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GRILA PROGRAMELOR DE PREGATIRE PROFESIONALA   
 

Despre noi 

SC ATC & IT SOLUTIONS SRL din Bucuresti, furnizor de formare profesionala, detinatorul 
marcii ATC training, a fost infiintata ca urmare a nevoii de profesionalism si calitate in ceea ce 
priveste formarea profesionala. Oferim probabil cele mai bune solutii de pregatire si informare din 
Romania, intr-o maniera integrata si inovativa: consultanta, evaluare, training si coaching pentru a 
crea rezultate si schimbari pozitive durabile. 
 

ALTII DESPRE NOI!  

 Gandire si abordare a programelor armonizate cu strategia si obiectivele clientului. 

 Dedicare, entuziasm molipsitor si respect pentru oameni. 

 Transfer de experienta, cunoastere aplicata si inovatie de valoare pentru client. 

 Un partener placut, de incredere si care raspunde foarte rapid solicitarilor. 

 Consultanti si traineri cu experienta in conducerea oamenilor si afacerilor completata cu o 
pregatire practica si academica adecvata. 

 Lectorii programelor sunt experți sau practicieni în domeniile de competență au calitatea de 
formatori și au o bogată experiență pedagogică sau universitară internă și internațională. 

 
Prin pasiunea si seriozitatea echipei cat și exigenta fiecăruia dintre noi, prin experiența acumulată din 
fiecare success, am reușit să generăm acele directii care sã conduca la evoluția noastră, să oferim 
„plus valoare” afacerilor clienților noștri prin activitățile de training specializat, să îmbunătățim formarea 
si dezvoltarea personala a participanților la acțiunile organizate de noi. Locatiile desfășurării 
programelor de pregătire și training, sunt recunoscute a fi de calitate, corespunzand solicitărilor si 
exigentelor cliențior noștri. Din 2005, incercand sa ne adaptam solicitarilor clientilor nostri, programele 
noastre acționează pe mai multe nise: 

 Programe de specializare/perfecționare profesională acreditate de A.N.C.(C.N.F.P.A.). 

 Conferințe și seminarii tematice; 

 Programe de teambuilding, deținând în acest sens, 10 programe menite dezvoltării echipei și 
dotarea cu performanțe; 

 Programe personalizate, la sediul clientului; 
ATC training oferă un exemplu de profesionalism si calitate a serviciilor şi demonstrează că atitudinea 
pozitivă faţă de oameni împreuna cu încrederea în propriile forţe poate schimba viaţa în bine. 
Programele pe care urmeaza sa vi le propunem vor fi mai bogate, mai aplicate si de calitate pentru 
cursantii care aleg ATC training si sunt organizate în acord cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 
129/2000 privind formarea profesionala a adulților. Graficul de programe poate fi completat în orice 
moment, cu programe desfașurate la sediul beneficiarilor sau în alta locație solicitata de aceştia, 
pentru un grup de minim 15 persoane, cu o durata stabilita de comun acord.  
Anul acesta tarifele sunt afisate si cu TVA, din cauza faptului ca de la 1 ianuarie 2018 orice achizitie 
publica, indiferenta de procedura aleasa, trebuie finalizata S.E.A.P, astfel incat am ales uniformizarea 
modalitatii de afisare a tarifelor. Pentru cursurile cu certificare ATC training, cota de TVA este de 19 %.  
Cursurile cu certificare A.N.C. nu sunt purtatoare de T.V.A.. Pentru serviciile hoteliere, T.V.A. este de 
5%. 

TAXE de PARTICIPARE (variante): 

o Taxa De Instruire 1 – seminar   - 790 lei/ participant (TVA inclus). Include 

mapa de lucru şi suport de curs în format electronic, certificat participare ATC training (fara 
acreditare ANC) 

o Taxa De Instruire 2* – curs acreditat ANC  - 790 lei /participant. Include mapa de 

lucru şi suport de curs în format electronic, examinare A.N.C. 

