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CURSURI ÎNDEPLASARE

dedicateangajaţilordinadministraţia
publică locală și aleșilor locali/
judeţeni pentru dezvoltarea
capacităţii administra�ve și succesul
implementării proiectelor cu fonduri
europene

• Locații atrac�ve pentru sezonul rece

• Cazare cu pensiune completă pentru par�cipanți

• Acces la serviciile de recreere (Spa & fitness)

• Cazare gratuită și facilități pentru însoțitori și copii

• Schimb de bune prac�ci cu beneficiari de proiecte

europene

• Traineri cu experiență vastă în domenii-cheie pentru

proiectele europene

• Cer�ficat de par�cipare la finalul cursului, conform

prevederilor legale în vigoare

Beneficiile Par�cipanților

Octombrie 2021 - Mar�e 2021

Învaţă de la experţi
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Cu experienţă de 14 ani pe piaţa din România, EURO BEST TEAM este specializată în
elaborarea și implementarea proiectelor europene, organizarea de cursuri autorizate CAFFPA
(Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Municipiului
Bucureș�) și programe de formare personalizate pentru ins�tuţii publice și private.

Prin proiectele europene implementate am contribuit la formarea gratuită a peste 1.500 de
manageri din organizaţii private de sănătate care au par�cipat la cursuri de management
inova�ve, menite să dezvolte capacitatea de management a companiilor și, implicit,
compe��vitatea lor pe piaţa de referinţă.

Fiind, simultan, solicitant de fonduri europene prin proiectele depuse, precum și parteneri în
implementarea unor proiecte de anvergură pentru diaspora, ne-am implicat ac�v pentru
a�ngerea unor obiec�ve economice și sociale de dezvoltare a resurselor umane, as�el încât
am depășit sfera formării și am sprijinit înfiinţarea unui număr de 75 de afaceri noi în cadrul
programelor de dezvoltare antreprenorială.

De asemenea, experienţa noastră ca operator economic ne-a demonstrat că piaţa muncii și
ins�tuţiile de învăţământ trebuie să fie într-o con�nuă cooperare, iar acest aspect a fost
definitoriu în momentul în care am depus un proiect în parteneriat cu Universitatea
Bucureș�, prin care vom contribui la dezvoltarea competenţelor de antreprenor pentru 300
de studenți.

EURO BEST TEAM - soluţia pentru cei care �nd spre perfecţiune
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Așa cum o spune și mo�o-ul nostru, funcţionarii publici, personalul contractual și aleșii
locali interesaţi să par�cipe la

CURSURI ÎN DEPLASARE
pentru dezvoltarea capacităţii administra�ve și succesul implementării

proiectelor cu fonduri europene

sunt invitaţi să învețe de la experți! Experţii noștri au lucrat efec�v la scrierea și
implementarea de proiecte cu fonduri europene, iar experienţa lor din ac�vitatea zilnică
reprezintă cel mai bun profesor. Pentru că, după 14 ani de experienţă și 11 proiecte
europene implementate, noi, la EURO BEST TEAM, alături de alţi prac�cieni în domeniu,
ș�m deja că prac�ca implementării proiectelor este mult diferită de teorii. Întotdeauna
apar situaţii neprevăzute, fie de resurse umane, fie de resurse financiare sau materiale,
pe care orice manager de proiect trebuie sa le ges�oneze pe loc, luând cele mai
eficiente decizii.

La cursurile noastre scriem împreună cererile de finanţare și simulăm procedurile de
implementare, u�lizând �pizatele și documentele de referinţă actualizate, puse la
dispoziţie de autorităţi.

Echipa noastră vă pune la dispoziţie 45 de traineri dinamici, cu o vastă experienţă în
domeniile în care ac�văm ca formator încă din anul 2007: scriere și implementare
proiecte europene, achiziţii publice, resurse umane, relaţii publice și comunicare,
formare de formatori, management, dezvoltarea afacerilor, antreprenoriat.

Oferta noastră a fost gândită pentru a sprijini implementatorii de proiecte, oferind
exper�ză atât din partea EURO BEST TEAM, cât și schimburi de bune prac�ci cu
reprezentanți ai unor ins�tuții și organizații care au implementat deja proiecte
europene.

În acest sens, am selectat locaţii pentru organizarea cursurilor unde par�cipanţii noștri
pot discuta direct cu echipe din implementarea proiectelor, dar pot vedea și rezultatele
finale ale proiectelor implementate.

