HARRISON

PROGRAMA DE CURSURI
- VARA 2018 Proiect adresat personalului din instituțiile publice

2018
A 7-a ediție a Programei de cursuri de vară
Cu peste 7 ani de experienţă în programe complexe de formare profesională, Harrison
organizează încă din 2012 cursuri de vară dedicate personalului instituţiilor publice din
întreaga ţară. Astfel, am devenit un pilon important în formarea şi specializarea angajaţilor din
instituțiile publice din România.
Formatorii noştri, cu peste 15 ani de experienţă în domeniile pe care le predau, au programe
adaptate tuturor funcţiilor şi atribuţiilor, de la primari şi viceprimari, până la consilieri,
inspectori sau referenţi.
An de an ne ajutați să creștem proiectul de cursuri de vară Harrison și ne motivați să ne
concentrăm pe calitatea serviciilor pe care le oferim.
În 2018 vă propunem peste 40 de cursuri concepute în conformitate cu reglementările
legislative pentru formarea profesională a funcționarilor publici (Ordinul 762/2015, H.G.
1066/2008 și O.G. 129/2000) și vă oferim posibilitatea de a alege servicii de cazare la unul
din cele 12 hoteluri cu care colaborăm în 8 stațiuni diferite.

Pentru a vă înscrie la unul din cursurile noastre:
Alegeți
cursul!

Alegeți
perioada!

Alegeți
hotelul!

Trimiteți
formularul!
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PORTOFOLIUL DE CURSURI PENTRU 2018

Portofoliul de cursuri

pentru perioada 25 iunie - 8 septembrie 2018
Achiziții Publice:
• Managementul achizițiilor publice - de la planiﬁcare la atribuire
• Achiziții publice pe înțelesul tuturor - de la planiﬁcare la atribuire
• SEAP/SICAP pe înțelesul tuturor
• Expert Achiziții Publice - ANC, COR 214946
• Rolul ordonatorului de credit în achizițiile publice - de la planiﬁcare la atribuire

Control Intern Managerial:
• Instrumente de lucru pentru dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial
• Bune practici în dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial
• Soluții optime în procesul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial

Finanțe și Contabilitate:
• Buget, ﬁnanțe, contabilitate și gestiune ﬁnanciară
• Contabilitatea instituțiilor publice și prevederile codului ﬁscal
• Managementul taxelor și impozitelor locale
• Controlul ﬁnanciar preventiv în instituțiile publice
• Inventarierea patrimoniului și înregistrările contabile

Resurse Umane:
• Resursele umane și salarizarea în instituțiile publice - legea 153/2017

Fonduri Europene:
• Manager de proiect - ANC, COR 242101
• Expert accesare fonduri structurale de coeziune europene - ANC, COR 242213
• Accesarea fondurilor europene și dezvoltarea locală 2014 - 2020
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Taxa de curs este în valoare de 900 lei fără TVA, indiferent de tematica pentru care optați.

0374 034 333

031 005 01 07 (fax)

inscrieri@harrison.ro

www.harrison.ro

Asistență Socială:
• Metode și tehnici de îmbunătățire a calității serviciilor de asistență socială
• Managementul serviciilor de asistență socială
• Asistență socială - reglementări și proceduri
• Egalitatea de șanse - aplicarea politicilor UE în instituțiile publice

Comunicare:
• Comunicarea, conduita și comportamentul personalului din administrația publică
• Metode și tehnici de comunicare
• Asistent comunicare și relații publice

Domenii diverse:
• Agent agricol
• Registrul agricol și cadastru
• Responsabil de mediu
• Implementarea reglementărilor R.G.P.D. (D.G.P.R.)
• Evidența persoanelor și a actelor de stare civilă
• Elemente de stare civilă. Transcrierea actelor de stare civilă.
• Expert prevenire și combatere a corupției - ANC, COR 241942
• Tehnician proiectant urbanism și amenajarea teritoriului - ANC, NC 3112.3.13
• Funcționarul public - responsabilități, drepturi, deontologie profesională
• Managementul funcționarului public
• Managementul administrației publice
• Rolul secretarului U.A.T. în implementarea managementului public
• Polițistul local - apărător al ordinii și siguranței publice
• Managementul activităților de ordine și sigurantă publică
• Arhivarea documentelor în instituțiile publice
• Organizarea și gestionarea arhivei în instituțiile publice
• Responsabil gestiunea deșeurilor
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Taxa de curs este în valoare de 900 lei fără TVA, indiferent de tematica pentru care optați.

