii programului de formare profesională.
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/nevoile dumneavoastră puteți să vă retrageți de la curs și să solicitați returnarea taxei de curs achitate,
după ce ați parcurs prima zi de formare.
CERTIFICARE
La ﬁnalul sesiunii de formare, participanții la curs vor sustine un examen in prezenta unei comisii de evaluare, in urma căruia se vor elibera certiﬁcatele
de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educatiei in ocupația Tehnician asistenta socială – cod COR 341201, cu durata de 40 de ore
și a suplimentului descriptiv in care sunt mentionate competentele dobandite in urma cursului.
Nivelul studiilor - Medii, ﬁnalizate cu diploma de bacalaureat
În urma absolvirii cursului, funcționării publici obțin numărul de ore solicitat pentru promovarea în grad profesional, conform Codului Administrativ, art.
479 prin care se solicită ca aceștia ”sa ﬁ obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferinte, schimburi de experiența sau vizite de studiu, în condițiile legii sau sa ﬁ urmat o formă de perfecționare profesionala cu durata de minimum 30 de
ore în ultimii 3 ani de activitate”.

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

Fax:

Mobil:

Web:

Email:

0234 512 143

0234 512 146

0744 694 788 / 0771 648 816 / 0771 648 796

lectoform.ro

ofﬁce@lectoform.ro

23 - 27 MAI 2022

ONLINE-COMUNICARE EFICIENTA ÎN SITUAȚIILE DE CRIZĂ. MEDIEREA
CONFLICTELOR
PROGRAM DE SPECIALIZARE FINALIZAT CU CERTIFICAT DE PARTICIPARE EMIS DE LECTOFORM CONSULTING – FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ

AGENDA CURSULUI

TARIF CURS ONLINE
PARTICIPARE: 790
LEI

LUNI, MARTI, MIERCURI, JOI & VINERI
14.00– 16.00
Tematică:
Elementele comunicării;
Tipuri de comunicare; Formele comunicării organizaționale;
Proceduri de comunicare intra-instituțională;
Tehnici și abilități de comunicare eﬁcientă;
Blocaje în comunicare;
Comunicarea asertivă în instituțiile publice și mijloace de creare a culturii organizaționale;
Comunicarea componentă esențială a activității de relații publice
Caracteristici ale comunicării în situații de criză
Trinomul criză de comunicare-criză informațională-criză mediatică
Evaluarea riscurilor
Planiﬁcarea comunicării de criză. Etapele comunicării de criză
Răspunsul
Refacerea organizației
Strategii ale comunicării de criză
Relația cu presa în situații de criză
Conflictul - definitii si caracteristici generale
Evolutia si efectele conflictului
Negocierea si medierea conflictelor

Tariful de curs include livrarea cursului în format
on line, mapa cursantului, suportul de curs
agendă și pix personalizate, certiﬁcatul de
participare/certiﬁcatul ANC. Mapa cursantului va ﬁ
transmisă prin poștă după conﬁrmarea participării
și a înregistrării plății.

PRIMA ZI DE CURS GRATUITĂ
Taxă de participare se achită până la data începerii
programului de formare profesională.
FORMATOR: FRAICO LUDOVIC
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/ Formator cu experiență de peste 30 de ani ca facilitator de programe de formare profesională adresate
nevoile dumneavoastră puteți să vă retrageți de la
personalului din instituțiile publice, Șef departament de Resurse Umane și Strategii în cadrul Camerei de Comert, curs și să solicitați returnarea taxei de curs
achitate, după ce ați parcurs prima zi de formare.

Industrie și Agricultură Constanța.
Ciprian FRAICO - Formator, antreprenor, membru al unor organizatii internationale axate pe vorbit in public,
dezvoltare personala si voluntariat, ambasador onorific al orasului suedez Åmål, Expert Consiliere, consultanta si
monitorizare planuri de afaceri (consultant in management) la Camera de Comert, Industrie, Navigatie si
Agricultura Constanta si Director general al Autoeducat SRL, societate ce are ca obiect de activitate consultanta in
afaceri si management, cursuri profesionale si educație formala si non-formala.

