CURSURI 2020
GRILA PROGRAMELOR
DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
Principalul furnizor de formare profesională pentru administrația publică din România

site web:

e-Mail:

www.faxmedia.ro

oﬃce@faxmedia.ro

telefon ﬁx:

0372.032.313

whats app:

0747.19.15.19

Mun. Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino,
nr. 25C, jud. Prahova

Cine vrea să învețe, să vină la Faxmedia!
Celorlalți, ce să le spun?! Vreme bună la ... plajă!
Nu-mi face plăcere (știu ce
reacții urâte naște sinceritatea) dar
trebuie să o spun: am cam rămas
ultimii mohicani din formarea
profesională pentru administrația
publică care se preocupă întâi de
curs și abia apoi de distracție!
În grila noastră de formare
(www.faxmedia.ro) se vede clar
perioada,
locul,
lectorul
și
coordonatorul de curs. O înlănțuire
logică, verificabilă, care vă oferă
dumneavoastră certitudinea că nu
veniți la hotel doar pentru o săptămână la plajă. Și nici că primiți certificate ca la
piață. Că există cineva calificat care vă așteaptă și se preocupă de problemele
dumneavoastră (coordonatorul de program), că aveți o sală de curs dedicată, că un
formator cu experiență este acolo ca să discutați și să plecați mai pregătiți decât ați
venit.
Mărturisesc, cu transparența care caracterizează Faxmedia de ani buni, că
am avut un moment în care am fost gata să renunț. Să punem și noi distracția pe
primul loc – pe singurul loc! La urma urmei, de ce nu?! Este o cale simplă către
profit și mi-este clar că piața o cere, nu furnizorii de formare. Aceștia doar s-au
adaptat atunci când au văzut că bună parte din administrația publică se orientează
nu după curs și formator ci după stațiune, stelele hotelului, contul de masă și
lejeritatea programului (până spre deloc program). Știți vorba românească:
„stăpânul (clientul adică) învață sluga hoață” (sau, ca să menajez susceptibilități,
„clientul nostru, stăpânul nostru!”). Nu știu dacă realizați de câtă bătaie de cap și de
câtă cheltuială ne-ar scuti o astfel de abordare! Mai cu seamă acum, în pandemie,
când în sala de curs trebuie să se respecte distanțarea socială și trebuie asigurate
dezinfectant, măști și mănuși zilnic pentru cursanți – nu-i mai simplu să ne vedem
o zi-două sau numai la plajă iar la plecare doar să distribui certificate?! Uite-așa

respecți și distanțarea socială, majorezi bine de tot profitul, nu-i deranjezi pe cursanți
cu prezența la curs, toată lumea-i mulțumită și la vară cald!
Cu toate „argumentele” de mai sus, am decis, împreună cu colegii mei, să
continuăm pe calea mai puțin simplă și să ne asumăm că Faxmedia face în primul
rând formare profesională. Ne-ați ajutat dumneavoastră în această hotărâre, da,
dumneavoastră, cei care alegeți Faxmedia an de an, care aveți bunul-simț să
respectați programul de curs, să nu veniți la sală în „costum” de plajă, cei
care înțeleg că sunt acolo pe bani publici, că este suficientă distracție după
orele de formare; cei care abia așteaptă să se (re)vadă cu un formator anume,
să pună întrebări, să dezbată spețe. Cei care înțeleg, apreciază și respectă
funcția pe care o ocupă și care vor să fie profesioniști în ceea ce fac.
Pentru toți aceștia, Faxmedia a pregătit iarăși o grilă echilibrată (împreună cu
lectorii), coordonatori dedicați pentru fiecare locație, s-a preocupat să asigure toate
condițiile necesare în vremurile astea de pandemie și să ofere cel mai bun raport
calitate-preț. Pentru acești cursanți există Faxmedia! Pe dumneavoastră vă
așteptăm la formare! Celorlalți le doresc... vreme bună! Nu este intenția mea să le
reproșez ceva – este alegerea și responsabilitatea fiecăruia – doar le spun că locul
lor nu este la Faxmedia.
Cu drag și considerație,
Mircea-Alexandru MATEI,
Director General
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FOLOSIȚI ȘI VOUCHERELE DE VACANȚĂ!
Faxmedia continuă să vă asigure o facilitate importantă: puteți utiliza voucherele de vacanță
pentru completarea tarifului de servicii hoteliere – în cazul în care instituția nu vă acoperă toată
suma – sau pentru achitarea unor servicii suplimentare, cum ar fi majorarea contului de masă,
pat suplimentar pentru copii, cazarea într-o categorie superioară celei plătite de către
instituție.

