
 

 

AdminPedia® organizează la cerere și cursuri cu durata de 5 zile, conform 

titlurilor de curs și în locațiile prezentate în graficul de programe afișat. 

Cazarea participanților se face de regulă duminica, astfel: 

- Pentru locațiile: “munte”, “balneo”,”deltă” cazarea se face începând cu 

ora 14.( În funcție de disponibilitate, cazarea se poate face și în intervalul 

orar:12-14) 

- Pentru locațiile: “litoral” cazarea se face începând cu ora 18.( În funcție 

de disponibilitate, cazarea se poate face și în intervalul orar:14-18) 

Deși nu recomandăm, cazarea se poate face și începând cu ziua de luni, cu 

condiția prezenței la curs.( În acest caz, vă atenționăm că e posibilă cazarea doar 

începând cu orele specificate mai sus.) 

PROGRAMUL CURSURILOR: 

Duminică, între orele 18:00 și 19:00, deschiderea cursului, colectarea 

documentelor ,  înmânarea mapei de curs și a facturilor, prezentarea 

participanților, temelor și obiectivelor, probleme organizatorice;  

 Luni – Vineri (inclusiv): 09:00 - 15:00, desfăşurarea programului. Acest 

program poate suferi modificări în funcție de discuțiile organizatorice avute la 

începutul cursului cu coordonatorul de program și lectorul cursului.( De 

exemplu, dacă se optează pentru masa de prânz cu durata de 1-2 ore, atunci ora 

de finalizare a cursului se decalează corespunzător: ora 16-17.) 

Tariful cursurilor de 5 zile este de: 750 lei t.v.a. inclus (630,25lei fără tva) 

În vederea realizării obiectivelor programelor/cursurilor de pregătire și 

perfecționare profesională, formatorii selectați pentru fiecare curs au o bogată  

experiență în domeniu atât teoretică cât și practică, au pregătirea pedagogică 

specifică formării profesionale a adulților și pregătirea de specialitate 

corespunzătoare programei de pregătire. 

 

Evaluarea participanților 

 

Evaluare iniţială  

• Scop – adaptarea programului de formare la nevoile cursantului   

 

• Scală de apreciere - nota de la 1 la 10 

 



 

Evaluare pe parcurs   

• Frecvenţă   

Metode    - teste de autoevaluare 

            -realizarea de proiecte în grupuri mici(unde este cazul) 

• Scală de apreciere   - nota de la 1 la 10 

 

Evaluare finală 

 

 probe – scrisă, orală(unde este cazul), practică (unde este cazul) 

• Metode – test final de curs: test teoretic  +  realizarea de proiecte 

pe grupuri mici (unde este cazul) 

• Scală de apreciere: note de la1 la10,proiectul cel puțin (unde este 

cazul) 

 

Participantilor la programele de formare profesională/perfecționare li se 

vor elibera certificate/diplome de participare/absolvire,  pe baza punctajului 

obținut ca urmare a completării formularului de evaluare/testarea cunoştințelor 

participanților acordat de către formator. Acesta trebuie sa fie de minim 6 din 10 

puncte. 

 

AdminPedia® este certificată ISO:9001:2015 pentru: servicii de 

formare continuă pentru personalul din administrația publică și cursuri de 

formare autorizate ANC,avand certificatul de calitate nr:586C . 

 

Important! 

Deoarece cursul se termină vineri cel mai devreme la ora 15, iar camera 

trebuie eliberată până la ora 12, recomandăm ca și modalitate de cazare, durata 

de 6 nopți.( Intrare duminică- ieșire sâmbătă) 

 

Pentru alte detalii privind desfășurarea programelor noastre, vă rugăm să 

ne contactați! 

 

      

    Excellence is for us a statement of fact, not a challenge! 
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