CERTIFICARE
La ﬁnalul sesiunii de formare, participanții la curs vor primi Certiﬁcat de participare sub antetul Lectoform Consulting.
În urma absolvirii cursului, funcționării publici obțin numărul de ore solicitat pentru promovarea în grad profesional, conform Codului Administrativ, art.
479 prin care se solicită ca aceștia ”sa ﬁ obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferinte, schimburi de experiența sau vizite de studiu, în condițiile legii sau sa ﬁ urmat o formă de perfecționare profesionala cu durata de minimum 30 de
ore în ultimii 3 ani de activitate”.

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

Fax:

Mobil:

Web:

Email:

0234 512 143

0234 512 146

0744 694 788 / 0771 648 816 / 0771 648 796

lectoform.ro

ofﬁce@lectoform.ro

23 - 30 MAI 2022
ONLINE - MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE
CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICĂRI PENTRU OCUPAȚIA MANAGER
PROIECT– COD COR 242101

TARIF CURS

AGENDA CURSULUI
LUNI, MARTI, MIERCURI, JOI & VINERI: 17.00– 20.30
EVALUARE ANC: LUNI, 30 MAI: 17.00
Tematică :
Politica de coeziune a Uniunii Europene;
Caracteristicile proiectelor;
Tipologia proiectelor;
Procesele din cadrul unui proiect;
Ciclul de viata al proiectelor;
Stabilirea scopului si obiectivelor proiectului;
Pregatirea specificatiilor proiectului;
Fazele realizarii unui proiect;
Dezvoltarea abilitatilor de managementul timpului si de planificare a activitatilor proiectului;
Planificarea resurselor si costurilor necesare proiectului;
Managementul echipei de proiect;
Managementul achizitiilor pentru proiect;
Managementul riscurilor în proiecte;
Managementul comunicarii;
Managementul calitatii.

FORMATOR: RAFTU MIHAI
Formator cu experienta de peste 15 ani in domeniul fondurilor europene, fiind implicat in
activitati de management de proiect, evaluare proiecte europene, implementare si monitorizare
proiecte.

FORMATOR: COANDA ELENA
Manager proiect în cadrul Patronatului National al Femeilor de Afaceri din Întreprinderi Mici si
Mijlocii, formator cu experienta, acreditat de Autoritatea Nationala pentru Calificari în domeniului
managementului de proiect

CERTIFICARE ANC/PARTICIPARE:
790 LEI
Tariful de curs include livrarea cursului în format
on line, mapa cursantului, suportul de curs
agendă și pix personalizate, certiﬁcatul de
participare/certiﬁcatul ANC. Mapa cursantului va ﬁ
transmisă prin poștă după conﬁrmarea participării
și a înregistrării plății.
DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII
-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate până la data de
02 MAI 2022.

TERMEN LIMITA
ÎNSCRIERE CURS:
27 MAI 2022
PRIMA ZI DE CURS GRATUITA
Taxă de participare se achită până la data începerii
programului de formare profesională .
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptă rile/ nevoile dumneavoastr puteți să vă retrageți de la
curs și să solicitați returnarea taxei de curs
achitate, după ce ați parcurs prima zi de formare.

CERTIFICARE
Certificat de absolvire în ocupatia „Manager proiect”, cod COR 242101. Se elibereaza participantilor la program care au studii superioare finalizate cu diploma
de licenta/master. Participantilor care nu îndeplinesc criteriile de studii li se elibereaza certificat de participare cu denumirea cursului eliberat sub antetul
Lectoform Consulting. În urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea în grad profesional, conform Codului
Administrativ, art. 479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare,
seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, în conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de
minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate”.

În urma absolvirii cursului, funcționă rii publici obțin numă rul de ore solicitat pentru promovarea în grad profesional, conform Codului Administrativ, art.
479 prin care se solicită ca aceștia ”sa ﬁ obținut un numă r minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare,
confer-inte, schimburi de experiența sau vizite de studiu, în condițiile legii sau sa ﬁ urmat o formă de perfecționare profesionala cu durata de minimum
30 de ore în ultimii 3 ani de activitate”.
Înscrierea se poate efectua on line pe site-ul nostru www.lectoform.ro sau prin solicitarea formularului tipizat de la organizatori
Telefon:

Fax:

Mobil:

Web:

Email:

0234 512 143

0234 512 146

0744 694 788 / 0771 648 816 / 0771 648 796

lectoform.ro

ofﬁce@lectoform.ro

30 MAI - 06 IUNIE 2022
ONLINE - MANAGER RESURSE UMANE
CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCATIEI SI AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI PENTRU OCUPATIA MANAGER RESURSE UMANE: COD COR
121207

AGENDA CURSULUI
LUNI, MARTI, MIERCURI, JOI & VINERI: 17.00– 20.30
EXAMINARE: LUNI 06 IUNIE: 17.00 – 18.00
Tematica:
Managementul resurselor umane – delimitari conceptuale;
Obiectul si con�inutul managementului resurselor umane;
Planificarea resurselor umane;
Recrutarea, selec�ia si orientarea resurselor umane;
Formarea si perfec�ionarea personalului;
Evaluarea performan�elor;
Dezvoltarea carierelor;
Recompensarea;
Comisiile de disciplina;
Comisiile paritare;
Disciplina muncii, protec�ia si securitatea în munca;
Dialogul social si managementul conflictelor de munca.
FORMATOR

LUIZA RAMONA DARLEA - coach / formator in cadrul Universitatatii Vasile Alecsandri cu o

experienta de peste 17 ani in domeniul formarii profesionale, prestarea serviciilor de consultanta
pentru activitati de grup si individuale de coaching si dezvoltare personala, practician in
resurse umane cu o experienta de peste 10 ani in managementul resurselor umane

TARIF CURS
CERTIFICARE ANC/
PARTICIPARE: 790 LEI
Tariful de curs include livrarea cursului în format
online, mapa cursantului, suportul de curs pe
suport electronic, agendă și pix personalizate,
certiﬁcatul de participare/certiﬁcatul ANC.
Mapa cursantului va ﬁ transmisă prin poștă după
conﬁrmarea participării și a înregistrării plății.
TERMEN LIMITĂ
ÎNSCRIERE CURS
03 IUNIE 2022
DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII
-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate pâna la data de
09 MAI 2022

CERTIFICARE
La finalizarea programului de formare profesionala se elibereaza certificat de absolvire recunoscut de Autoritatea Nationala de Calificari, Ministerul
Muncii si Ministerul Educatiei în ocupatia Manager resurse umane – cod COR 121207.
In urma absolvirii cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea in grad profesional, conform Codului Administrativ, art.
479 prin care se solicita ca acestia ”sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare,
conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum
30 de ore in ultimii 3 ani de activitate”.

Telefon:

Fax:

Mobil:

Web:

Email:

0234 512 143

0234 512 146

0744 694 788 / 0771 648 816 / 0771 648 796

lectoform.ro

ofﬁce@lectoform.ro

06 - 17 IUNIE 2022

ONLINE-ACHIZIȚII PUBLICE SI UTILIZARE SICAP PENTRU AUTORITĂȚI
CONTRACTANTE ȘI OFERTANȚI
CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI PENTRU OCUPAȚIA EXPERT ACHIZIȚII
PUBLICE – COD COR 214946

AGENDA CURSULUI

TARIF CURS

LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI SI VINERI: 17.00 - 19.00
EVALUARE ANC: VINERI, 17 IUNIE,ORELE 19.00 - 20.00

