
 

            

Centrul de formare/specializare/perfecţionare EXPERT AKTIV GROUP, autorizat A.N.C. şi înscris în R.N.F., acordă în 
urma evaluării participanţilor, certificat de absolvire pentru programe de perfecţionare / specializare şi  

                        vă invită să participaţi la programul de SPECIALIZARE, acreditat ANC, 

    MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI INSTITUŢIILOR PUBLICE  

29 SEPTEMBRIE – 02 OCTOMBRIE 2022, SINAIA, HOTEL SINAIA 
 

OBIECTIVE: În accepţiunea generală, performanţa reprezintă o realizare deosebită într-un domeniu de activitate, în cazul nostru în cadrul instituţiilor 
publice. Această apreciere, conduce la concluzia că “performanţa nu este o constatare, ea se construieşte” (A. Bourguignon). Acest curs permite 
participanţilor să înţeleagă rolul performanţei în instituţiile publice şi factorii care o determină, să identifice relaţia dintre performanţă şi competenţă, şi să 
cunoască procesele de evaluare a performanţei şi metodele folosite în instituţiile publice si nu în ultimă instanţă care este rolul funcţionarului în această 
ecuatie. 
 

TRAINER: 
Prof. univ. dr. Marian NĂSTASE, Facultatea de Management, 

ASE Bucureşti, Redactor şef la Revista de Management 

Comparat Internaţional,  specialist în managementul instituţiilor 

publice. 

AVANTAJE !!! 
 În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul 
Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad 
profesional. 

 Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă 
de instruire, GRATUIT! 

 Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor. 
 

CERTIFICARE: În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER” Cod COR 112029, însoţit de 
supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. 
EXPERT AKTIV GROUP eliberează şi Certificat de participare. 

TEME ŞI DEZBATERI PRIVIND:  

1. Obiective specifice în conformitate cu pachetul de cerinţe SMART şi corelarea acestora cu obiectivele generale ale instituţiei. 
2. Creşterea capacităţii de management pentru dezvoltare: modalităţi de eficientizare managerială (transparenţă, responsabilizare, 
strategie); profesionalizarea managerilor şi a managementului. 
3. Managementul public bazat pe performanţă (M.P.B.P.): 
 tehnici şi metode de modernizare a instrumentelor manageriale utilizate în instituţiile publice; 
 managementul prin obiective utilizat în sectorul public;    
 managementul resurselor umane şi performanţa; investiţia în resurse umane; 
 factorii care influenţează managementul performanţei; 
 indicatori ai sistemelor de măsurare a performanţei – aplicaţii practice. 

4. Evaluarea performanţei în instituţiile publice:  
 etapele procesului de evaluare;  
 metode de evaluare a performanţei; 

 stabilirea unor obiective inițiale;  
 monitorizarea şi urmărirea în mod regulat a gradului de îndeplinire a obiectivelor; 
 feedbackul permanent; 
 evaluarea anuală a performanțelor; 
 factorii supuși evaluării: adaptabilitatea, productivitatea, lucru în echipă, comunicarea, dezvoltarea profesională etc. 

5. Modele practice de măsurare a performanţei în administraţia publică – aplicaţii practice. 
6. Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice  
 egalitatea de șanse; 
 dezvoltarea durabilă. 

7. Managementul calităţii prin standarde europene. 
8. Principii şi legislaţie specifică managementului public; funcţia publică; funcţionarul public şi salariatul contractual. 
9. Dezvoltarea locală şi responsabilităţile dezvoltării: 
 dezvoltarea parteneriatelor publice private, ca o componentă a dezvoltării locale; 
 obiectivele şi cerinţele strategiei dezvoltării locale; 
 identificarea de noi resurse pentru dezvoltarea locală. 

10. Sistemul administrativ şi deciziile publice: întreprinderile publice şi guvernanţa corporativă.  
11. Nereguli frecvente şi soluţionarea acestora în managementul instituţiilor publice centrale şi locale; exemple practice. 
12. Răpunderea juridică specifică managementului administraţiei publice. 

 

 

TARIF DE INSTRUIRE: 920 LEI/PARTICIPANT  
Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic, consultanţă  şi coffee break pe 
toată  perioada de desfăşurare a evenimentului. 
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 
2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată. 
 
 

TARIF SERVICII HOTELIERE: 2.100 LEI/PARTICIPANT* 
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata 
evenimentului; serviciile hoteliere sunt opţionale  (TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 
291 alin.3 lit. d  şi lit.e) 
*Pentru flexibilizarea serviciilor hoteliere vă rugăm să contactaţi coordonatorul de curs. 

 

ÎNSCRIERI:  
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la 
coordonatorul de curs: Delia VRÂNCEANU  0753 025 995; 
021.311.71.01, 0234.313.320, 
 e-mail: office@expertaktiv.ro, 

expert_audit_group@hotmail.com,eag.bucuresti@gmail.com. 
 

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 22 SEPTEMBRIE 2022   
în limita locurilor disponibile 
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