
FIȘA INDIVIDUALĂ DE ÎNSCRIERE LA SEMINARIILE ON-LINE GRATUITE* 

Fișa completată se transmite la e-mail office@faxmedia.ro 

VĂ RUGĂM SĂ CEREȚI CONFIRMAREA ÎNSCRIERII DUPĂ TRANSMITEREA FIȘEI 

*Instituția este client eMOL:

DA (participarea la oricare sau la toate cele 6 seminarii este complet GRATUITĂ)

NU (tarif de curs 500 lei/persoană/seminar) – vă rugăm să completați și secțiunea DATELE DE FACTURARE

Datele necesare pentru transmiterea link-ului de conectare* și pentru eliberarea certificatului de participare: 

Comuna/Orașul Județul 

Numele Prenumele 

C.N.P.-ul Funcția 

Datele de contact: 

Telefonul/faxul e-Mail-ul instituției

Mobilul e-Mail-ul personal*

DATELE DE FACTURARE: 

CUI CONT 

Se eliberează certificat de participare. Acesta va fi transmis prin e-mail participanților. Dacă v-ați înscris la mai multe 

seminarii, certificatul poate fi eliberat după absolvirea ultimului seminar, cumulat pentru orele parcurse. 

Doresc certificat pentru fiecare seminar la care particip;

Doresc certificat cumulat, pentru toate orele de la seminariile la care particip.

Bifați seminarul/ seminariile la care doriți să participați;  
Completați perioada fiecărui seminar la care doriți să participați 

(conform Calendarului seminariilor gratuite)  

BIFAȚI TITLUL SEMINARULUI SCRIEȚI 
INTERVALUL 

Spețele, propunerile, întrebările pe care le doriți dezbătute la seminar, vă rugăm să le transmiteți din timp la adresa de 

e-mail: seminar@faxmedia.ro

Pentru orice informații organizatorice vă rugăm să apelați secretariatul Faxmedia Consulting: 

0372-032.313 (centrală), 0728-305.461 (Liliana-Margareta MOISESCU) 

Transmiterea fișei înseamnă acceptarea Regulamentului de organizare a programelor de formare profesională organizate de către Faxmedia, document disponibil 

pentru consultare pe www.faxmedia.ro. Faxmedia Consulting este operator de date cu caracter personal. Datele dumneavoastre personale vor fi stocate și 

prelucrate doar în scopul informării cu privire la serviciile oferite de către companiile membre Faxmedia Grup (în acest sens, transmiterea fișei înseamnă acordul 

dumneavoastră; puteți consulta politica Faxmedia cu privire la datele cu caracter personal pe www.faxmedia.ro).  

Companie fondatoare a grupului de firme FAXMEDIA 

Circuitul, aspectele de fond și de formă ale actelor administrative. Probleme sensibile privind 
HCL. Aspecte ale răspunderii juridice potrivit Codului administrativ.CC

Înregistrarea, circuitul, corelarea, conținutul de fond și de formă al actelor administrative, 
potrivit Codului administrativ. Spețe practice.

Urbanismul, registrul agricol, impozitele și taxele – un tot unitar. Gestionarea digitală a 
procesului administrativ.

Impozite și taxe locale. Codul de procedură fiscală. Spețe aplicate.

Câțiva pași absolut necesari pentru o comunicare eficientă. Strategia Locală Anticorupție, 
proceduri de etică și integritate, evaluare. 

Transparența decizională și liberul acces la informațiile publice, versus GDPR pentru instituțiile 
publice – de la necesar la aberații! 
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