CERTIFICARE ANC/PARTICIPARE: 790 LEI

Tematica:
Introducere in sistemul achizitiilor publice
Facilitati oferite de platforma SICAP
Cumpărarea directa prin Catalogul electronic din SICAP, atât din punctul de vedere al
operatorilor economici, cât și din punctul de vedere al autoritatilor contractante.
Publicitate-Anunțuri. Cum pot proﬁta operatorii economici de aceste anunțuri? Cum pot
transforma autoritățile contractante acest anunt într-o cumparare directă ONLINE?
Catalog electronic
Consultarea pieții
Cadru legislativ national și european. Principiile care stau la baza achizițiilor publice.
Documentatia de atribuire versus ofertă
Strategia de contractare vs. strategia de ofertare
Caietul de sarcini vs. oferta tehnica
Rolul DUAE ( Docment Unic de Achizitie European)
Analiza documentației de atribuire și solicitarea de clariﬁcări
Evaluarea ofertelor
Comisia de evaluare a ofertelor. Atribuții și responsabilități.
Etapele evaluării ofertelor. Comunicări.
Alte aplicații practice, studii de caz, discuții și teme la cererea participanților.
Procese verbale de analiză a ofertelor/ etapa. Raportul procedurii.
Reguli de transparență, de comunicare și transmitere a datelor și de evitare a conﬂictelor de
interese
Subcontractanți, terți susținători, asocieri de operatori economici.
Oferte alternative, neconforme, inacceptabile, neadecvate.
Atribuirea contractelor/ acordurilor -cadru.
Dosarul achiziției.
Simulare în SICAP pentru o procedură de atribuire, online, cu reluarea competiției și faza
ﬁnală de licitație electronică.
Modiﬁcarea contractelor în perioada acestora de valabilitate
Tipuri de proceduri de atribuire
Modalități speciale de atribuire. Acordul cadru.
Licitația deschisă/ restrânsă, procedura simpliﬁcată, negociere fără publicare prealabilă,
procedură proprie, etc.
Achiziția serviciilor sociale
Cumpărări directe -Anexa 2
Formularea și depunerea contestatiilor. Contraventii și sancțiuni.
Analiza, spete- propuse de lector și de participanți. Tips & tricks.

Tariful de curs include livrarea cursului în format
on-line, mapa cursantului, suportul de curs pe
suport electronic, agendă și pix personalizate,
certiﬁcatul de participare/certiﬁcatul ANC.
Mapa cursantului va ﬁ transmisă prin poștă după
conﬁrmarea participării și a înregistrării plății.
TERMEN LIMITA
ÎNSCRIERE CURS
03 IUNIE 2022
DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII
-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate pâna la data de
13 MAI 2022
FORMATOR

LARISA COJOCARU – Formator cu experiență
relevantă în achiziții, realizată atât în sistemul
public cât și în privat, cu participare directă la
peste 2000 de proceduri de achiziție publică.
Experiența în achiziții a fost obținută ca urmare a
ocupării, în ultimii 17 ani, a posturilor de expert,
director regional, director achiziții, consultant și
formator.
PRIMA ZI DE CURS GRATUITĂ
Taxă de participare se achită până la data începerii
programului de formare profesională.
În cazul în care cursul nu îndeplinește așteptările/nevoile dumneavoastră puteți să vă retrageți de la
curs și să solicitați returnarea taxei de curs
achitate, după ce ați parcurs prima zi de formare.

CERTIFICARE
La ﬁnalul sesiunii de formare, participanții la curs vor sustine un examen in prezenta unei comisii de evaluare, în urma căruia se vor elibera certiﬁcatele
de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educatiei in ocupația Expert Achizitii Publice – cod COR 214946, cu durata de 40 de ore și a
suplimentului descriptiv în care sunt mentionate competentele dobândite în urma cursului.
Nivelul studiilor - Superioare, ﬁnalizate cu diplomă de licență
În urma absolvirii cursului, funcționării publici obțin numărul de ore solicitat pentru promovarea în grad profesional, conform Codului Administrativ, art.
479 prin care se solicită ca aceștia ”sa ﬁ obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să ﬁ urmat o formă de perfecționare profesionala cu durata de minimum 30 de
ore în ultimii 3 ani de activitate”.
Înscrierea se poate efectua on line pe site-ul nostru www.lectoform.ro sau prin solicitarea formularului tipizat de la organizatori
Telefon:

Fax:

Mobil:

Web:

Email:

0234 512 143

0234 512 146

0744 694 788 / 0771 648 816 / 0771 648 796

lectoform.ro

ofﬁce@lectoform.ro

13 - 20 IUNIE 2022

ONLINE-STARE CIVILĂ - IMPLEMENTAREA SIIASC. EVIDENȚA PERSOANELOR
CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCATIEI ȘI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI PENTRU OCUPAȚIA DE REFERENT STARE
CIVILĂ COD COR 411003