De exemplu, ș�aţi că Hotelul Palace din Govora si parcul din apropiere sunt reabilitate
prin proiecte cu finanţare europeană?

Sau modernizarea străzilor și amenajarea spaţiului de agrement mul�funcţional în jurul
Cinema Doina, din staţiunea Sovata?

Sau amenajarea grădinii publice ”Parcul Ș�rbei” și dotarea ambulatoriului Spitalului
Orășenesc din Sinaia?

În con�nuare, vă invităm să consultați oferta noastră și să ne contactați pentru alte
detalii și înscrierea la cursurile dorite.
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24 – 31 octombrie 2021

Curs: Achiziţii publice și aplicarea OUG 66/2011 – elaborarea documentaţiilor și verificarea
procedurilor de achiziţie în contractele pentru implementarea proiectelor europene pentru
beneficiari publici

Curs: Norme privind eligibilitatea cheltuielilor în proiectele europene. Categorii de costuri

Locație Cost program de formare Cost cazare, cu pensiune
completă

Grand Hotel Minerva
Resort Spa 3*

BĂILE HERCULANE

1000 lei
6 nopți

36 de ore (5
zile de curs)

7 nopți
42 de ore (6
zile de curs)

3,150 lei 3,300 lei

Precizări pentru par�cipanți:

➢ Preţurile conţin TVA.
➢ Pentru a beneficia și de schimbul de bune prac�ci recomandăm programul de 42 de ore

(6 zile de curs).

17 – 24 octombrie 2021

Curs: Prevederile noilor regulamente europene 2021-2027. Analiză compara�vă cu
regulamentele în vigoare pentru perioada 2014-2020

Curs: Elaborarea dosarului cererii de rambursare/ cererii de plată

Locație Cost program de formare Cost cazare, cu pensiune
completă

Hotel Palace 4*

BĂILE GOVORA

1000 lei
6 nopți

36 de ore (5
zile de curs)

7 nopți
42 de ore (6
zile de curs)

2,800 lei 3,000 lei

Precizări pentru par�cipanți:

➢ Preţurile conţin TVA.
➢ Pentru a beneficia și de schimbul de bune prac�ci recomandăm programul de 42 de ore

(6 zile de curs).
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7 – 14 noiembrie 2021

Curs:Monitorizarea și verificarea implementării proiectelor cu finanţare europeană

Curs: Cadrul legisla�v și ins�tuţional al instrumentelor financiare. Managementul financiar al
instrumentelor financiare

Locație Cost program de formare Cost cazare, cu pensiune
completă

Hotel Interna�onal 4*

Sinaia 1000 lei

6 nopți
36 de ore (5
zile de curs)

7 nopți
42 de ore (6
zile de curs)

4,200 lei 4,780 lei

Precizări pentru par�cipanți:

➢ Preţurile conţin TVA.
➢ Pentru a beneficia și de schimbul de bune prac�ci recomandăm programul de 42 de ore

(6 zile de curs).

31 octombrie - 7 noiembrie 2021

Curs: Dezvoltarea competenţelormanageriale și a capacităţii de coordonarea a ac�vităţilor de
resurse umane în administraţia publică

Curs: Analiza cost-beneficiu (ACB) pentru proiecte majore

Locație Cost program de formare Cost cazare, cu pensiune
completă

Hotel Interna�onal 4*

Sinaia

1000 lei
6 nopți

36 de ore (5
zile de curs)

7 nopți
42 de ore (6
zile de curs)

4,200 lei 4,780 lei

Precizări pentru par�cipanți:

➢ Preţurile conţin TVA.
➢ Pentru a beneficia și de schimbul de bune prac�ci recomandăm programul de 42 de ore

(6 zile de curs).



Telefon: 0756 056 480 Email: administra�e.publica@eurobes�eam.ro

14 – 21 noiembrie 2021

Curs: Dezvoltarea competenţelormanageriale și a capacităţii de coordonarea a ac�vităţilor de
resurse umane în administraţia publică

Curs: Cadrul legisla�v și ins�tuţional al instrumentelor financiare, Managementul financiar al
instrumentelor financiare

Locație Cost program de formare Cost cazare, cu pensiune
completă

Grand Hotel Minerva
Resort Spa 3*

BĂILE HERCULANE

1000 lei
6 nopți

36 de ore (5
zile de curs)

7 nopți
42 de ore (6
zile de curs)

3,150 lei 3,300 lei

Precizări pentru par�cipanți:

➢ Preţurile conţin TVA.
➢ Pentru a beneficia și de schimbul de bune prac�ci recomandăm programul de 42 de ore

(6 zile de curs).