De exemplu:

1. Instituția vă achită pentru serviciile de cazare și masă aferente unui curs doar o sumă fixă de
2.400 de lei însă cursul dorit de dumneavoastră se desfășoară într-o perioadă și într-un hotel
unde tariful din grilă este de 3.300 de lei; instituția vă achită cei 2.400 de lei iar dumneavoastră
completați diferența de 900 de lei prin vouchere de vacanță; mai mult, vă mai rămân 550 de
lei din cei 1.450 de lei pe care i-ați primit în vouchere de vacanță și îi puteți utiliza tot la curs,
prin suplimentarea contului de masă;
2. Instituția vă achită integral serviciile de cazare și de masă aferente unui curs însă
dumneavoastră veniți cu un însoțitor adult dar și cu doi copii; voucherele de vacanță, total
sau parțial, le puteți utiliza pentru suplimentarea contului de masă dar și pentru achitarea
costurilor presupuse de prezența copiilor; mai mult, puteți folosi voucherele de vacanță și
pentru achitarea diferenței de categorie de cazare (de la trei stele, cât vă poate plăti
instituția, la patru stele), în cazul în care respectivul hotel are clasificare dublă sau de la
cameră (cât plătește instituția) la apartament, totul, bineînțeles, funcție de disponibilitățile
existente;
Notă1: este important de știut că, în orice situație ați dori să utilizați voucherele de vacanță, este
obligatoriu ca serviciile respective să conțină cel puțin o noapte de cazare; în cazul exemplului 1 de
mai sus, cel puțin o noapte de cazare este oricum inclusă iar în cazul exemplului 2 soluțiile vă vor fi
oferite punctual, adică în funcție de cazul concret;

Notă2: pentru mai multe detalii, cereți să vorbiți cu consultantul-responsabil de voucherele
de vacanță, dna Alina-Nicoleta GRIGORE, telefon: 0372/032.313, mobil: 0758/096.910, e-mail
alina.grigore@faxmedia.ro.

Precizăm că exemplele sunt cu caracter orientativ și nu constituie sub nicio formă o obligație
contractuală pentru Faxmedia.