*La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se 
deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 58. – valabil pentru taxa 2. 
  

http://www.atctraining.ro/
http://www.atctraining.ro/
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NR. 
crt 

Denumire program de perfectionare Servicii turistice 
Curs 

acreditare ANC 

28 NOIEMBRIE – 1 DECEMBRIE 2019 –  POIANA BRASOV – COMPLEX ANA HOTELS   

1.  
ACHIZITII PUBLICE – NOUTATI 

SI PERSPECTIVE 

Cazare 3 nopti/ 4 zile 
- SINGLE - 1590 lei ( Include cazarea şi 
pensiunea completa -1 pers.) 
- DOUBLE- 2190 lei ( Include cazarea şi 
pensiunea completa -2 pers.) 

EXPERT ACHIZITII PUBLICE 
COD COR 214946 

2.  
MANAGEMENTUL SI GESTIUNEA 

DESEURILOR – NOUTATI 
LEGISLATIVE 

RESPONSABIL DE MEDIU 
COD COR 325710 

3.  
MANAGEMENT FINANCIAR 
CONTABIL – FOREXEBUG 

CONTABIL 
COD COR 331302 

4.  

NOUL SISTEM DE CONTROL 
INTERN MANAGERIAL 

EXECUTAREA PRACTICA A UNEI 
MISIUNI DE AUDIT DE 

REGULARITATE INTR-O ENTITATE 
PUBLICA 

AUDITOR INTERN ÎN 
SECTORUL PUBLIC COD COR 

241306 

5-8 DECEMBRIE 2019 –  POIANA BRASOV – HOTEL ALPIN   

5.  
ACHIZITII PUBLICE – NOUTATI SI 

PERSPECTIVE 

Cazare 3 nopti/ 4 zile 
- SINGLE - 1390 lei (Include cazarea şi 
pensiunea completa -1 pers.) 
- DOUBLE - 1640 lei (Include cazarea şi 
pensiunea completa -2 pers.) 

EXPERT ACHIZITII PUBLICE 
COD COR 214946 

6.  
MANAGEMENT FINANCIAR 
CONTABIL – FOREXEBUG 

CONTABIL 
COD COR 331302 

7.  
MANAGEMENTUL SI GESTIUNEA 

DOCUMENTELOR 
ARHIVAR 

COD COR 441501 

8.  
MANAGEMENT SI LEADERSHIP 

COMUNICARE SI TEHNICI DE 
NEGOCIERE  

CERTIFICAT DE PARTICIPARE 
SEMINAR 

5-8 DECEMBRIE 2019 –  POIANA BRASOV – IMPARATUL ROMANILOR   

9.  
SCOALA DE IARNA 

 ACHIZITII PUBLICE – NOUTATI SI 
PERSPECTIVE  

Cazare 3 nopti/ 4 zile 
- SINGLE - 1990 lei ( Include cazarea şi 
pensiunea completa -1 pers.) 
- DOUBLE- 2690 lei ( Include cazarea şi 
pensiunea completa -2 pers.) 

EXPERT ACHIZITII PUBLICE 
COD COR 214946 

10.  
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 

CONTROL DE GESTIUNE 
CONTABIL 

COD COR 331302 

11.  
MANAGEMENTUL RESURSELOR 

UMANE – NOUTATI LEGISLATIVE  
MANAGER RESURSE UMANE 

COD COR 121207 

12.  MANAGEMENTUL RISCULUI 
MANAGER AL SISTEMULUI DE 
MANAGEMENT AL RISCULUI 

COD COR 325708 

12-15 DECEMBRIE 2019 –  POIANA BRASOV – HOTEL ALPIN    

13.  
NOUL SCIM SI AUDITAREA 

SISTEMULUI DE CONTROL INTERN 
MANAGERIAL 

Cazare 3 nopti/ 4 zile 
- SINGLE - 1390 lei (Include cazarea şi 
pensiunea completa -1 pers.) 
- DOUBLE - 1640 lei (Include cazarea şi 
pensiunea completa -2 pers.) 

AUDITOR INTERN ÎN 
SECTORUL PUBLIC COD COR 

241306 

14.  