28 noiembrie - 5 decembrie 2021

Curs: Planificarea strategică a ac�vităţilor specifice administraţiei publice care implementează
proiecte europene

Curs: Management eficient in administraţie publică – management organizaţional,
managementul schimbării, managementul conflictelor

Locație Cost program de formare Cost cazare, cu pensiune
completă

Hotel Con�nental Forum 4*

SIBIU

1000 lei
6 nopți

36 de ore (5
zile de curs)

7 nopți
42 de ore (6
zile de curs)

2,900 lei 3,400 lei

Precizări pentru par�cipanți:

➢ Preţurile conţin TVA.
➢ Pentru a beneficia și de schimbul de bune prac�ci recomandăm programul de 42 de ore

(6 zile de curs).
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21 - 28 noiembrie 2021

Curs:Management de proiect

Curs: Studiul de fezabilitate (HG 28/2008), inclusiv pentru proiecte complexe (mixul dintre DALI
si SF)

Locație Cost program de formare Cost cazare, cu pensiune
completă

Hotel O3zone 4*

BĂILE TUȘNAD

1000 lei
6 nopți

36 de ore (5
zile de curs)

7 nopți
42 de ore (6
zile de curs)

2,700 lei 3,200 lei

Precizări pentru par�cipanți:

➢ Preţurile conţin TVA.
➢ Pentru a beneficia și de schimbul de bune prac�ci recomandăm programul de 42 de ore

(6 zile de curs).

5 – 12 decembrie 2021

Curs: Elaborarea dosarului cererii de rambursare/ cererii de plată

Curs:Monitorizarea și verificarea implementării proiectelor cu finanţare europeană

Locație Cost program de formare Cost cazare, cu pensiune
completă

Hotel Con�nental Forum 4*

SIBIU

1000 lei
6 nopți

36 de ore (5
zile de curs)

7 nopți
42 de ore (6
zile de curs)

2,900 lei 3,400 lei

Precizări pentru par�cipanți:

➢ Preţurile conţin TVA.
➢ Pentru a beneficia și de schimbul de bune prac�ci recomandăm programul de 42 de ore

(6 zile de curs).
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12 – 19 decembrie 2021

Curs: Norme privind eligibilitatea cheltuielilor în proiectele europene. Categorii de costuri

Curs: Cadrul legisla�v și ins�tuţional al instrumentelor financiare. Managementul financiar al
instrumentelor financiare

Locație Cost program de formare Cost cazare, cu pensiune
completă

Hotel O3zone 4*

BĂILE TUȘNAD

1000 lei
6 nopți

36 de ore (5
zile de curs)

7 nopți
42 de ore (6
zile de curs)

2,700 lei 3,200 lei

Precizări pentru par�cipanți:

➢ Preţurile conţin TVA.
➢ Pentru a beneficia și de schimbul de bune prac�ci recomandăm programul de 42 de ore

(6 zile de curs).

16 – 23 ianuarie 2022

Curs: Evaluarea riscului de fraudă și măsuri an�fraudă

Curs: Comunicare publică. Responsabilităţile beneficiarilor de fonduri europene în ceea ce
privește transparenţa și comunicarea

Locație Cost program de formare Cost cazare, cu pensiune
completă

Hotel Ursina Ensana Health
Spa 3*

SOVATA

1000 lei
6 nopți

36 de ore (5
zile de curs)

7 nopți
42 de ore (6
zile de curs)

2,900 lei 3,400 lei

Precizări pentru par�cipanți:

➢ Preţurile conţin TVA.
➢ Pentru a beneficia și de schimbul de bune prac�ci recomandăm programul de 42 de ore

(6 zile de curs).
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23 – 30 ianuarie 2022

Curs: Management eficient in administraţie publică – management organizaţional,
managementul schimbării, managementul conflictelor

Curs: Achiziţii publice și aplicarea OUG 66/2011 – elaborarea documentaţiilor și verificarea
procedurilor de achiziţie în contractele pentru implementarea proiectelor europene pentru
beneficiari publici

Locație Cost program de formare Cost cazare, cu pensiune
completă

Hotel O3zone 4*

BĂILE TUȘNAD

1000 lei
6 nopți

zile de curs)

7 nopți

zile de curs)

2,700 lei 3,200 lei

Precizări pentru par�cipanți:

➢ Preţurile conţin TVA.
➢ Pentru a beneficia și de schimbul de bune prac�ci recomandăm programul de 42 de ore

(6 zile de curs).