TRANSPARENȚĂ DEPLINĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ!
 DIN CAUZA PANDEMIEI DE CORONAVIRUS, ANUL ACESTA TOATE PROGRAMELE
DE FORMARE PROFESIONALĂ SE VOR DESFĂȘURA SUB REZERVA CONDIȚIILOR
IMPUSE DE CĂTRE AUTORITĂȚI. FAXMEDIA ȘI UNITĂȚILE HOTELIERE
PARTENERE VĂ ASIGURĂ GRATUIT TOATE MATERIALELE NECESARE
RESPECTĂRII PREVEDERILOR LEGALE.
FOARTE IMPORTANT: DACĂ, ÎNAINTEA ÎNCEPERII CURSULUI, AVEȚI SIMPTOME
GEN TUSE, FEBRĂ, RESPIRAȚIE ÎNGREUNATĂ ETC., VĂ RUGĂM SĂ VĂ AMÂNAȚI
PARTICIPAREA LA CURS ȘI SĂ ANUNȚAȚI ACEST LUCRU IMEDIAT LA FAXMEDIA.
ASTFEL, VOM GĂSI ÎMPREUNĂ O SOLUȚIE PENTRU REPROGRAMAREA
PARTICIPĂRII DUMNEAVOASTRĂ, FĂRĂ A AJUNGE ÎN SITUAȚIA DELOC
PLĂCUTĂ DE A VI SE REFUZA CAZAREA ÎN URMA SIMPTOMELOR RESPECTIVE!
 Toate informațiile cu privire la cazare, masă, contul alocat mesei, programul social, regimul
însoțitorului adult și/sau al copiilor, sunt disponibile pe site-ul www.faxmediatour.ro.
 Protecția datelor cu caracter personal: este obligatorie consultarea www.faxmedia.ro,
secțiunea Date Personale, înaintea înscrierii la unul dintre cursurile sau evenimentele
organizate de către Faxmedia. În aceste condiții, lipsa de informare nu poate fi invocată
sub nicio formă și sub niciun aspect în relația cu Faxmedia. Transmiterea fișei de înscriere
înseamnă asumarea faptului că ați fost informați și că ați acceptat explicit prevederile
conținute în informarea respectivă.
 Pentru că dorim să punem în valoare experiența profesională dobândită de mulți dintre
dumneavoastră vă adresăm permanent invitația de a vă alătura echipei noastre de traineri
și de coordonatori locali. Urmăriți www.faxmedia.ro, secțiunea „Cariere” pentru detalii
suplimentare.
 Tarifele sunt afișate FĂRĂ T.V.A.. Motivele sunt cât se poate de simple: toate cursurile
sunt afișate în catalogul S.E.A.P./S.I.C.A.P., iar în acest sistem tarifele sunt afișate fără
T.V.A.. Astfel, pentru a pune în acord informațiile afișate în Grila programelor de formare
afișată în site-ul nostru, www.faxmedia.ro, cu informațiile prezente în S.E.A.P./S.I.C.A.P.,
am ales uniformizarea modalității de afișare a tarifelor.
 Pentru cursurile cu certificare Faxmedia cota de T.V.A. este de 19%. Cursurile cu
certificare A.N.C. nu sunt purtătoare de T.V.A.. Pentru serviciile hoteliere cota de T.V.A.
este de 5%.
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TERMENI ȘI CONDIȚII ACCEPTATE PRIN ASUMAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE LA
PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONALĂ ORGANIZATE DE CĂTRE FAXMEDIA
CONSULTING, FAXMEDIA CURSURI ȘI FAXMEDIA TOUR
(EXTRAS – materialul complet trebuie consultat pe www.faxmedia.ro înaintea transmiterii fișei de înscriere)

a. Prin completarea și transmiterea fișei de înscriere, cursantul și instituția plătitoare (în cazul în care
plătitor nu este cursantul persoană fizică) declară că înțeleg și sunt de acord cu clauzele expuse mai
jos, fără a putea invoca necunoașterea acestora. În fișa de înscriere este specificat expres că,
înainte de transmiterea fișei, trebuie să consultați TERMENII ȘI CONDIȚIILE prin accesarea
www.faxmedia.ro. TERMENII ȘI CONDIȚIILE REPREZINTĂ CONTRACTUL ÎNTRE PĂRȚI ȘI
STABILESC, ÎNTR-O MANIERĂ ECHILIBRATĂ, DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.
b. Se consideră înscriere fermă, iar Faxmedia Consulting, Faxmedia Cursuri și Faxmedia Tour au
responsabilitatea de a asigura desfășurarea cursului și serviciile hoteliere conform ofertei, numai
dacă clientul a transmis fișa de înscriere (disponibilă și pe www.faxmedia.ro) și s-a efectuat plata
tarifului de curs și a serviciilor hoteliere. Fișa transmisă fără achitarea costurilor sau achitarea fără
transmiterea fișei sunt considerate înscrieri incomplete și nu ne asumăm responsabilitatea pentru
rezervarea și asigurarea serviciilor. Vă rugăm să cereți confirmarea telefonică (0372.032.313) după
transmiterea fișei de înscriere. La fel ca și în cazul rezervării ferme a biletului de avion, a cazării în
cazul delegației etc., plata serviciilor de formare și a serviciilor hoteliere, pentru garantarea acestora,
NU POATE FI CONSIDERATĂ PLATĂ ÎN AVANS ci PLATĂ DE GARANTARE. Este logic și de
bun simț faptul că nu poți cere garantarea unui serviciu pentru o dată ulterioară fără să garantezi la
rândul tău pentru acel serviciu. În caz contrar, furnizorul de servicii nu poate și nu are obligația să
asigure vreun serviciu.
c. Participarea la un program de formare NU ESTE CONDIȚIONATĂ DE SERVICIILE
HOTELIERE OFERITE DE CĂTRE FAXMEDIA TOUR. Astfel, cursantul (instituția plătitoare) poate
alege să participe la un curs fără servicii hoteliere sau să-și asigure aceste servicii prin mijloace
proprii. În acest caz, instituția și/sau cursantul declară că înțeleg și sunt de acord că nu beneficiază
de nicio facilitate oferită prin prisma serviciilor hoteliere asigurate de către Faxmedia Tour.
d. În Grila programelor pentru anul 2020 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, schimbări legislative). Aceste modificări vă vor fi anunțate
operativ – individual, fiecărui cursant înscris și pe pagina web www.faxmedia.ro, pe care vă rugăm
să o consultați cât mai des pentru a afla noutăți.
e. Faxmedia Consulting, Faxmedia Cursuri și Faxmedia Tour pot anula sau reprograma oricând un
program de formare și serviciile hoteliere adiacente; astfel de cazuri vă vor fi aduse la cunoștință
operativ iar în cazul în care ați achitat deja serviciile și nu acceptați reprogramarea acestora, orice
sumă plătită vi se va restitui imediat.
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28 iunie - 5 iulie
MAMAIA
HOTEL
MAJESTIC

