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   Programa cursuri online 2022         Valabila in perioada: 25.11 – 31.12.2022  

 
 

 

 

Pentru INSCRIERE: 

 Pasul 1: Alegeti cursul din lista de mai jos si luna dorita de organizare din cele enumerate.  

 Pasul 2: Completati formularul de inscriere atasat ofertei si transmiteti-l pe office@inspire.com.ro sau la nr de fax: 0310.051.008. 

Locul este confirmat prin transmiterea formularului de inscriere, urmat de plata contravalorii cursului. 
Va asteptam cu drag! 

In anul 2022 cursurile online se vor organiza in perioada:  Octombrie - Decembrie 

Nr 
crt 

Denumire curs 
Pret/cursant  
lei (tva inclus) 

Perioada 
sustinere 

Durata/ 
Mod organizare 

1 Achizitii publice in institutiile publice 

700 

05.12-21.12.22 Durata: 30 ore/ 
curs: 

       8 ore teorie + 
22 ore practica 

 
Organizare: 4 

intalniri online a 
cate 2 ore fiecare. 

 
Partea practica va 

consta intr-un 
proiect/ activitate 

practica individuala 
(dupa caz). 

2 Sistem de control intern managerial 05.12-21.12.22 

3 Taxe si impozite locale. Colectare taxe 01.01-28.02.23 

4 Stare civila si evidenta populatiei 01.01-28.02.23 

5 Functia publica. Atributii si competente 01.01-28.02.23 

6 Amenajarea teritoriului. Cum se realizeaza o localitate smart. 01.01-28.02.23 

7 Management financiar si contabilitate bugetara in institutiile publice 01.01-28.02.23 

8 Excelenta in comunicare si gestionarea situatiilor dificile. 05.12-21.12.22 

9 Asistenta sociala 01.01-28.02.23 

10 Accesare Fonduri Europene pentru Institutiile Publice 01.01-28.02.23 

11 Utilizare Excel - nivel incepator si mediu  900 01.01-28.02.23 

12 Utilizare Excel - nivel avansat  1100 01.01-28.02.23 

13 Asistent personal al persoanei cu handicap grav – instruire periodica   290 
01.01-28.02.23 1 intalnire online 

 (3 ore) 

Pentru toti cursantii Inspire la cursurile in sala din anul 2022, participarea la acelasi curs in varianta online este GRATUITA. 
Pentru cursurile la cerere zilele exacte se vor stabili cu trainerii si se vor anunta ulterior inscrierii la curs. 

Organizam de 7 ani cursuri de formare profesionala pentru persoanele din cadrul institutiilor publice, iar din 

experienta ultimilor 2 ani de pandemie, anul acesta dorim sa continuam organizarea de cursuri online. 

Astfel, va propunem cursurile de mai jos pe care le organizam in sistem online anul acesta, cursuri care s-au 

bucurat cel mai mare interes in mediul online. 

 

Nr inreg: 58/25.11.2022 
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Tematica abordata 
 

Cursurile vor fi sustinute de experti in domeniu, lectori practicieni, cu experienta nu doar in sustinerea cursurilor, ci si cu o experienta 

vasta in domeniul lor de activitate. Acestia se bucura de recunoastere prin modul interactiv de sustinere a cursurilor. 

 

In cadrul cursurilor se vor discuta spete specifice consiliilor judetene, respectiv primariilor, scolilor si gradinitelor. Am ales sa organizam 

cursuri dedicate anumitor institutii publice la solicitarile dumneavoastra. In acest fel, procesul de invatare este tintit pe spetele specifice 

fiecarei institutii. 

 
Curs: Accesare Fonduri Europene pentru Institutiile Publice 
 
Ce subiecte vom dezbate: 
 

• Prezentarea finantarilor nerambursabile Europene din perioada de tranzitie, din cadrul PNRR si sprijin pentru Ucraina; 

• Prezentare programe, axe si domenii de finantare;  

• Tipuri de finantari aplicabile in functie de tipurile de beneficiar; 

• Cum se scrie si implementeaza un program cu finantare europeana; 

• Identificarea nevoii si ideii de proiect. Incadrarea proiectului intr-un program de finantare eligibil; 

• Identificarea criteriilor de eligibilitate și realizarea autoevaluării beneficiarului. 
 

In concluzie, fiecare participant va sti ce finantari poate accesa pentru a dezvolta institutia din care face parte 
 
Curs: Achizitii publice in institutiile publice 
  
Ce subiecte vom dezbate: 

 

• Noul Sistem al Achizitiilor Publice in Romania: componenta institutionala (MFP/ANAP, CNSC, SEAP) si componenta legislativa; 

• Noutatile legislative – interpretarea si aplicabilitatea lor in practica prin comparatie cu vechea legislatie; 

• Noile praguri de achizitii care intra in vigoare in septembrie 2022. 

• Exercitii practice, studii de caz; 

• Discutii pe diverse studii de caz/spete intalnite de-a lungul experientei lectorului si a cursantilor in domeniu. 
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Curs: Functia publica. Atributii si competente 
 
Ce subiecte vom dezbate: 

 

• Functia publica. Functionarul public. Prerogativa de putere publica. Fisa postului; 

• Structura organizatorica a institutiilor si autoritatilor publice; 

• Procedura avizarii functiilor publice. Reorganizare institutionala. Organigrama, stat de functii;  

• Institutii publice infiintate prin Hotarari al Consiliilor Judetene; 

• Aspecte privind recrutarea si selectia functionarilor publici; 

• Numirea in functia publica. Actul administrativ de numire; 

• Evaluarea performantelor profesionale individuale; 

• Aspecte privind modificarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici; 

• Aspecte privind suspendarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici; 

• Aspecte privind incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici; 

• Delegarea de atributii; 

• Regimul incompatibilitatilor in functia publica si conflictul de interese. 
 

Curs: Amenajarea teritoriului. Cum se realizeaza o localitate smart. 
 
Ce subiecte vom dezbate: 

 

• Procedura de Autorizare in constructii. Cadrul legal pentru autorizarea constructiilor. 

• Modalitati de transformare a regiunilor in localitati eficiente energetic, informatic si prietenoase cu mediul inconjurator si cu 
cetatenii. 

• Elaborarea si avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului; 

• Planul urbanistic general -PUG- rol, obiective, continut; 

• Planul urbanistic zonal - PUZ- rol, obiective, continut; 

• Planul urbanistic de detaliu –PUD- rol, obiective, continut; 

• Regulamentele de urbanism; 

• Regulamentul aferent Planului urbanistic general; 

• Regulamentul aferent Planului urbanistic zonal. 
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Curs: Management financiar si contabilitate bugetara in institutiile publice 
 
Ce subiecte vom dezbate: 

 

• Management public; 

• Bugetul instrument managerial – Principiile Bugetare; 

• Importanta controlului financiar preventiv in executia bugetara; 

• Aspecte privind organizarea si conducerea contabilitatii; 

• Aspecte privind administrarea patrimoniului public si privat al statului; 

• Managementul patrimoniului inventarierea si gestionarea activelor. 

• Discutii pe diverse studii de caz/spete intalnite de-a lungul experientei lectorului si a cursantilor in domeniu. 
 

Curs: Sistem de control intern managerial 
 
Ce subiecte vom dezbate: 

 

• Ordinul 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 

• Parcurgerea etapelor aferente procesului de implementare și dezvoltare; 

• Atribuțiile Comisiei de monitorizare, a secretariatului tehnic, a compartimentelor; 

• Evaluarea riscurilor (evaluarea probabilității, a impactului și a expunerii la risc); 

• Gestionarea și tratarea riscurilor;  

• Întocmirea Registrului Riscurilor în cadrul entităţii publice; Riscuri de corupție; 

• Întocmirea Procedurilor de Sistem şi Operaţionale; Modele de Proceduri; 

• Autoevaluarea stadiului implementării sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentelor/la nivelul entității 

publice; 

• Stadiul implementării standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluării;  

• Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial; 

• Întocmirea situațiilor centralizatoare anuale, privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM; 

• Întocmirea - Aprobarea şi Prezentarea Raportului Anual asupra SCIM. 

 
 

 

mailto:office@inspire.com.ro
http://www.inspirepartner.ro/


                                     Contact Inspire: Tel: 0786.257.538/ 021.337.24.30, Fax: 0310.051.008, Email: office@inspire.com.ro,  

 Site: www.inspirepartner.ro                                              
 

Curs: Taxe si impozite locale. Colectare taxe 

Ce subiecte vom dezbate: 
 

• Instrumentele şi limitele autonomiei financiare locale; 

• Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal; 

• Principii, reguli şi proceduri de administrare fiscală; 

• Regimul impozitelor şi taxelor locale; 

• Executorii bugetari locali; 

• Procedura executarii creanțelor fiscale. 

Curs: Excelenta in comunicare si gestionarea situatiilor dificile. 

Ce subiecte vom dezbate: 
Comunicarea – principalul diferentiator in mediul profesional 

• Cele doua planuri ale comunicării.  

• Definirea nivelului de excelență în comunicare.  

• Atitudinea – impactul decisiv în experiența interlocutorului.  

Provocările comunicării  

• Gestionarea situatiilor dificile 

• Emoțiile și importanța lor în apariția situațiilor dificile.  

• Controlul emoțiilor în comunicare 

• Ce înseamnă excelența în comunicare, în gestionarea situațiilor dificile?   

• Tehnici de abordare și gestionare a situațiilor dificile.  

Curs: Stare civila si evidenta Populatiei 

Ce subiecte vom dezbate: 
 

• Cadrul juridic al activitatii de stare civila;  

• Inregistrarea nasterii. Generalitati si studii de caz; 

• Inregistrarea casatoriei. Generalitati si studii de caz; 

• Inregistrarea decesului. Generalitati si studii de caz; 
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• Transcrierea certificatelor de stare civila intocmite in strainatate; 

• Dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelui persoanelor fizice; 

• Rectificarea pe cale administrativa a actelor de stare civila; 

• Divortul pe cale administrativa. 

 
Curs: Asistenta sociala 
 
Ce subiecte vom dezbate: 

 

• Istoricul asistentei sociale in Romania. Primele forme de asistenţa sociala in Romania; 

• Evoluţia sistemului de asistenţa social. Organizarea sistemului de asistenţa sociala la nivel central; 

• Organizarea sistemului de asistenţa sociala la nivel judeţean; 

• Atribuţiile si funcţiile D.G.A.S.P.C – urilor. Alte instituţii cu atribuţii in domeniu la nivel judeţean; 

• Organizarea sistemului de asistenţa sociala la nivel local; 

• Atribuţiile si funcţiile consiliilor locale; 

• Structura serviciilor de asistenţa sociala; 

• Tipuri de servicii sociale; 

• Categorii de beneficiari; 

• Instrumente folosite in practica sociala; 

• Principiile de organizare a serviciilor de asistenţa sociala; 

• Principalele concepte utilizate; 

• Baza organizarii serviciilor de asistenţa sociala este comunitatea locala; 

• Codul deontologic al profesiei de asistent social. 

 

Curs: Asistent personal al persoanei cu handicap grav – instruire periodica   

Ce subiecte vom dezbate: 
 

• Acordarea îngrijirilor primare; 

• Asigurarea alimentaţiei şi hrănirii beneficiarului; 

• Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului; 

• Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului; 
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• Asistarea activităţii şi participării persoanei cu handicap grav în familie şi comunitate; 

• Asistarea integrării şcolare şi a educaţiei permanente; 

• Asistarea integrării profesionale a persoanei cu handicap grav; 

• Supravegherea respectării drepturilor persoanei cu handicap. 

 
Curs: Utilizare Excel - nivel incepator si mediu 
 
Ce subiecte vom dezbate: 

 

• Concepte generale despre utilizarea aplicatiei excel; 

• Utilizarea optiunilor de formatare si gestionare a datelor din foile de calcul; 

• Utilizarea formulelor si functiilor in Microsoft Excel; 

• Tiparirea foi de calcul; 

• Diagrame si grafice in Microsoft Excel  

• Importul de obiecte simple; 

• Gestionarea informațiilor in tabele; 

• Analiza de date cu rapoarte pivotable 

• Exercitii recapitulative. 

 

Curs: Utilizare Excel – nivel avansat 

Ce subiecte vom dezbate: 
 

• Elemente de formatare avansata; 

• Lucrul cu datele; 

• Functii si formule; 

• Tabele pivot si ipoteze; 

• Validare si audit; 

• Macrocomenzi. 
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