36 de ore (5 42 de ore (6

30 ianuarie – 6 februarie 2022

Curs: Prevederile noilor regulamente europene 2021-2027. Analiză compara�vă cu
regulamentele în vigoare pentru perioada 2014-2020

Curs: Analiza cost-beneficiu (ACB) pentru proiecte majore

Locație Cost program de formare Cost cazare, cu pensiune
completă

Hotel Sinaia 4*

SINAIA

1000 lei
6 nopți

36 de ore (5
zile de curs)

7 nopți
42 de ore (6
zile de curs)

2,500 lei 3,000 lei

Precizări pentru par�cipanți:

➢ Preţurile conţin TVA.
➢ Pentru a beneficia și de schimbul de bune prac�ci recomandăm programul de 42 de ore

(6 zile de curs).
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6 – 13 februarie 2022

Curs:Management de proiect

Curs: Aplicarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal

Locație Cost program de formare Cost cazare, cu pensiune
completă

Hotel Ursina Ensana Health
Spa 3*

SOVATA

1000 lei
6 nopți

36 de ore (5
zile de curs)

7 nopți
42 de ore (6
zile de curs)

2,900 lei 3,400 lei

Precizări pentru par�cipanți:

➢ Preţurile conţin TVA.
➢ Pentru a beneficia și de schimbul de bune prac�ci recomandăm programul de 42 de ore

(6 zile de curs).

13 – 20 februarie 2022

Curs: Programul Na�onal de Dezvoltare Locală – obiec�ve de inves�ţii, subprograme,
beneficiari eligibili, finanţare

Curs: Elaborarea dosarului cererii de rambursare/ cererii de plată

Locație Cost program de formare Cost cazare, cu pensiune
completă

Hotel Palace 4*

BĂILE GOVORA

1000 lei
6 nopți

36 de ore (5
zile de curs)

7 nopți
42 de ore (6
zile de curs)

2,800 lei 3,000 lei

Precizări pentru par�cipanți:

➢ Preţurile conţin TVA.
➢ Pentru a beneficia și de schimbul de bune prac�ci recomandăm programul de 42 de ore

(6 zile de curs).
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20 – 27 februarie 2022

Curs: Planificarea strategică a ac�vităţilor specifice administraţiei publice care implementează
proiecte europene

Curs: Studiul de fezabilitate (HG 28/2008), inclusiv pentru proiecte complexe (mixul dintre DALI
si SF)

Locație Cost program de formare Cost cazare, cu pensiune
completă

Hotel Sinaia 4*

SINAIA

1000 lei
6 nopți

36 de ore (5
zile de curs)

7 nopți
42 de ore (6
zile de curs)

2,500 lei 3,000 lei

Precizări pentru par�cipanți:

➢ Preţurile conţin TVA.
➢ Pentru a beneficia și de schimbul de bune prac�ci recomandăm programul de 42 de ore

(6 zile de curs).

27 februarie – 6 martie 2022

Curs: Achiziţii publice și aplicarea OUG 66/2011 – elaborarea documentaţiilor și verificarea
procedurilor de achiziţie în contractele pentru implementarea proiectelor europene pentru
beneficiari publici

Curs: Programul Na�onal de Dezvoltare Locală – obiec�ve de inves�ţii, subprograme,
beneficiari eligibili, finanţare

Locație Cost program de formare Cost cazare, cu pensiune
completă

Grand Hotel Minerva
Resort Spa 3*

BĂILE HERCULANE

1000 lei
6 nopți

36 de ore (5
zile de curs)

7 nopți
42 de ore (6
zile de curs)

3,150 lei 3,300 lei

Precizări pentru par�cipanți:

➢ Preţurile conţin TVA.
➢ Pentru a beneficia și de schimbul de bune prac�ci recomandăm programul de 42 de ore

(6 zile de curs).
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6 – 13 martie 2022

Curs: Comunicare publică. Responsabilităţile beneficiarilor de fonduri europene în ceea ce
privește transparenţa și comunicarea

Curs:Management de proiect

Locație Cost program de formare Cost cazare, cu pensiune
completă

Hotel Sinaia 4*

SINAIA

1000 lei
6 nopți

36 de ore (5
zile de curs)

7 nopți
42 de ore (6
zile de curs)

2,500 lei 3,000 lei

Precizări pentru par�cipanți:

➢ Preţurile conţin TVA.
➢ Pentru a beneficia și de schimbul de bune prac�ci recomandăm programul de 42 de ore

(6 zile de curs).