3.300

Check-in: 28.06, după ora 16:00
Check-out: 05.07, până în ora 12:00

Managementul timpului, priorităților
și stresului.

970

LEI

Dezvoltarea abilităților și competențelor
în administrația publică.

970

LEI

970

LEI

970

LEI

LEI
NEPTUN
HOTEL
2D

Adaptarea comunicării în situațiile de criză.
Instrumente de management administrativ.

2.600
LEI

5 - 12 iulie
MAMAIA
HOTEL
MAJESTIC

Check-in: 05.07, după ora 16:00
Check-out: 12.07, până în ora 12:00
Comunicare organizațională externă. Reputația
și imaginea instituției.

970

LEI

970

LEI

Bazele administrației publice.
Codul administrativ.

970

LEI

Impozite și taxe locale. Codul ﬁscal și
Codul de procedură ﬁscală.

970

LEI

970

LEI

Politici publice și management strategic.

3.900
LEI
NEPTUN
HOTEL
2D

3.100

Managementul timpului, priorităților și stresului.

LEI

* La prețul cursului se adaugă T.V.A. - 19%.
** La prețul cazării se adaugă T.V.A. - 5%
cursurile A.N.C. nu sunt purtătoate de T.V.A.

Check-in: 12.07, după ora 16:00
Check-out: 19.07, până în ora 12:00

12 - 19 iulie
MAMAIA
HOTEL
MAJESTIC

3.900

Bazele administrației eﬁciente.
Codul administrativ

970

LEI

Impozite și taxe locale. Codul ﬁscal și
Codul de procedură ﬁscală.

970

LEI

Șef serviciu instituție publică - urbanism.
(curs autorizat A.N.C.)

970

LEI

Noutăți legislative în domeniul asistenței
și serviciilor sociale.

970

LEI

Transparența decizională și liberul acces
la informații de interes public.

970

LEI

970

LEI

970

LEI

LEI
NEPTUN
HOTEL
2D

3.400
LEI

SINAIA
HOTEL
CARPATHIA

3.600

Managementul riscului.
Gestionarea datelor cu caracter personal
în instituțiile publice.

LEI

19 - 26 iulie
MAMAIA
HOTEL
MAJESTIC

3.900

Check-in: 19.07, după ora 16:00
Check-out: 26.07, până în ora 12:00
Contabilitatea, ﬁnanțele și CFP în cadrul
autorităților publice.

970

LEI

Registrul agricol și legile proprietății: implicații
asupra dezvoltării locale.

970

LEI

Comunicarea instituțională și relațiile cu publicul
în administrația publică.

970

LEI

LEI
* La prețul cursului se adaugă T.V.A. - 19%.
** La prețul cazării se adaugă T.V.A. - 5%
cursurile A.N.C. nu sunt purtătoate de T.V.A.

NEPTUN
HOTEL
2D

Aspecte ale răspunderii juridice potrivit
Codului administrativ.

970

LEI

970

LEI

Achiziții publice - spețe privind aplicarea
cadrului legislativ.

970

LEI

Managementul administrației publice.
Administrație inovativă.

970

LEI

Evidența persoanei.