TARIF CURS:
CERTIFICARE ANC/PARTICIPARE: 790 LEI

AGENDA CURSULUI

LUNI,MARȚI, MIERCURI ȘI VINERI: 17.00 – 20.30
JOI: 18.30 - 21.00
EVALUARE ANC: LUNI, 16 MAI, ORELE 17.00 - 18.00
Tematica:
Cadrul juridic al activită ții de stare civilă ;
Înregistrarea nașterii, că să toriei, decesului;
Înregistrarea actelor incheiate in strainatate (transcrierea/inscrierea);
Înscrierea mențiunilor de stare civilă în actele de stare civilă ;
Reconstituirea și întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă ;
Divortul pe cale administrativă ;
Rectiﬁcarea pe cale administrativă a actelor de stare civilă ;
Anularea, modiﬁcarea, rectiﬁcarea sau completarea actelor de stare civilă și a
mențiunilor; Atribuirea, inscrierea și gestionarea codului numeric personal (CNP);
Eliberarea certiﬁcatelor de stare civilă ;
Eliberarea adeverințelor de stare civilă sau de atestare a existenței înregistră rilor de
stare civilă ;
Eliberarea extraselor dupa actele de stare civilă ;
Arhivarea documentelor primare și a registrelor de stare civilă din evidența proprie.

FORMATOR
RENATA MARIN - Formator cu experiența relevantă în domeniul Stare Civilă și evidența
persoanei acumulată din calitatea de director executiv și sef serviciu stare civilă în cadrul
Primăriei Municipiului Iași de peste 20 ani.

Tariful de curs include livrarea cursului în format
on-line, mapa cursantului, suportul de curs pe
suport electronic, agendă și pix personalizate,
certiﬁcatul de participare/certiﬁcatul ANC.
Mapa cursantului va ﬁ transmisă prin poștă după
conﬁrmarea participării și a înregistrării plății.

TERMEN LIMITA
ÎNSCRIERE CURS
10 IUNIE 2022
DISCOUNT
ÎNSCRIERI TIMPURII
-10% din taxa de participare la curs pentru
înscrierile realizate pâna la data de
20 MAI 2022

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

CERTIFICARE
La ﬁnalul sesiunii de formare, participanții la curs vor susține un examen în prezența unei comisii de evaluare, în urma căruia se vor elibera certiﬁcatele
de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educatiei în ocupația Referent stare civilă– cod COR 411003, cu durata de 40 de ore și a
suplimentului descriptiv în care sunt menționate competențele dobândite în urma cursului.
Nivelul studiilor - Medii, ﬁnalizate cu diplomă de bacalaureat
În urma absolvirii cursului, funcționării publici obțin numărul de ore solicitat pentru promovarea în grad profesional, conform Codului Administrativ, art.
479 prin care se solicită ca aceștia ”să ﬁ obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiența sau vizite de studiu, în condițiile legii sau sa ﬁ urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de
ore în ultimii 3 ani de activitate”.

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

Fax:

Mobil:

Web:

Email:

0234 512 143

0234 512 146

0744 694 788 / 0771 648 816 / 0771 648 796

lectoform.ro

ofﬁce@lectoform.ro

PORTOFOLIU CURSURI PERFECȚIONARE/SPECIALIZARE ONLINE 2022
CURSURI AUTORIZATE ANC CU ELIBERARE DE CERTIFICATE DE ABSOLVIRE RECUNOSCUTE DE
MINISTERUL MUNCII, MINISTERUL EDUCATIEI SI AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI
MANAGER PROIECT - COD COR 242101
EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE - COD COR242213
EXPERT PREVENIRE ȘI COMBATERE CORUPȚIE - COD COR 261920
EXPERT FISCAL - COD COR 241221
EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE - COD COR 214946
EVALUATOR PROIECTE - COD COR 241263
CONTABIL - COD COR 331302
MANAGER RESURSE UMANE - COD COR 121207
REFERENT STARE CIVILĂ - COD COR 411003
TEHNICIAN ASISTENȚĂ SOCIALĂ - COD COR 341201
AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC - COD COR 241306
OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE - COD COR 413201
AUDITOR ÎN DOMENIUL CALITĂȚII - COD COR 214130
RESPONSABIL PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - COD COR 242231
CURSURI SPECIALIZARE CU ELIBERARE DE CERTIFICATE DE PARTICIPARE
SUB ANTETUL LECTOFORM CONSULTING
UTILIZAREA EFICIENTĂ A FOREXEBUG
SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
MODELE DE COMUNICARE EFICIENTĂ IN INSTITUȚIILE PUBLICE
IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
CONTABILITATEA INSTITUȚIEI PUBLICE
REGISTRU AGRICOL
URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
GDPR ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICA
ETICA PROFESIONALĂ ȘI COMUNICAREA CU CETĂȚENII
PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
LIDER ȘI LIDERSHIP ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
PROCEDURA CIVILĂ ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
NOUL COD ADMINISTRATIV
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DISCOUNT-URI
DE VOLUM
CURSURI CU CERTIFICARE RECUNOSCUTA ANC/
DE PARTICIPARE