13 – 20 martie 2022

Curs: Norme privind eligibilitatea cheltuielilor în proiectele europene. Categorii de costuri

Curs: Prevederile noilor regulamente europene 2021-2027. Analiză compara�vă cu
regulamentele în vigoare pentru perioada 2014-2020

Locație Cost program de formare Cost cazare, cu pensiune
completă

Grand Hotel Minerva
Resort Spa 3*

BĂILE HERCULANE

1000 lei
6 nopți

36 de ore (5
zile de curs)

7 nopți
42 de ore (6
zile de curs)

3,150 lei 3,300 lei

Precizări pentru par�cipanți:

➢ Preţurile conţin TVA.
➢ Pentru a beneficia și de schimbul de bune prac�ci recomandăm programul de 42 de ore

(6 zile de curs).
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20 – 27 martie 2022

Curs: Analiza cost-beneficiu (ACB) pentru proiecte majore

Curs: Programul Na�onal de Dezvoltare Locală – obiec�ve de inves�ţii, subprograme,
beneficiari eligibili, finanţare

Locație Cost program de formare Cost cazare, cu pensiune
completă

Hotel O3zone 4*

BĂILE TUȘNAD

1000 lei
6 nopți

36 de ore (5
zile de curs)

7 nopți
42 de ore (6
zile de curs)

2,700 lei 3,200 lei

Precizări pentru par�cipanți:

➢ Preţurile conţin TVA.
➢ Pentru a beneficia și de schimbul de bune prac�ci recomandăm programul de 42 de ore

(6 zile de curs).

27 martie – 3 aprilie 2022

Curs: Evaluarea riscului de fraudă și măsuri an�fraudă

Curs: Aplicarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal

Locație Cost program de formare Cost cazare, cu pensiune
completă

Hotel Ursina Ensana Health
Spa 3*

SOVATA

1000 lei
6 nopți

36 de ore (5
zile de curs)

7 nopți
42 de ore (6
zile de curs)

2,900 lei 3,400 lei

Precizări pentru par�cipanți:

➢ Preţurile conţin TVA.
➢ Pentru a beneficia și de schimbul de bune prac�ci recomandăm programul de 42 de ore

(6 zile de curs).
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Detalii privind condiţiile de cazare la hoteluri:

Hotel Palace 4*, BĂILE GOVORA

• Check-in: 14.00 – 00.00, check-out: 12.00 - pentru cazare fiecare par�cipant va prezenta cartea de
iden�tate la recepţia hotelului pentru înregistrarea în unitatea de cazare;

• Servicii gratuite: acces Spa (piscina, jacuzzi, sauna umeda, sauna cu infraroșu, hammam, baie Kneipp
alternantă pentru picioare) – pe baza de programare in limita locurilor disponibile, parcare, wifi

• Facilităţi cazare pentru copii:
- Copiii între 0 și 4 ani beneficiază de pătuţ GRATUIT la cerere
- Copiii între 5 și 14 ani – pentru pat suplimentar la cerere se achită de către părinţi 70 lei/noapte

Grand Hotel Minerva Resort Spa 3*, BĂILE HERCULANE

• Check-in: 16.00 – 00.00, check-out: 12.00 - pentru cazare fiecare par�cipant va prezenta cartea de
iden�tate la recepţia hotelului pentru înregistrarea în unitatea de cazare;

• Servicii gratuite: parcare, wi-fi, zonă de joacă pentru copii, în Armonia Spa (piscină, bazin cu hidromasaj,
infraroșu, hammam (baie turcească), jacuzzi, salină, piscină copii, bio-saună, saună uscată, centru de
fitness).