3.400
LEI

BĂILE FELIX
HOTEL
TERMAL

4.100
LEI

26 iulie - 2 august
MAMAIA
HOTEL
MAJESTIC

3.900

Check-in: 26.07, după ora 16:00
Check-out: 02.08, până în ora 12:00

Etică și integritate în exercitarea
funcției publice.

970

LEI

S.C.I.M. și auditul public intern - raporturi
de completare și control reciproc.

970

LEI

970

LEI

Bazele administrației publice.
Codul administrativ.

970

LEI

Impozite și taxe locale. Codul ﬁscal și
Codul de procedură ﬁscală.

970

LEI

Digitalizarea nomenclatorului arhivistic.

LEI
NEPTUN
HOTEL
2D

3.400
LEI

* La prețul cursului se adaugă T.V.A. - 19%.
** La prețul cazării se adaugă T.V.A. - 5%
cursurile A.N.C. nu sunt purtătoate de T.V.A.

VATRA DORNEI
HOTEL
DORNA

3.200

Gestionarea documentelor instituției publice.
Metode și instrumente pentru eﬁcientizarea
administrației publice.

970

LEI

970

LEI

LEI

Check-in: 02.08, după ora 16:00
Check-out: 09.08, până în ora 12:00

2 - 9 august
MAMAIA
HOTEL
MAJESTIC

3.900

Bazele administrației publice.
Codul administrativ.

970

Impozite și taxe locale. Codul ﬁscal și
Codul de procedură ﬁscală.

970 LEI

Starea civilă.

LEI

970

LEI

Organizare și reorganizare instituțională.
Instrumente de management al resurselor umane.

970

LEI

Managementul achizițiilor publice.
(curs autorizat A.N.C.)

970

LEI

Managementul administrației publice.
Administrație inovativă.

970

LEI

Managementul implementării politicii de protecție a
prelucrării datelor cu carcater personal la nivelul organizației.

970

LEI

970

LEI

LEI

NEPTUN
HOTEL
2D

3.400
LEI

AREFU
HOTEL
VALEA CU PEȘTI

3.400

Managementul dezvoltării durabile.

LEI
* La prețul cursului se adaugă T.V.A. - 19%.
** La prețul cazării se adaugă T.V.A. - 5%
cursurile A.N.C. nu sunt purtătoate de T.V.A.

9 - 16 august
MAMAIA
HOTEL
MAJESTIC

3.900

Check-in: 09.08, după ora 16:00
Check-out: 16.08, până în ora 12:00

Bazele administrației publice.
Codul administrativ.

970

LEI

Managementul funcției publice și cariera
funcționarilor publici.

970

LEI

Imaginea, relațiile publice și comunicarea
cu mass-media în administrația publică.

970

LEI

970

LEI

Managementul conﬂictelor. Medierea
și negocierea în administrația publică.

970

LEI

Implementarea comunicării digitale
în administrația publică.

970

LEI

Munca la domiciliu: soluții cheie pentru
eﬁcientizarea activității.

970

LEI

970

LEI

LEI
NEPTUN
HOTEL
2D

3.400

Arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului.

LEI
POIANA BRAȘOV
ALPIN
CONFERENCE
CENTER

Performanța în administrația publică.

3.600
LEI

16 - 23 august
MAMAIA
HOTEL
MAJESTIC

3.300
LEI

Check-in: 16.08, după ora 16:00
Check-out: 23.08, până în ora 12:00

Raporturile de muncă și de serviciu reglementate în Codul administrativ.
Statutul funcționarilor publici și prevederile aplicabile personalului
contractual din administrația publică.

970

LEI

Principii și mecanisme ale administrației
moderne.

970

LEI

970

LEI

Managementul timpului, priorităților și stresului.

* La prețul cursului se adaugă T.V.A. - 19%.
** La prețul cazării se adaugă T.V.A. - 5%
cursurile A.N.C. nu sunt purtătoate de T.V.A.

NEPTUN
HOTEL
2D

3.400

Contabilitatea, ﬁnanțele și CFP în cadrul
autorităților publice.

970

LEI

970

LEI

Mijloace și metode de acțiune în perioade
de criză.

970

LEI

Metode și tehnici pentru eﬁcientizarea
activității administrației publice.

