
 

 

Seria ARGO Nr. …… 

                                                           Nr. înregistrare ……./……… 

 

 

 

Seria  ARGO Nr………. 

Nr.  înregistrare…../…….. 

CERTIFICAT 
 

CERTIFICAT 

 
   

 
 

Se acorda Dnei./Dlui. ………………………………..…, CNP ……….……………, având 

funcția de ………………, în cadrul PRIMĂRIEI …………………/CONSILIULUI 

JUDETEAN BRAILA, pentru participare la sesiunea de formare profesionala in domeniul 

planificãrii strategice, cu durata de 4 zile (24 ore), desfășurat în perioada……………, în 

locația ………………………………….. 

Cursul se derulează în cadrul proiectului "STRATEGIA DE DEZVOLTARE A 

JUDEŢULUI BRĂILA 2021-2027" cod SMIS 125782, implementat de Consiliul Județean 

Brăila. 

 

 

Se acorda Dnei./Dlui. ………………………………..…, CNP 

……….……………, având funcția de ………………, în cadrul 

PRIMĂRIEI …………………/CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA, 

pentru participare la sesiunea de formare profesionala in domeniul 

planificãrii strategice, cu durata de 4 zile (…..ore), desfășurat în 

perioada ………………., în locația ………………………………. 

Cursul se derulează în cadrul proiectului "STRATEGIA DE 
DEZVOLTARE A JUDEŢULUI BRĂILA 2021-2027" cod SMIS 125782, 

implementat de Consiliul Județean Brăila. 
 

La finalizarea programelor de perfecționare, participanții vor primi 
certificate de participare eliberate de către ARGO PROFESSIONAL 
TRAINING SRL-D, în acord cu urmatoarele acte normative: H.G. nr. 
1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a 
funcționarilor publici, Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor 
publici, Ordonanța Guvernului nr. 129 din 31 august 2000 privind 
formarea profesională a adulților, republicată - MO nr. 110 din 13 
februarie 2014, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date, Directiva (UE) 
2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților 
specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii. 

La finalizarea programelor de perfecționare, participanții vor primi certificate de participare eliberate de către ARGO 
PROFESSIONAL TRAINING SRL-D, în acord cu urmatoarele acte normative: H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor 
privind formarea profesională a funcționarilor publici, Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, Ordonanța 
Guvernului nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adulților, republicată - MO nr. 110 din 13 februarie 2014, 
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date, Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților 
specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii. 

Administrator,                Manager de formare, 

  Ionel Dodoc                        Diana Ioana Stănculescu 
 

 

Administrator,               Manager de formare, 

Ionel Dodoc          Diana Ioana Stănculescu 

 

 
                Participant, 

                                                                              
                   

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”  
cod SIPOCA 520/cod SMIS 125782 

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020”, cod SIPOCA 520/cod SMIS 125782 



 