• Facilităţi cazare pentru copii:
- Copiii până în 6 ani beneficiază de cazare GRATUIT
- Copiii între 6 și 11 ani – pat suplimentar la cerere, achitat de părinţi 47 lei/noapte
- Copiii de peste 12 ani – pat suplimentar la cerere, achitat de părinţi 65 lei/noapte

Hotel Interna�onal 4*, Sinaia

• Check-in: 14 :00, check-out: 12 :00 (după aceasta ora cardul de acces in camera nu mai funcţionează) -
pentru cazare fiecare par�cipant va prezenta cartea de iden�tate la recepţia hotelului pentru înregistrarea
în unitatea de cazare;

• Servicii gratuite: parcare; accesul în Centrul Spa piscina, jacuzzi, sauna umeda, sauna uscata si sala de
fitness. Program: Marţi – Duminica: 10.00 – 22.00; Luni – INCHIS

• Servicii contract cost pentru recreere și �mp liber: Beauty Center (cu acces din holul de la etajul 1, oferă servicii de
coafor, cosme�ca, manichiura si pedichiura; reflexoterapie), Centrul de diver�sment & A�er Eight Club (cu acces din
hotel, are 4 piste de bowling si 2 mese de biliard).

• Facilităţi cazare pentru copii:
- cazarea in camera cu părinţii a unui copil cu vârsta pana la 6 ani este gratuita in paturile existente;
- un copil cu vârsta pana in 6 ani beneficiază de mic dejun gratuit;
- primul copil peste 6 ani = 100 lei/zi/ cazare cu mic dejun;
- al doilea copil indiferent de vârsta = 100 lei/zi/ cazare cu mic dejun;
- pătuţ bebe (0-2 ani) – GRATUIT

Notă: În camerele Standard duble nu exista posibilitatea de a introduce pat suplimentar. In cazul in care se
solicită pat suplimentar, se va opta pentru camere superioare (Dubla de lux, Junior Suite sau One Bedroom Suite)
care au în dotare după caz, un fotoliu sau o canapea extensibila, iar solicitantul va plă� diferența de preț.

Hotel O3zone 4*, BĂILE TUȘNAD
• Check-in: 14.00; check-out: 12.00 - pentru cazare fiecare par�cipant va prezenta cartea de iden�tate la

recepţia hotelului pentru înregistrarea în unitatea de cazare;
• Servicii gratuite: parcare hotel, internet wireless, accesul la piscină interioară și sauna uscată, hammam,

jacuzzi, fitness
Notă: Accesul la piscină și saună uscată se face pe bază de programare, sesiuni de 3 ore/noapte cazată – în
funcție de legislația în vigoare. Pentru terapiile din cadrul centrului wellness este necesară o programare și sunt
contra cost. Catalogul Spa poate fi accesat pe site: h�ps://o3zone.ro/spa/
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• Servicii de agrement în cadrul hotelului: tenis de masă 20 lei/oră; masă foosball 1 lei/par�dă; închiriere
biciclete 35 lei/3 ore (6 biciclete)

• Facilităţi de cazare pentru copii:
- Copii până în 6 ani beneficiază de un loc în camera dublă, cu mic dejun inclus, fărăr pat suplimentar
GRATUIT
- Pentru copiii cu vârste între 6 și 14 ani părinţii vor plă� 110 lei/ noapte/ pat suplimentar în cameră
dublă cu mic dejun bufet

Hotel Con�nental Forum 4*, SIBIU

• Check-in: 15.00; check-out: 12.00 - pentru cazare fiecare par�cipant va prezenta cartea de iden�tate la
recepţia hotelului pentru înregistrarea în unitatea de cazare;

• Servicii gratuite: wifi
• Parcare în parcarea privată a hotelului: 20 lei/zi;
• Facilităţi de cazare pentru copii:

- Copiii până în 12 ani, care dorm în pat cu părinţii, au gratuitate
- Pentru copiii până în 12 ani, care necesită pat suplimentar, se achită de către părintele însoţitor 48 lei/

noapte
- Copii peste 12 ani sunt consideraţi adulţi și se aplică tariful de însoţitor, dacă în camera dublă sunt cazaţi

deja 2 adulţi.

Hotel Ursina Ensana Health Spa 3*, SOVATA

• Check-in: 15.00, check-out: 12.00 - pentru cazare fiecare par�cipant va prezenta cartea de iden�tate la
recepţia hotelului pentru înregistrarea în unitatea de cazare;

• Servicii gratuite: wi-fi; în funcţie de cum permite legislaţia la momentul cazării - accesul nelimitat la
centrul Spa - bazine cu apă dulce și sărată, piscină, jacuzzi, baie Kneipp alternantă pentru picioare, bazin
pentru copii, saună finlandeză, saună cu aburi, infra-saună, aroma-saună, bazin de imersie totală după
saună, cameră de relaxare, sală de fitness, halate de baie.