970

LEI

970

LEI

Auditul public intern.

LEI

BĂILE FELIX
HOTEL
TERMAL

Mediere și negociere în administrația publică.

4.100
LEI

23 - 30 august
MAMAIA
HOTEL
MAJESTIC

3.000

Check-in: 23.08, după ora 16:00
Check-out: 30.08, până în ora 12:00

Acte, contracte, operațiuni și proceduri
administrative.

970

LEI

Comunicarea intra/interinstituțională pentru
administrația publică.

970

LEI

Metode și instrumente pentru eﬁcientizarea
administrației publice.

970

LEI

970

LEI

970

LEI

LEI

NEPTUN
HOTEL
2D

3.400

Pregătirea cadrului ﬁnanciar 2021-2027.
Administrație publică în context european.

LEI
* La prețul cursului se adaugă T.V.A. - 19%.
** La prețul cazării se adaugă T.V.A. - 5%
cursurile A.N.C. nu sunt purtătoate de T.V.A.

BĂILE HERCULANE
HOTEL
AFRODITA

Managementul conﬂictelor. Medierea și
negocierea în administrația publică.
Gestionarea documentelor instituției publice.

3.700

970

LEI

970

LEI

LEI

30 august - 4 septembrie

Check-in: 30.08, după ora 16:00
Check-out: 04.09, până în ora 12:00

MURIGHIOL
PUFLENE
RESORT

3.500

Parcursul, legalitatea și publicarea actelor
autorităților executive și deliberative locale.

970

LEI

LEI

30 august - 6 septembrie
MAMAIA
HOTEL
MAJESTIC

2.400

Check-in: 30.08, după ora 16:00
Check-out: 06.09, până în ora 12:00

Managementul conﬂictelor. Medierea și
negocierea în administrația publică.

970

LEI

970

LEI

970

LEI

Comunicare la locul de muncă și
lucrul în echipă.

970

LEI

Transparența decizională și liberul acces la
informații de interes public.

970

LEI

Gestionarea documentelor instituției publice.
Drept administrativ și contencios administrativ.

LEI

VIȘEU DE SUS
HOTEL
GABRIELA

3.500
LEI

** La prețul cazării se adaugă T.V.A. - 5%
* La prețul cursului se adaugă T.V.A. - 19%.
cursurile A.N.C. nu sunt purtătoate de T.V.A.

6 - 13 septembrie
MAMAIA
HOTEL
MAJESTIC

2.400

Check-in: 06.09, după ora 16:00
Check-out: 13.09, până în ora 12:00

Digitalizarea administrației publice.

970

LEI

Soluții de dezvoltare durabilă în administrația
publică.

970

LEI

Managementul timpului, priorităților
și stresului.

970

LEI

Managementul conﬂictelor organizaționale.
Mediere și negociere în administrația publică.

970

LEI

LEI

VATRA DORNEI
HOTEL
DORNA

3.200
LEI

20 - 25 septembrie
MAHMUDIA
HOTEL
CASA TEO

2.700

Check-in: 20.09, după ora 16:00
Check-out: 25.09, până în ora 12:00

Managementul comunicării.
Tehnici de gestionare a conﬂictelor în
administrația publică.

970

LEI

970

LEI

LEI

27 septembrie - 4 octombrie
BĂILE FELIX
HOTEL
TERMAL

4.100

Check-in: 27.09, după ora 16:00
Check-out: 04.10, până în ora 12:00

Metode și instrumente pentru eﬁcientizarea
administrației publice.

970

LEI

Principii și mecanisme ale administrației
moderne.

970

LEI

LEI
* La prețul cursului se adaugă T.V.A. - 19%.
** La prețul cazării se adaugă T.V.A. - 5%
cursurile A.N.C. nu sunt purtătoate de T.V.A.

4 - 11 octombrie
VATRA DORNEI
HOTEL
DORNA

Check-in: 04.10, după ora 16:00
Check-out: 11.10, până în ora 12:00

Management instituțional bazat pe digitalizare.
Performanța în administrația publică.

3.200

970

LEI

970

LEI

LEI

11 - 18 octombrie
VIȘEU DE SUS
HOTEL
GABRIELA

Check-in: 11.10, după ora 16:00
Check-out: 18.10, până în ora 12:00

Politici publice și management strategic.
Comunicare la locul de muncă și lucrul în echipă.