STAȚIUNI ȘI HOTELURI

12 hoteluri
în 8 stațiuni
Dacă alegi un curs la mare,
primești GRATUIT o noapte de cazare

LITORAL
Mamaia
Hotelul Florida 3* are o poziție privilegiată
în stațiunea Mamaia: între plajă și malul
lacului Siutghiol. Locația reprezintă una
din cele mai bune opțiuni pentru un sejur
liniștit și relaxant.

Hot el F lorid a

Hotel Riviera 3* este ideal dacă vă doriți
un sejur relaxant la malul mării. Hotelul
este situat la 20 m de plajă și oferă
condiții excelente de cazare, în camere
duble cu vedere laterală la mare.

Hot e l R iv ie ra
Doar la
HARRISON
Hotelul G.G. Gociman este unul dintre cele
mai apreciate hoteluri de 4* din Stațiunea
Mamaia, datorită condițiilor excelente și a
intimității pe care le oferă, ﬁind situat chiar
pe malul lacului Siutghiol.

Hot el G. G. Gocim an
Mențiune: Pentru detalierea serviciilor de cazare, solicitați consultantului dumneavoastră Ghidul hotelier.
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LITORAL
Eforie Nord
Hotel Neptun 3* se aﬂă aproape de
centrul stațiunii Eforie Nord și are o
arhitectură interbelică deosebită. Renovat
complet în 2017, hotelul oferă tot
confortul de care aveți nevoie.

Hot el N eptu n

Fiind situat foarte aproape de plaja
principală din Eforie Nord, Hotel Vera 3*
oferă multiple beneﬁcii și facilități și este o
opțiune foarte bună pentru familii.

Hotel Vera

Clienții care aleg Hotel Europa 4* se vor
bucura de camere cu vedere la mare și de
numeroasele facilități high standard pe
care hotelul le oferă oaspeților săi.

Hot el Eu ropa

Neptun
Hot e l Q

Hotel Q 3* este situat în zona de nord a
stațiunii, la 400 m distanță de plajă și oferă
tuturor oaspeților opțiuni multiple de
relaxare și petrecere a timpului liber.

Mențiune: Pentru detalierea serviciilor de cazare, solicitați consultantului dumneavoastră Ghidul hotelier.
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STAȚIUNI ȘI HOTELURI

12 hoteluri
în 8 stațiuni
Cursuri în alte zone ale țării!

DELTA DUNĂRII
Băltenii de Sus

Wels 4* este opțiunea ideală dacă doriți
un sejur în inima naturii într-una din cele
mai frumoase zone ale țării, hotelul ﬁind
amplasat chiar pe malul Dunării.

Hot el Wels

Hot el Wels

Murighiol

(

tra
Pe ns iu nea L ag un a Albas

Alba st ra

(

Pe n si u n ea L a g u n a

Pensiunea Laguna Albastră este una din
cele mai apreciate locații din această
zonă și asigură condiții de 4 stele,
piscine, camere moderne și un
restaurant renumit pentru preparatele
locale delicioase.

Mențiune: Pentru detalierea serviciilor de cazare, solicitați consultantului dumneavoastră Ghidul hotelier.
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MUNTE
Poiana Brașov

Amplasat chiar în centrul stațiunii Poiana
Brașov, Hotel Ruia 3* iese în evidență prin
arhitectura unică și confortul pe care îl
oferă oaspeților.

Hote l R u ia

Hot el R ui a

Sinaia
Hotel Bu ceg i

Hotel Bucegi 3* oferă oaspeților servicii
excelente de cazare și este situat chiar în
centrul stațiunii Sinaia, la câțiva pași de
principalele obiective turistice și de
telecabina care urcă la cota 2000.

Hot el Bu ce g i

Băile Herculane

Complexul hotelier Afrodita Resort & SPA 3*
/ 4*, este situat chiar la baza Munțiilor
Mehedinți și pune la dispoziția oaspeților un
centru de tratament și wellness unic în
Europa.

Hotel Af rodita

Hot el Afrodit a
Mențiune: Pentru detalierea serviciilor de cazare, solicitați consultantului dumneavoastră Ghidul hotelier.
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PREȚUL SERVICIILOR DE CAZARE

Prețul serviciilor de cazare

NEPTUN

EFORIE NORD

MAMAIA

LITORAL

•
•
•
•

Hotel
Florida***

2494

2751

2751

3010

3010

3010

3010

3010

2751

2751

2407

Hotel
Riviera***

3655

3655

3655

4515

4515

4515

4515

4515

4515

3655

3225

Hotel G.G.
Gociman
****
Hotel
Neptun***

3268

4472

4472

4472

4472

4472

4472

4472

4472

4472

3268

2838

2838

2838

2985

3010

3010

3010

3010

2641

2580

2359

Hotel
Vera***

2655

2655

2743

3294

3294

3294

3294

3294

3110

3018

2560

Hotel
Europa
****

4366

4366

4578

4578

4578

4578

4578

4578

4578

4303

4303

Hotel
Q***

2322

2494

2494

2838

2838

2838

2838

2838

2580

2537

2291

Prețurile din tabele nu includ TVA
La oricare dintre prețuri se adaugă taxa de curs în valoare de 900 lei fără TVA
Pentru pachetul family (cursant și însoțitor + copil/copii) vă rugăm să ne contactați
Rezervarea unui loc presupune completarea formularului de înscriere și achitarea facturii