• Facilităţi de cazare pentru copii:
- Copiii sub 4 ani – GRATUIT,
- Copiii peste 4 ani fără pat suplimentar - 30 lei/zi
- Pentru copii sub 12 ani care necesită pat suplimentar (adică în camera dublă sunt deja cazaţi 2 adulţi) – 70

lei/zi
- Pentru copii peste 12 ani care necesită pat suplimentar (adică în camera dublă sunt deja cazaţi 2 adulţi) –

140 lei/zi

Hotel Sinaia 4*, SINAIA

• Check-in: 15.00, check-out: 12.00
• Servicii gratuite: parcare hotel, internet wireless, accesul la piscină și sauna uscată
• Centrul Silena Mountain Spa include: piscină interioară încălzită, saună uscată, hammam - saună umedă,

zonă de fitness, cameră salină, terapii wellness și salon de înfrumuseţare.

Notă: Accesul la piscină se face cu programare an�cipată/ 90 min. intrare/persoana

• Facilităţi de cazare pentru copii:
- Copii sub 6 ani beneficiază de gratuitate daca dorm in pat cu părinţii,
- Pentru copii peste 6 ani se va adăuga pat suplimentar (pat pliant) la tariful de 60 lei/noapte pe care îl vor plă� părinţii. Se

poate adăuga un singur pat suplimentar in camera dubla.

Atestarea formării:
La finalizarea cursurilor, par�cipanţii vor primi o diplomă de par�cipare eliberată de Euro Best Team sau de
Autoritatea Naţională de Cer�ficare (ANC), conform prevederilor OG nr. 129/2000 privind formarea profesională



Telefon: 0756 056 480 Email: administra�e.publica@eurobes�eam.ro

a adulţilor, respec�v a HG nr. 1006/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a

funcţionarilor publici și a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administra�v. a

Prevederile Codului Administra�v pentru funcționari publici, personal contractual și aleși
locali și județeni

Art. 479, lit. b, prevede că, pentru înscrierea la concursul sau examenul de promovare în grad profesional,
funcţionarii publici sunt condiţionaţi de par�ciparea la un program de perfecţionare profesională cu durata de
minimum 30 de ore.

Conform art. 483, alin. 2, lit. F din Codul Administra�v, pentru a putea par�cipa la un concurs de
promovare într-o funcție publică de conducere, persoana interesată trebuie să facă dovada că a
urmat o formă de perfecţionare profesională de minimum 30 de ore în ul�mii 3 ani de ac�vitate.

În acest sens, diploma de par�cipare va conţine numărul de ore de formare pentru a veni în sprijinul
par�cipanţilor în vederea evaluării anuale, înscrierii la un examen de promovare în grad sau pentru ocuparea
unei funcţii de conducere în administraţia publică, conform prevederilor legale în vigoare.

Personalul contractual beneficiază de aceleași condiţii de formare, care sunt prevăzute în art. 551 din Codul
Administra�v.

Pentru aleșii locali (primar, viceprimar, consilier local, consilier județean, președinte și vicepreședinte al
Consiliului Județean) art. 217, alin. 1 din Codul Administra�v prevede dreptul la pregă�re, formare și
perfecţionare. În acest scop, conform art. 217, alin. 2 din același act norma�v, aceș�a beneficiază și de plata
cheltuielilor aferente perfecţionării, respec�v cheltuieli cu deplasarea pe întreaga durată a mandatului

acestora.Plata tarifului

Costurile programelor de formare și al cazării se achită numai prin virament bancar, pe baza facturilor fiscale
emise în contul Euro Best Team, CUI 21030918, cont nr: RO71OTPV110001367179RO01, deschis la Banca OTP
Bank

Modalități de înscriere
Formularul de înscriere este disponibil pe pagina www.eurobes�eam.ro/administra�e-publica. Înscrierea
par�cipanţilor se poate face:

- prin completarea și trimiterea formularului de înscriere la adresa de email
administra�e.publica@eurobes�eam.ro
- prin completarea și transmiterea formularului de înscriere pe fax la nr. 0 311 020 614

Pentru mai multe detalii privind par�ciparea la cursuri și condiţiile de cazare:

Persoană de contact: Alina Badea

Telefon: 0756 056 480

Email: administra�e.publica@eurobes�eam.ro

EURO BEST TEAM

Str. Dionisie Lupu nr. 74, parter, interfon 01
sector 1, Bucureș�


