
PROGRAM CURSURI U.A.T.

D E L T A  D U N Ă R I I  
0 8 - 1 2  I U L I E  2 0 1 9

Curs Registrul Agricol și carnetele de producător 
-Organizarea Registrului Agricol
-Întocmirea Registrului Agricol
-Completarea Registrului Agricol
-Controlul și centralizarea datelor din Registru

Curs Proceduri pentru departamentul de Stare Civilă
-Cadrul juridic al activităţii de stare civilă
-Acte și fapte de stare civilă; Teorie, speţe
-Dispoziţii de drept internaţional privat 
-Transcrierea certificatelor de stare civilă

Curs Accesarea Fonduri Europene
-Oportunităţi de finanţare pentru comunități locale
-Strategia de dezvoltare a comunității
-Exemplele de succes din România
Studii de caz, dezbateri, probleme, soluții

Curs Impozite și Taxe Locale
-Analizarea ultimele modificări legislative
-Aspecte întâlnite în practică
-Elaborarea documentelor de specialitate
-Depunerea declarațiilor fiscale
 

Contabilitatea Instituţiilor Publice
-Organizarea și  conducerea contabilităţii U.A.T. 
-Elementele situaţiilor financiare
-Contabilitatea elementelor patrimoniale
-Contabilitatea imobilizărilor

Curs Protecţia datelor cu caracter personal
-Datele cu caracter personal: o nouă perspectivă
-Principiile GDPR și temeiurile legale ale prelucrării 
 datelor
- Proceduri, Formulare, studii de caz
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5  Z I L E  Î N  C A R E  Î M B I N Ă M
 U T I L U L  C U  P L Ă C U T U L  Î N  

Nu rataţi un program interactiv și practic în care veţi fi informaţi și instruiţi cu
privire la ultimele noutăţi utile în desfășurarea activităţii funcţionarilor publici

Taxa de participare: 890 lei / pers./ curs. Include: mapa participanţilor (suport de curs în
format electronic și în format print, diverse materiale utile în activitate, certificat de
participare emis de Academia InovExpert)
Serviciile turistice: 2499 lei/ cameră Cazare la Puflene Resort în cameră dublă, în regim
pensiune completă pentru 2 persoane, cu acces la toate facilităţile resortului.

DELTA DUNĂRII

COSTURI DE PARTICIPARE:

LOCAŢIA - PUFLENE RESORT 4****, Murighiol:
Situat în imediată apropiere a lacului Murighiol, la 500 de metri de Delta Dunării,
Puflene Resort are o zonă de plajă privată, piscină în aer liber și un SPA cu piscină
interioară saună, masaj și o sală de gimnastică.

REDUCERI  DE PREȚ  la taxa de participare
-La un număr de 2 participanți se oferă 5% reducere pentru a 2-a persoană

-La un număr de 5 participanți se oferă 25% reducere pentru a 5-a persoană

CINE POATE PARTICIPA:
Specialiștii din U.A.T., care lucrează în departamentele vizate de cursurile realizate în

perioada programului de la Delta Dunării, 08-12 iulie 2019.

 Agenda noastră cuprinde și o expediție de formare profesională și studiere a biosferei
Delta Dunării de 3 h cu nave mici de agrement pe traseul  Murghiol-Dunărea Veche-

Canal Uzilina-Lac Uzilina-Lac Isavoca-retur Murighiol

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE ESTE 20 IUNIE 2019 !
Înscrierea se face prin transmiterea FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE

completat la adresa de mail: secretariat@inov-expert.com

Organizator: INOVEXPERT BACĂU
 

Profesioniști în educație, cu o bogată experiență
practică în programe de specializare și perfecționare

     Contact
                        Tel/Fax: 0334.101.191 /0234.570.777

                           Email:  secretariat@inov-expert.com
Mobil:    0742.504.708

                        Pers de contact: Petronela ȘTEFAN
                 Web:        www.inov-expert.com
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