AUDITUL INTERN IN SECTORUL 
PUBLIC 

TEHNICI DE AUDITARE A 
SISTEMULUI JURIDIC 

AUDITOR INTERN ÎN 
SECTORUL PUBLIC COD COR 

241306 

15.  MANAGEMENTUL INVESTITIILOR 
MANAGER PROIECT  

COD COR 242101 

16.  

SALARIZAREA PERSONALULUI in 
2019 

Legislatia muncii 
Curs sustinut de dl. av. RADU 

POPESCU 

MANAGER RESURSE UMANE 
COD COR 121207 

17.  
CURS GDPR 

OFITER DATA PROTECTION 

MANAGER AL SISTEMULUI DE 
MANAGEMENT AL RISCULUI 

COD COR 325708 
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12-15 DECEMBRIE 2019 –  POIANA BRASOV – IMPARATUL ROMANILOR   

18.  
ACHIZITII PUBLICE – NOUTATI SI 

PERSPECTIVE 
SEAP/SICAP 

Cazare 3 nopti/ 4 zile 
- SINGLE - 1990 lei ( Include cazarea şi 
pensiunea completa -1 pers.) 
- DOUBLE- 2690 lei ( Include cazarea şi 
pensiunea completa -2 pers.) 

EXPERT ACHIZITII PUBLICE 
COD COR 214946 

19.  
MANAGEMENT FINANCIAR 

CONTABIL - FOREXEBUG 
CONTABIL 

COD COR 331302 

20.  

ETICA SI INTEGRITATE  
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

NATIONALE ANTICORUPTIE 2016-
2020 

EXPERT PREVENIRE SI 
COMBATERE A CORUPTIEI 

COD COR 261920 

21.  
MANAGEMENTUL SI GESTIUNEA 

DESEURILOR – NOUTATI 
LEGISLATIVE 

RESPONSABIL DE MEDIU 
COD COR 325710 

12-15 DECEMBRIE 2019 –  POIANA BRASOV – COMPLEX ANA HOTELS   

22.  
SCOALA DE IARNA  

ACHIZITII PUBLICE – NOUTATI SI 
PERSPECTIVE Cazare 3 nopti/ 4 zile 

- SINGLE - 1590 lei ( Include cazarea şi 
pensiunea completa -1 pers.) 

- DOUBLE- 2190 lei ( Include cazarea şi 
pensiunea completa -2 pers.) 

EXPERT ACHIZITII PUBLICE 
COD COR 214946 

23.  

CODUL ADMINISTRATIV SI CODUL 
MUNCII  

 REGLEMENTAREA RAPORTURILOR 
DE SERVICIU SI DE MUNCA PENTRU 

FUNCTIONARII PUBLICI SI 
PERSONALUL CONTRACTUAL 

MANAGER RESURSE UMANE 
COD COR 121207 

MODALITATI DE INSCRIERE SI PLATA: 
 

Înscrierea participanților se poate face electronic, accesând site-ul nostru: www.atctraining.ro sau prin transmiterea formularului de 
înscriere la numarul de fax: 031.425.07.04 ori la adresa de e-mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com. 
Plata taxei de instruire la programele de perfecționare și a tarifului de cazare se achita numai prin virament, în baza facturilor fiscale 
emise, în contul ATC & IT SOLUTIONS SRL, cod fiscal RO 18150086, RO76 BRDE 426S V499 3690 4260 deschis la BRD, SUCURSALA 
DELFINULUI, Bucureşti. 
GRUPUL ŢINTA: Programele de perfecţionare mai sus menţionate se adreseaza atat funcţionarilor publici cat şi personalului 
contractual din cadrul instituţiilor şi autoritaţilor publice, aleşilor locali, persoanelor implicate direct sau indirect în activitaţile vizate 
de tematica acestora, precum şi persoanelor interesate de domeniile tematice respective. 
LECTORII ATC training: Formarea profesionala este asigurata de lectori cu abilitaţi şi competenţe recunoscute în domeniile de 
referinţa, ceea ce va permite beneficiarilor programelor de formare sa-şi dezvolte aptitudini şi competenţe cu aplicabilitate în 
activitaţile curente, ducând la eficientizarea serviciului public si a dezvoltarii personale. 
CERTIFICARE SI ATESTAREA FORMARII: La finalizarea programelor de perfecționare, participanții vor primi certificate de absolvire 
eliberate de catre Autoritatea Naționala pentru Calificari (A.N.C.) si certificate de participare emise de ATC training, în acord cu 
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulților, respectiv a Hotarârii Guvernului nr. 
1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a funcționarilor publici. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: privind organizarea şi desfașurarea programelor de perfecționare se pot obține de la: 
o 0726.355.037 - ELENA MARTEȘ 

o 0735.190.577 - ROXANA CONSTANTINESCU 
o 0773.343.995 - CRISTINA SOARE 

INFO CENTER ATC TRAINING: tel: 031.425.07.04 - e-mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com. 
Dandu-va asigurari de aleasa consideratie, asteptam inscrierile dumneavoastra si bineinteles, orice sugestii  privind programele de 

interes! 
Echipa ATC Training va multumeste si va asteapta la curs! 

 
INSTITUŢIA / COMPANIA ............................................................................................  
Nr. ............................. 
Data............................  
Denumire program: ………………………………………………………………………………….. 
Perioada:…………………………………………………………………………………………………..  
Loc desfășurare:……………………………………………………………………………………….. 
 

Înscrierea participanților se va face în ordinea primirii formularelor  de înscriere, la numărul de fax: 
031.425.07.04 sau e-mail: office@atctraining.ro 

 

http://www.atctraining.ro/
mailto:office@atctraining.ro
mailto:office.atctraining@gmail.com
mailto:office@atctraining.ro
mailto:office.atctraining@gmail.com
mailto:office@atctraining.ro
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TOATE CÂMPURILE DIN FIŞA DE ÎNSCRIERE SUNT OBLIGATORII! 
Date personale (vă rugăm să completați clar, lizibil, cu litere mari, informații completa sau prescurtate unde este cazul)  

Nume  si prenume  
Data nasterii  
CNP  
Studii: Instituţia de învăţământ superior (mediu) 

absolvită: anul absolvirii: Alte studii relevante, în 
ţară sau străinătate/ durata 

 

Coordonate instituţionale  
( se completaază clar, vizibil, cu litere mari, informaţii completa sau prescurtate - unde este cazul) 
Locul de muncă Denumirea instituţiei: 

Direcţie/serviciu/birou/compartiment: 
 

Funcţia:   
Adresa instituţiei* (Atenţie! Toate câmpurile 

trebuie completate complet şi corect): 
 

Localitate :  
Judeţ:  
Cod fiscal:  
Reg. Comertului:  
Cont:  
Bancă:  
Telefon Mobil Personal:  
E-mail:  
Tel/ fax  
Ce aşteptări aveţi de la acest program de 
perfecționare? 

 

Taxa de participare – (vă rugăm să 
menţionaţi varianta dorită): o  TAXA 1 (SEMINAR) 

………..LEI  

o TAXA 2 (CURS ACREDITAT ANC) 

…….. LEI 

Servicii turistice – (vă rugăm să menţionaţi  
varianta dorită) o  SINGLE 

           ............... LEI 

o DOUBLE 

............... LEI 

Semnătură participant  

Data completării  

 Înlocuirea participantului înscris este permisă pana la expirarea termenului de inscriere cu notificare prealabila. 

 Copia ordinului de plată se va transmite înainte de data începerii cursului. 

 Anularea unei înscrieri efectuate cu rambursarea sumelor virate, se poate face cel mai tarziu cu 3 zile lucratoare inainte de 
inceperea programului. Se iau in considerare numai anularile transmise sub formă scrisă (scrisoare, fax sau e-mail). 

 Prezentul formular de participare reprezinta comanda ferma din partea participantului/ participantilor pentru asigurarea 
serviciilor de instruire (respectiv cazare). Participarea la programele ATC training nu este condiţionată de cazare. 

 Informaţiile completate sunt protejate conform Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. ATC TRAINING este înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor 

e date cu caracter personal sub nr. 28951 al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 


