Cursuri săptămânale pentru administraţia publică locală,
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REFERITOR LA: Cursurile de perfecţionare profesională 2018
Doamnă / Domnule PRIMAR,
Prin Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, la art. 41 este prevăzut că:
”Aleşii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare
profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform
hotărârii consiliului local sau judeţean”,
iar în Secţiunea a 3-a a Capitolului V – Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici
din Legea 188/1999, actualizată şi republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, la art.
50 şi 51 este prevăzut că:
”Funcţionarii publici au dreptul şi obligaţia de a-şi îmbunătăţi în mod continuu
abilităţile şi pregătirea profesională.”
şi că:
”Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să prevadă în bugetul anual propriu
sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a
funcţionarilor publici organizată la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei
publice”.

În curând pe www.partenerapl.ro vor fi publicate locaţiile, perioadele, agenda,
programarea, tarifele, bonusurile, facilităţile şi condiţiile pentru CURSURILE
APL 2018.
Ionel Chiriţă, 0744.385.323
ionel_chirita_apl@yahoo.com
ionelchirita.partenerapl@gmail.com

Precizări:
 Cursurile se vor axa pe noutăţi legislative şi aplicaţii practice, accentul fiind pus pe
interactivitate şi pe aspecte practice (lucru în echipe, simulari, joc de rol, etc.) susţinute
de formatori cu o vastă experienţă.
 Conţinutul şi calitatea cursurilor, profesionalismul şi expertiza lectorilor, dar şi calitatea
serviciilor hoteliere, precum şi facilităţile acordate sunt atuurile care sperăm să vă facă
să fim împreună pentru perfecţionarea profesională în 2018.
 Va vom oferi şi alte facilităţi care vă vor surprinde plăcut.
”FACILITĂŢILE ACORDATE DE TOATE HOTELURILE DIN GRILĂ”
”FACILITĂŢILE PENTRU ÎNSCRIERI TIMPURII”
”BONUSURILE PENTRU FIDELITATE”
”PROMOŢIILE ◄ ACORDAREA “VOUCHERULUI PARTENER APL” ►”

GARANTĂM CEL MAI BUN PREŢ
CELE MAI ATRACTIVE GRATUITĂŢI, FACILITĂŢI ŞI BONUSURI
la cursurile de perfecţionare profesională şi la serviciile hoteliere.

Accesaţi www.partenerapl.ro pentru a vedea:
”Regulamentul privind ACORDAREA GRATUITĂ A UNEI TABLETE”.
Transmiteţi "Formularele de înscriere" în: Martie, Aprilie şi Mai
şi plătiţi la începutul lunii MAI sau IUNIE, când veţi primi facturile !

MASĂ (mic dejun + prânz + cină) + BONUS “ÎNSCRIERI TIMPURII” + VOUCHER FIDELITATE

1.200 LEI - ÎN ORICARE DINTRE CELE 12 SĂPTĂMÂNI !
În curând pe www.partenerapl.ro vor fi publicate locaţiile, perioadele, agenda,
programarea, tarifele, bonusurile, facilităţile şi condiţiile CURSURILOR APL 2018.
 Un însoţitor adult are CAZAREA GRATUITĂ.
 Unul / doi copii sub 12 ani are / au CAZAREA GRATUITĂ.
 A 7-a noapte cazarea GRATUITĂ la ALEGERE cu 6 nopţi + pat
suplimentar GRATUIT pe parcursul celor 6 nopţi de cazare.
 Primiţi pentru masă (mic dejun + prânz + cină) până la 1.200 lei,
dacă beneficiaţi de toate facilităţile şi bonusurile acordate.
 Micul dejun este servit în sistem bufet suedez pentru cursant, pentru însoţitorul
adult şi copii.
 Micul dejun poate fi :
- GRATUIT ptr. copiii până la 12 ani (la unele hoteluri);
- GRATUIT ptr. copiii < 5 ani şi REDUS cu 50% ptr. copiii 5-12 ani (la celelalte hoteluri);

 Hoteluri foarte aproape de plajă (până în 50 / 100 / 200 metri).
 Hoteluri cu piscină pentru adulţi şi copii (separate).
 Hoteluri cu şezlonguri GRATUITE pe plajă şi/sau piscină.

Consultaţi cu ATENŢIE condiţiile oferite de fiecare hotel!