MUNTE

DELTA DUNĂRII

DELTĂ
ȘI MUNTE
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Sesiunea Sesiunea Sesiunea Sesiunea Sesiunea Sesiunea Sesiunea Sesiunea Sesiunea Sesiunea Sesiunea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24 iunie/
1-8
8-15
15-22
22-29
29 iulie/
5-12
12-19
19-26
26 aug./
2-9
1 Iulie
iulie
iulie
iulie
iulie
5 august august
august
august
2 sept.
sept.

Băltenii
de Sus Hotel
Wels****
Murighiol Pensiunea
Laguna
Albastră
Poiana
BrașovHotel
Ruia***
Sinaia Hotel
Bucegi
***
Băile
Herculane Hotel Afrodita
*** / ****

Sesiunea Sesiunea Sesiunea Sesiunea Sesiunea Sesiunea Sesiunea Sesiunea Sesiunea Sesiunea Sesiunea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
25 iunie/
2-8
9-15
16-22
23-29
30 iulie/
6-12
13-19
20-26
27 aug./
3-9
1 Iulie
iulie
iulie
iulie
iulie
5 august august
august
august
2 sept.
sept.

3182

3151

3108

3151

2743

2743

3268

3617

3268

3617

0374 034 333

031 005 01 07 (fax)

inscrieri@harrison.ro

www.harrison.ro

Mențiuni speciale:
GROUP SALE:
Grupurile de peste 5 cursanți din cadrul aceleiași instituții, beneﬁciază de promoții speciale.
..................................................................................
Prețurile nu includ TVA
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STAȚIUNI

Urmăriți-ne pe Facebook și You Tube
HarrisonConsultingAndManagement
HarrisonConsulting
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Nr. înregistrare Beneficiar ……….. din ……/……/……..….
FORMULAR DE ÎNSCRIERE – CONTRACT*
Curs: .....................................................................................................................................
Perioada: ................................................... | Locație: .........................................................
Denumirea organizație / Instituţie / Persoană fizică
Obiect activitate / Ocupația:
C.I.F. / C.U.I. / Nr. Reg. Com. / CNP:
Contul:
cu sediul/domiciliul în localitatea

deschis la Banca/Trezoreria
, str.

, nr.

Telefon:
Fax:
PERSOANA PARTICIPANTĂ LA CURS DIN PARTEA BENEFICIARULUI

, jud.
E-mail:

Nume:

Prenume(complet):

Funcție în organizaţia Beneficiarului:

Nivel studii(medii – BAC / superioare – licență)

Telefon:

E-mail:

Prin prezenta BENEFICIARUL solicită înscrierea la cursul susmenționat organizat de către S.C. HARRISON CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L. în calitate de FURNIZOR, obligându-se să respecte termenii și condiţiile prezentului Formular de înscriere –
Contract. BENEFICIARUL declară că prezenta cerere reprezintă comandă fermă, că a luat la cunoștință şi este de acord cu prevederile
Condițiilor de participare anexate și că acceptă tariful total de .......................... lei*, compus din ................ lei* taxă de curs pentru un
participant și ................... lei* contravaloare servicii cazare aferente cursului pentru un participant la Hotel ................................ din
localitatea .................................. (refacturare) – check-in data de ...................................., pe care Beneficiarul se obligă să îl achite
Furnizorului, pe bază de factură, conform Condițiilor de participare ale prezentului Formular de înscriere – contract. *!!! La tarifele de
mai sus se adaugă TVA conform legislației in vigoare la data facturării.
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
I. Obiectul contractului: Furnizorul va asigura servicii de formare profesională conform tipului de curs și servicii de cazare la cerere.
II. Prețul contractului. Prețul contractului este dat de suma dintre taxa de curs si tariful de cazare (dacă se solicită servicii de cazare). Prețul se va achita integral de Beneficiar până cel târziu la
începerea cursului prin virament bancar în contul specificat în factură.
III. Drepturile și obligaţiile părţilor: Furnizorul are dreptul să stabilească și să comunice programul cursului; să emită factură și să încaseze contravaloarea contractului; să anuleze cursul din motive
obiective; Furnizorul își rezervă dreptul de a utiliza imagini foto și/sau video realizate în cadrul acestui Contract pentru promovarea activității sale, marketing, târguri sau în scopuri educaționale,
inclusiv în portofoliu și pe Internet. Furnizorul are obligația să asigure formatori, suport de curs, logistica necesară și să elibereze atestat de participare. În cazul cursurilor ce se finalizează cu examen
în vederea obținerii certificatului de absolvire A.N.C., BENEFICIARUL se obligă să înștiințeze persoana participantă despre obligativitatea PREZENTĂRII ÎN PRIMA ZI DE CURS A
URMĂTOARELOR ACTE, copii după: actul de identitate, certificatul de căsătorie, certificatul de naștere, actul de studii (în funcție de tipul cursului – diplomă de bacalaureat sau diplomă de
licență/adeverinţă de absolvire studii superioare finalizate cu examen de licență valabilă). Beneficiarul are obligația să respecte termenele de anulare, să achite prețul contractului, să despăgubească
Furnizorul pentru pagubele create de participanți. Beneficiarul / cursantul are dreptul să fie reprogramat în cazul în care cursul nu mai are loc la data anunțată iniţial.
IV. Condiții de anulare: Beneficiarul are dreptul de a anula serviciile prevăzute în prezentul contract cu condiția notificării Furnizorului în scris cu minim 7 zile pentru serviciile de formare
profesională si 20 de zile pentru serviciile de cazare (daca este cazul), înaintea începerii cursului. În caz contrar, Beneficiarul va fi în continuare ținut să achite întreaga contravaloare a serviciilor
anulate prevăzută în formularul de înscriere.
V. Răspundere contractuală: În cazul în care cursul nu mai poate fi susţinut sau reprogramat din motive imputabile Furnizorului, Beneficiarul are dreptul de a solicita şi de a obţine restituirea sumei
plătite aferentă cursului; În cazul în care Beneficiarul nu işi îndeplineşte obligaţia de plată, furnizorul este îndreptăţit să perceapă penalităţi în valoare de 0,3%/ fiecare zi de întarziere percepute la
valoarea sumei rămase neachitate.
VI. Forţa majoră: Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în condiţiile prevăzute de Codul Civil.
VII. Încetarea contractului: Prezentul contract încetează prin acordul părţilor sau după îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
VIII. Procesarea datelor cu caracter personal: Furnizorul este operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
cu nr. 30824. Prin semnarea contractului Beneficiarul şi participantul îşi exprima acordul privind conditiile de mai sus si cu utilizarea şi prelucrarea datelor completate, de către S.C. Harrison
Consulting & Management S.R.L. şi terţi colaboratori ai săi în următoarele scopuri: educaţie şi cultură – servicii de formare/perfecţionare profesională; reclamă, marketing şi promovare.
*Declar prin prezentul contract/formular că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Harrison Consulting & Management SRL, in următoarele scopuri: de a
face comunicari comerciale referitoare la produsele si serviciile noastre, participarea/inscriere la cursurile de formare profesionala si seminariile organizate de Harrison Consulting & Management
SRL cat si emitere de certificate si diplome in urma absolvirii cursurilor sau seminariilor, in baza Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecţia datelor).
**Harrison Consulting & Management SRL aduce la cunostinta Conform Regulamentului (UE) 2016/679, ca beneficiaţi de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea
prelucării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat. Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adrea Autorității Naționale de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, Bd. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, e-mail :anspdcp@dataprotection.ro
IX. Litigii. Orice litigiu născut din prezentul contract, în cazul în care nu se poate soluţiona pe cale amiabilă, va fi înaintat spre rezolvare instanţelor de pe raza municipiului Bucureşti.
X. Dispoziţii finale. Materialele de curs sunt proprietatea intelectuală a Furnizorului. Semnarea prezentului contract presupune obligativitatea participării la curs şi valorificării serviciilor de cazare
dacă sunt solictate, respectiv achitarea sumelor prevăzute în formularul de înscriere. Emiterea facturii de către Furnizor este asimilată cu aprobarea cererii Beneficiarului şi implicit cu asumarea
obligaţiilor conform prezentului contract.

BENEFICIARUL înţelege să respecte termenele de plată şi termenele de anulare prevăzute în Condiţiile de participare sub sancţiunea
calculului de penalităţi şi/sau daune interese.
BENEFICIAR,
Reprezentat legal prin dl/dna ...............................................................................
Având funcţia de ....................................................................................................

Semnătură .......................
Ştampilă

*Formularul de înscriere – contract împreună cu condiţiile de participare are valoare de contract între părţi
Trimiteţi formularul de înscriere completat şi semnat prin fax la: 031 005 0107 sau e-mail la: inscrieri@harrison.ro.
Informaţii suplimentare la telefon 0374 034 333.