3.500

970

LEI

970

LEI

LEI

18 - 25 octombrie
POIANA BRAȘOV
ALPIN
CONFERENCE
CENTER

3.600

Check-in: 18.10, după ora 16:00
Check-out: 25.10, până în ora 12:00

Locul și rolul aleșilor locali în arhitectura
administrației publice locale.

970

LEI

Registrul agricol, cadastrul și urbanismul
un tot unitar.

970

LEI

LEI

25 - 30 octombrie
FUNDATA
HOTEL
EURO PARK

2.800

Check-in: 25.10, după ora 16:00
Check-out: 30.10, până în ora 12:00

Comunicare organizațională.
Strategia comunicării cu presa.

970

LEI

970

LEI

LEI
** La prețul cazării se adaugă T.V.A. - 5%
* La prețul cursului se adaugă T.V.A. - 19%.
cursurile A.N.C. nu sunt purtătoate de T.V.A.

1 - 8 noiembrie
SINAIA
HOTEL
CARPATHIA

Check-in: 01.11, după ora 16:00
Check-out: 08.11, până în ora 12:00

Management administrativ.
Managementul proiectelor.

3.200

970

LEI

970

LEI

LEI

8 - 15 noiembrie
PREDEAL
HOTEL
CARPAȚI

3.200

Check-in: 08.11, după ora 16:00
Check-out: 15.11, până în ora 12:00

Aspecte juridice pentru prevenirea ilegalităților
în procedurile de achiziție publică.

970

LEI

Managementul dezvoltării durabile
la nivel local.

970

LEI

LEI

15 - 22 noiembrie
BĂILE FELIX
HOTEL
TERMAL

4.100

Check-in: 15.11, după ora 16:00
Check-out: 22.11, până în ora 12:00

Managementul timpului, priorităților și stresului.
Tehnici comunicaționale de gestionare
a conﬂictelor.

970

LEI

970

LEI

LEI

22 - 29 noiembrie
BĂILE HERCULANE

Check-in: 22.11, după ora 16:00
Check-out: 29.11, până în ora 12:00

Administrație publică în context european.

HOTEL
AFRODITA

3.600

Managementul performanței în administrația publică.
Indicatori cheie de performanță. Monitorizarea performanței.

970

LEI

970

LEI

LEI
* La prețul cursului se adaugă T.V.A. - 19%.
** La prețul cazării se adaugă T.V.A. - 5%
cursurile A.N.C. nu sunt purtătoate de T.V.A.

29 noiembrie - 6 decembrie
SINAIA
HOTEL
CARPATHIA

3.200

Check-in: 29.11, după ora 16:00
Check-out: 06.12, până în ora 12:00

Administrație publică în context european.
Responsabil date cu caracter personal
în administrația publică.

970

LEI

970 LEI

LEI

6 - 13 decembrie
POIANA BRAȘOV
ALPIN
CONFERENCE
CENTER

Check-in: 06.12, după ora 16:00
Check-out: 13.12, până în ora 12:00

Imaginea, relațiile publice și comunicarea
cu mass-media în administrația publică.
Etică și integritate în exercitarea funcției publice.

3.600

970

LEI

970

LEI

970

LEI

970

LEI

LEI

BAIA SPRIE
HOTEL
TURIST-ȘUIOR

2.800

Performanța în administrația publică.
Managementul conﬂictelor. Medierea și
negocierea în administrația publică.

LEI
* La prețul cursului se adaugă T.V.A. - 19%.
** La prețul cazării se adaugă T.V.A. - 5%
cursurile A.N.C. nu sunt purtătoate de T.V.A.

22 - 29 noiembrie

Pentru minim 15 participanți la un curs, de la aceeași instituție,
putem organiza cursul astfel:
cu formatorul solicitat de către beneﬁciar;
cu adaptarea curricului la nevoile reale;
în locul indicat de beneﬁciar;
la tarife negociate;
într-o perioadă stabilită de coum acord!

MATERIALE ȘI BONUSURI:

DATE DE CONTACT

Pentru că Faxmedia
înseamnă oamenii care
vă sunt mereu alături!

