Avangarde Business Academy
SC. Avangarde Business Group SRL
Str. Episcop Chesarie, nr. 4, sect.4, Bucuresti
Tel/Fax: 021.252.04.14
office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro
Nr. Reg.Com.: J40/10109/2013 C.U.I.: RO32128882

OFERTA PROGRAMELOR DE PERFECTIONARE PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA
– functionari publici si personal contractual
perioada Octombrie – Decembrie 2016
SC Avangarde Business Group SRL, furnizor de formare profesionala autorizat de Autoritatea Nationala de Calificari,
are deosebita placere de a va invita sa participati la programele de perfectionare adresate functionarilor publici si
personalului contractual din administratia publica.
Prin programele ofertate, ne propunem să asigurăm dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale ale participanţilor în domeniile
tematice vizate, utilizând cele mai moderne metode de formare.
Oferta de cursuri este realizata tinand cont de urmatoarele acte normative specifice domeniului:
 Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 – certificate de absolvire eliberate de Autoritatea Naţională pentru Calificare (ANC, fost CNFPA);
 H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici – certificate de participare din parte
furnizorului de formare.g
 Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 762/31.03.2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare
profesională pentru administrația publică.
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Nr.
crt.

Formatori

Denumire program

Locaţie

Tarif curs

Tarif cazare (TVA inclus)

Perioada: 10 – 16.10.2016 7 zile formare / 7 nopți – 7 zile cazare
Bran, Hotel Flomary
30

Politici publice si planificare strategic – certificat ANC Manager

31

Management financiar si Contabilitate bugetara – certificate
ANC Contabil

750 lei

 2400 lei /camera single
 1450 lei / loc in camera dubla

750 lei

 2650 lei /camera single
 1450 lei / loc in camera dubla

Baile Tusnad, Hotel Ciucas

Perioada: 17 – 22.10.2016 7 zile formare / 7 nopți – 7 zile cazare
Noutati legislative in domeniul achizitiilor publice – certificate
ANC Expert achizitii publice

Bran, Hotel Flomary

31

Controlul managerial intern in institutiile publice – certificare
ANC Auditor intern

Hotel Zada, Predeal

32

750 lei

 2400 lei /camera single
 1450 lei / loc in camera dubla

750 lei

 2800 lei /camera single
 1450 lei / loc in camera dubla

Perioada: 24 – 30.10.2016 7 zile formare / 7 nopți – 7 zile cazare
33

Management financiar bugetar si al patrimoniului – certificat
ANC Contabil

34

Agroturism si dezvoltare rurala. Managementul politicilor
publice din domeniu - certificat ANC Manager
Comunicare, relatii publice, transparent decizionala,
managementul documentelor si aspect privind arhivarea –
certificat ANC Asistent Relatii Publice si Comunicare

Hotel Complex Verona, Predeal
750 lei

 2400 lei /camera single
 1450 lei / loc in camera dubla

750 lei

 2400 lei /camera single
 1450 lei / loc in camera dubla

750 lei

 2400 lei /camera single
 1450 lei / loc in camera dubla

Hotel Flomary, Bran

Hotel Boca del Rio, Gura Raului,
Marginimea Sibiului
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Managementul resurselor umane si cariera functionarului
public – certificat ANC Manager resurse umane

 Hotel Zada, Predeal

750 lei

 2400 lei /camera single
 1450 lei / loc in camera dubla

Perioada: 31.10 – 06.11.2016 7 zile formare / 7 nopți – 7 zile cazare
Comunicare, relatii publice si transparent decizionala –
certificat ANC Asistent Relatii Publice si Comunicare

Bran, Hotel Flomary

35

Managementul public si strategii de eficientizare a
administratiei publice – certificate ANC Manager

Baile Felix, Hotel Ami

36
37

Formarea in administratia publica – certificate ANC Formator
Uniunea Europeana: institutii, politici comunitare si
mecanisme administrative – certificat ANC Manager
Fonduri europene: instrumente, prioritati si cerinte pentru
accesarea si implementarea proiectelor cu finantare externa –
certificat ANC Expert accesare fonduri structurale si de
coeziune europene

750 lei

 2400 lei /camera single
 1450 lei / loc in camera dubla

750 lei

 2850 lei /camera single
 1850 lei / loc in camera dubla

Hotel Boca del Rio, Gura Raului,
Marginimea sibiului

750 lei

 2650 lei /camera single
 1550 lei / loc in camera dubla

 Cheia, Hotel Floris

750 lei

 2650 lei /camera single
 1550 lei / loc in camera dubla

 Hotel Zada, Predeal – Paraul Rece

750 lei

 2650 lei /camera single
 1550 lei / loc in camera dubla

Perioada: 14 – 20.11.2016 7 zile formare / 7 nopți – 7 zile cazare

36

Accesarea fondurilor europene si managementul proiectelor
cu finantare nerambursabila – certificare ANC – Expert
accesare fonduri structural si de coeziune

37

Noutati legislative in domeniul achizitiilor publice – certificate
ANC – Expert Achizitii publice

Bran, Hotel Flomary
750 lei

 2400 lei /camera single
 1450 lei / loc in camera dubla

750 lei

 2600 lei /camera single
 1450 lei / loc in camera dubla

Hotel Floris, Cheia

Perioada: 21-27.11.2016 7 zile formare / 7 nopți – 7 zile cazare
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37

Managementul resurselor umane si aspect privind salarizarea
– certificate ANC Manager resurse umane

Hotel Marea Neagra, Sinaia

Accesarea fondurilor europene si managementul proiectelor
cu finantare nerambursabila –certificare ANC –Expert accesare
fonduri structural si de coeziune

Bran, Hotel Flomary

39

Managementul relatiilor international si legislatia Uniunii
Europene – certificat ANC Manager

Hotel Calimanesti / Caciulata/ Oltul,
Calimanesti – Caciulata

Managementul timpul si stresului in administratia publica.
Conflictele si impactul lor asupra eficientei organizatiei publice
– certificat ANC Manager

Hotel Flomary, Bran

40

38

750 lei

 2400 lei /camera single
 1450 lei / loc in camera dubla

750 lei

 2400 lei /camera single
 1450 lei / loc in camera dubla

750 lei

 2400 lei /camera single
 1450 lei / loc in camera dubla

750 lei

 2400 lei /camera single
 1450 lei / loc in camera dubla

Perioada: 28.11 – 04.12.2016 7 zile formare / 7 nopți – 7 zile cazare
41

Managementul integritatii in administratia publica. Etica si
transparent decizionala - certificate ANC Manager

42

Managementul resurselor umane si aspect privind salarizarea
– certificat ANC Manager resurse umane

43

Managementul conflictelor in administratia publica –
certificate ANC Manager

44

Managementul afacerilor europene. Modele de dezvoltare
public – privat in mediul intracomunitar

45

Strategii de consolidare a administratie publice si management
public
Dezvoltarea locala durabila si gestionarea fondurilor externe –
certificat ANC Expert accesare fonduri structural si de coeziune
europene

Sinaia, Hotel Rina
750 lei

 2900 lei /camera single
 1950 lei / loc in camera dubla

750 lei

 2400 lei /camera single
 1450 lei / loc in camera dubla

750 lei

 2950 lei /camera single
 2100 lei / loc in camera dubla

750 lei

 2800 lei /camera single
 1650 lei / loc in camera dubla

750 lei

 2800 lei /camera single
 1650 lei / loc in camera dubla

750 lei

 2800 lei /camera single
 1650 lei / loc in camera dubla

Bran, Hotel Flomary
Poiana Brasov, Hotel Piatra Mare
Cheia, Hotel Floris
Predeal, Complex Verona

 Baile Tusnad, Hotel Ciucas
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Perioada: 05 – 11.12.2016 7 zile formare / 7 nopți – 7 zile cazare

45

Tehnici de prezentare in spatial public. Elemente de public
speaking – 5ertificate ANC – Asistent Relatii Publice si
Comunicare
Management financiar si contabilitate bugetara – certificate
ANC Contabil

Poiana Brasov, Hotel Piatra Mare

46

Dreptul integritatii publice si politici anticoruptie.
Managementul politicilor anticoruptie – certificat ANC
Manager
Managementul politicilor de mediu si managementul
deseurilor – certificat ANC Specialist in Managementul
deseurilor

Hotel Zada, Predeal – Paraul Rece

47

48

Sinaia, Hotel Rina
750 lei

 2900 lei /camera single
 1950 lei / loc in camera dubla

750 lei

 2950 lei /camera single
 2100 lei / loc in camera dubla

750 lei

 2800 lei /camera single
 1650 lei / loc in camera dubla

750 lei

 2800 lei /camera single
 1650 lei / loc in camera dubla

Hotel Calimanesti / Caciulata/ Oltul

Perioada: 12 - 18.12.2016 7 zile formare / 7 nopți – 7 zile cazare
Hotel Flomary Bran

49

Comunicare si relatii publice si transparent decizionala –
certificat ANC – Asistent Relatii publice si comunicare
Gestiunea patrimoniului entitatilor publice – certificate ANC
Manager

Hotel Alexandros, Busteni

50

Gestiunea imaginii institutiei publice. Elemente de marketing
public – certificat ANC Marketing Manager

 Hotel Floris, Cheia

750 lei

 2800 lei /camera single
 1650 lei / loc in camera dubla

750 lei

 2800 lei /camera single
 1650 lei / loc in camera dubla

750 lei

 2800 lei /camera single
 1650 lei / loc in camera dubla

GRUPUL ŢINTĂ
 Programele de perfecţionare mai sus menţionate se adresează funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul instituţiilor şi
autorităţilor publice - persoane implicate direct sau indirect în activităţi vizate de tematica programului, precum şi altor persoane interesate de
domeniile tematice respective.
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ATESTAREA
FORMĂRII
 Atestarea finalizării programelor de perfecţionare de către participanţi va fi concretizată într-un certificat, având ca principală condiţie obligatorie,
participarea efectivă şi activă la program.
 Pentru cursurile organizate de SC Avangarde Business Group SRL (conform ofertei) sunt programe ACREDITATE DE CNFPA / ANC, prin Ministerul
Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale, certificatul obtinut ( (conform codului COR corespondent
cursului) fiind recunoscut atat la nivel naţional cat si in Uniunea Europeana, in sectorul public si privat.
 Toate programele de perfectionare propuse se finalizeaza cu diploma de participare eliberata de Avangarde Business Group, diploma care
insoteste (dupa caz) certificatul ANC si suplimentul Europass eliberat.

DETALII INSCRIERE
 Înscrierea participanţilor se va face în ordinea primirii fişelor de înscriere la următoarele numere de fax: -031.429.80.88– S.C. AVANGARDE
BUSINESS GROUP SRL

 Inscrierea participantilor este conditionata de respectarea conditiilor de acces aferente fiecarui curs conform legislatiei in vigoare (studii
superioare sau studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat). Mai multe informatii sunt disponibile pe www.avangardeacademy.ro
 Organizarea programului este condiţionată de înscrierea unui număr de minimum 10 persoane, data limită de înscriere fiind cu cel puţin 5 (cinci)
zile înainte de începerea acestuia. Inscrierile se fac in ordinea achitarii taxei si in limita locurilor disponibile.
Fişa de înscriere este anexata prezentei oferte.

TARIFE SI MODALITATI DE PLATA
 Participarea la curs este conditionata de achitarea in avans a taxei de inscriere.
 Tarifele hoteliere ofertate includ cazare (conform tipului de camera si clasificarii unitatii hoteliere) cu pensiune completa pentru participant si
instotitor sau cazare cu pensiune completa pentru participant (in conformitate cu optiunea tipului de camera). Cazarea participantilor se face
cu 1 zi inainte de data inceperii cursului.
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CONTRAVALOAREA TAXEI DE INSCRIERE SI A TAXEI DE SERVICII HOTELIERE va fi achitată în contul de Trezorerie nr. RO 11TREZ7065069XXX012593,
deschis la Trezoreria Operativă Sector 6; cod fiscal RO 32128882

INFORMAŢII SUPLIMENTARE privind organizarea şi desfăşurarea programelor de perfecţionare mai sus menţionate, se pot obţine de la:

 D-na Gabriela Florea, reprezentant S.C. Avangarde Business Group S.R.L., telefon: 021/252.04.14 sau 0784 756 078, fax: 031/429.80.88,
e-mail: office@avangardeacademy.ro; gabriela.florea@avangardeacademy.ro

Pag. 7 din 8

Avangarde Business Academy
SC. Avangarde Business Group SRL
Str. Episcop Chesarie, nr. 4, sect.4, Bucuresti
Tel/Fax: 021.252.04.14
office@avangardeacademy.ro www.avangardeacademy.ro
Nr. Reg.Com.: J40/10109/2013 C.U.I.: RO32128882

INSTITUŢIA: ......................................................
Nr. ............. / Data ........./......../............

FORMULAR DE ÎNSCRIERE*
Denumire program:
Perioada:
Loc desfăşurare:
1. Date personale (se va completa clar, lizibil, cu litere mari, informaţii complete sau prescurtate - unde este cazul)
Nume
Prenume

Judeţ/Sector

Localitatea naşterii
Data naşterii (an/luna/zi)

CNP

Studii
Instituţia de învăţământ superior (mediu) absolvită:

anul absolvirii:

Alte studii relevante, în ţară sau străinătate/durata:
Profesia:
2. Coordonate instituţionale (se va completa clar, lizibil, cu litere mari, informaţii complete sau prescurtate - unde este cazul)
Locul de muncă
Denumirea instituţiei:
Direcţie Generală/Direcție/Serviciu/Birou/Compartiment:
Adresa instituţiei:
Judeţ/Sector:
Adresa:
Tel/fax:

Tel mobil:

Funcţia:
Cod fiscal:
Cont bancar:
E-mail:

Ce aşteptări aveţi de la acest program de perfecţionare?
Cazare - (vă rugăm să bifaţi cu X varianta dorită)
Camera Single
Camera Double
Anexez prezentei cereri:
Semnătură participant .…………...………
 Copie act de identitate
Data completării .......................................
 Copie certificate de nastere
 Copie certificate de casatorie (daca este cazul)
 Copie diploma de studii (licenta sau bacalaureat dupa caz)
Pentru înscriere vă rugăm să transmiteţi formularul prin fax/e-mail
conform coordonatelor de contact cuprinse în oferta programelor de
formare profesională/perfecţionare primită.
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