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Furnizor autorizat de cursuri de perfecţionare ! 
 

O F E R T Ă  

CURSURI DE PERFECŢIONARE ON-LINE DE 5 ZILE/30 ORE  

PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI ŞI PERSONALUL CONTRACTUAL  

DIN SECTORUL PUBLIC 
 

Stimaţi colegi 

 

Vă invităm să participaţi la cursurile noastre de perfecţionare dedicate perfecţionării 

funcţionarilor publici şi personalului contractual din sectorul public, realizate în 

sistem on-line, conform specificaţiilor de mai jos ! 

 

PRECIZARI: 

 Tematica adaptata tututor posturilor din administratia publica (vezi mai jos 

grila completa); 

 Inscriere permanenta, indiferent de curs;  

 Cursuri de luni, pana vineri, 6 ore/zi;  

 Personal certificat de lucru in tehnologia ID - IFR; 

 Cursuri de 30 de ore, conform Noului cod administrativ;  

 Cursuri, aplicatii practice, studii, referate, chestionare, sesiuni de lucru, studiu 

individual etc.  

 Program flexibil de lucru; 

 Testare gratuita; 

 Certificat recunoscut, conform Noului cod administrativ, eliberat gratuit; 



 

NOU ! Nu rata Oferta premium septembrie - decembrie 2020 = 5 + 1 GRATUIT (la 

cinci cursanti inscrisi / institutie, al saselea beneficiaza gratuit de oricare curs din grila 

de mai jos) !!! 

 

GRILA CURSURI ON-LINE PENTRU FUNCTIONARI PUBLICI 2020 (5 zile/30 ore, cu 

certificat de absolvire, conform Noului cod administrativ) 

Curs 1 - Rolul, atribuţiile şi responsabilităţile funcţionarilor publici, conform Noului cod 

administrativ (curs on-line) 

Curs 2 - Elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice în sistemul 

administrativ românesc (curs on-line) 

Curs 3 - Asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal în instituţiile publice, 

conform GDPR (curs on-line) 

Curs 4 - Bazele administraţiei publice – principalele reglementări institutite de Codul 

administrativ (curs on-line) 

Curs 5 - Asistenţa socială – consilierea persoanelor cu probleme psiho-sociale (curs on-

line) 

Curs 6 - Achiziţiile publice – noutăţi legislative şi procedurale (curs on-line) 

Curs 7 - Rolul managementului timpului şi al stresului în asigurarea performanţelor 

instituţionale (curs on-line) 

Curs 8 - Dezvoltarea capacității administrative a instituţiilor publice – mecanisme şi 

proceduri (curs on-line) 

Curs 9 - Taxe, impozite locale şi executare silită (curs on-line) 

Curs 10 - Comunicarea eficientă în instituţiile publice şi în relaţia cu beneficiarii 

serviciilor publice (curs on-line) 

Curs 11 - Urbanism şi disciplina în construcţii – noutăţi legislative (curs on-line) 

Curs 12 - Dezvoltare organizaţională, leadership şi dezvoltare personală (curs on-line) 
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Curs 13 - Organizarea activităţii de secretariat şi managementul documentelor în 

instituţiile publice (curs on-line) 

Curs 14 - Asigurarea integrităţii publice şi respectarea normelor de 

deontologie profesională, conform Noului cod administrativ (curs on-line) 

Curs 15 - Managementul resurselor umane şi salarizarea personalului bugetar (curs on-

line) 

Curs 16 - Protecția mediului si managementul deșeurilor (curs on-line) 

Curs 17 - Gestionarea datelor, documentelor şi informaţiilor clasificate (curs on-line) 

Curs 18 - Asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal în instituţiile publice, 

conform GDPR (curs on-line) 

INSCRIEREA LA CURSURILE ON-LINE: 

Cum te inscrii la cursurile noastre ON-LINE destinate personalului din sectorul 

public ? Simplu:  

✓ DESCARCA CEREREA DE INSCRIERE DE PE SITE-UL 

www.columnatraining.ro ! 

✓ COMPLETEAZA CEREREA DE INSCRIERE SI TRIMITE-O LA ADRESA 

DE MAIL inscrieri@columnatraining.ro ! 

✓ VERIFICA PRIMIREA CERERII LA TELEFON 0724.39.49.14 ! 

 

INFORMATII COMPLETE LA TELEFON 0724.39.49.14 ! 

 www.columnatraining.ro  
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