5 – 10 cursanți din cadrul aceleiași instituții
Taxă preferențială 690 lei/persoana
11 – 20 cursanți din cadrul aceleiași instituții
Taxă preferențială 640 lei/persoana
21 - 30 cursanți din cadrul aceleiași instituții
Taxă preferențială 590 lei/persoana
peste 31 cursanți din cadrul aceleiași instituții
Taxă preferențială 540 lei/persoana

∗Bonusul de volum se aplică la taxa de participare pentru instituțiile
care realizează înscrieri pe bază de solicitare fermă și pentru un număr
determinat de persoane. Pentru a beneﬁcia de discount-ul de volum
instituția solicitantă trebuie să transmită un centralizator al
persoanelor pentru care dorește să obțină servicii de formare
profesională sau să transmită formularele de participare tipizate
pentru toți partipanții concomitent. În cazul în care pe parcursul anului
ne parvin mai multe înscrieri din partea unei instituții, dar ele nu ne-au
fost anunțate în prealabil, structura de discount-uri de mai sus nu se
aplică.
*Bonusul de volum nu se cumuleaza cu discount-ul de inscrieri
timpurii.
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ÎNSCRIEREA
LA CURSURI
Solicitați formularul de înscriere de la organizatori
la tel. 0234-512.143 sau e-mail ofﬁce@lectoform.ro
și îl transmiteți completat, semnat și ștampilat pe
e-mail sau fax nr. 0234-512.146
Descărcați formularul tipizat de pe site-ul nostru
www.lectoform.ro de la rubrica „Înscrieri Des carcă formularul – Formular ONLINE” și îl transmiteți completat, semnat și ștampilat pe e-mail sau
fax nr. 0234-512.146.
Efectuați înscrierea on-line pe site-ul nostru
www.lectoform.ro – „ Înscrieri”, caz în care trimiteți
pe e-mail sau fax referatul validat de conducerea
unității.

DETALII TEHNICE:
Cursul este în format audio-video, live, on-line și este necesar ca
ﬁecare participant să:
Dețină un dispozitiv de tip calculator sau telefon mobil
Să aibă o conexiune bună la internet
Cursul on line va ﬁ facilitat prin aplicația Zoom.Aplicația Zoom este
disponibilă (gratuit) la link-urile de mai jos:
Sistem de operare Windows - https://zoom.us/client/latest/ZoomIn
staller.exe
Sistem de operare MacOS - https://zoom.us/client/latest/Zoom.pkg
Telefon mobil cu sistem de operare Android - https://play.google.com/ store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
Telefon mobil cu sistem de operare IOS (Iphone) - https://itunes.ap
ple.com/us/app/id546505307
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PLATA
SERVICIILOR CONTRACTATE
COORDONATE PLATI TAXA DE CURS
Taxă de curs se achită în contul S.C. Lectoform Consulting S.R.L., C.U.I.
27028550,
cont de virament RO55TREZ0615069XXX006492
deschis la Trezoreria Municipiului Bacău,
sau in contul RO79BTRLRONCRT0231350801
Banca: BANCA TRANSILVANIA, sucursala Bacău pe baza facturii proforme
primite de la organizatori.

c o n s u ltin g
CONTACT
TELEFON SEDIU:
FAX :
E-MAIL:
WEB:

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

ECHIPA LECTOFORM CONSULTING
Gina Spulber
Raluca Ivanușcă
Răzvan Ciorcilă

0744.694.788
0771.648.816
0771.648.796

