
CALENDARUL CURSURILOR BIROULUI FORMARE 

Perioada Curs Termen limită 
plată 

anticipată 

Termen limită 
înscriere 

Responsabil Tarif 

3-7 oct Formator 19 sept 
(720 lei pt plata 
anticipată) 

30 sept Popa Diana  
diana.popa@ier.ro 

850 lei 

11 - 13 oct Seminar de 
pregătire pentru 
concursurile de 
angajare la 
instituţiile 
europene 

 10 oct Alice Olaru  
alice.olaru@ier.ro 

subvenţionat de 
OIF 

24 - 28 oct Formarea de 
competenţe 
pentru traducerea 
şi revizia de texte 
juridice 

 3 oct 
(720 lei pt plata 
anticipată) 

 14 oct Diana Popa 
diana.popa@ier.ro 

800 lei 
 

31 oct – 2 nov Sisteme integrate 
de gestionare a 
deşeurilor în 
contextul 
legislaţiei 
europene 

 28 oct Diana Achimescu  
diana.achimescu@ier.ro 
 

subvenţionat din 
bugetul IER 

      
3 - 4 nov Uniunea 

economică şi 
monetară 

 2 nov Alice Olaru  
alice.olaru@ier.ro 

subvenţionat din 
bugetul IER 

7 - 8 nov Spaţiul de 
libertate, 
securitate şi 
justiţie - vize, azil, 
imigrare între 
Schengen şi 
Lisabona 

 Înregistrare 
încheiată 

Diana Achimescu  
diana.achimescu@ier.ro 
 

subvenţionat din 
bugetul IER 

14 - 18 nov Expert accesare 
fonduri 
structurale şi de 
coeziune 
europene 

31 oct 
(720 lei pt plata 
anticipată) 

11 nov Diana Achimescu  
diana.achimescu@ier.ro 

850 lei 

21 - 25 nov Achizitii publice 7 nov 
(720 lei pt plata 
anticipată) 

18 nov Cornelia Predoiu  
cornelia.predoiu@ier.ro 

850 lei 

28 - 29 nov Seminar privind 
politica agricolă 
comună (PAC) 

 25 nov Alice Olaru  
alice.olaru@ier.ro 

subvenţionat de 
OIF 

      
7 - 9 dec limites et 

opportunités du 
partenariat 
public/privé 
 

 6 dec Alice Olaru  
alice.olaru@ier.ro 

subvenţionat de 
OIF 
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		Termen limită plată anticipată

		Termen limită înscriere

		Responsabil

		Tarif



		3-7 oct

		Formator

		19 sept


(720 lei pt plata anticipată)

		30 sept

		Popa Diana 

diana.popa@ier.ro

		850 lei



		11 - 13 oct

		Seminar de pregătire pentru concursurile de angajare la instituţiile europene

		

		10 oct

		Alice Olaru 

alice.olaru@ier.ro

		subvenţionat de OIF



		24 - 28 oct

		Formarea de competenţe pentru traducerea şi revizia de texte juridice

		 3 oct


(720 lei pt plata anticipată)

		 14 oct

		Diana Popa


diana.popa@ier.ro

		800 lei




		31 oct – 2 nov

		Sisteme integrate de gestionare a deşeurilor în contextul legislaţiei europene

		

		28 oct

		Diana Achimescu 

diana.achimescu@ier.ro



		subvenţionat din bugetul IER



		

		

		

		

		

		



		3 - 4 nov

		Uniunea economică şi monetară

		

		2 nov

		Alice Olaru 

alice.olaru@ier.ro

		subvenţionat din bugetul IER



		7 - 8 nov

		Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie - vize, azil, imigrare între Schengen şi Lisabona

		

		Înregistrare încheiată

		Diana Achimescu 

diana.achimescu@ier.ro



		subvenţionat din bugetul IER



		14 - 18 nov

		Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene

		31 oct


(720 lei pt plata anticipată)

		11 nov

		Diana Achimescu 

diana.achimescu@ier.ro

		850 lei



		21 - 25 nov

		Achizitii publice

		7 nov


(720 lei pt plata anticipată)

		18 nov

		Cornelia Predoiu 

cornelia.predoiu@ier.ro

		850 lei



		28 - 29 nov

		Seminar privind politica agricolă comună (PAC)

		

		25 nov

		Alice Olaru 

alice.olaru@ier.ro

		subvenţionat de OIF



		

		

		

		

		

		



		7 - 9 dec

		limites et opportunités du partenariat public/privé




		

		6 dec

		Alice Olaru 

alice.olaru@ier.ro

		subvenţionat de OIF
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