
                                              

FURNIZOR DE CURSURI  DE PERFECTIONARE 

SPECIALIZAT PENTRU SECTORUL PUBLIC 

www.asociatiacolumna.ro  

 

Asociatia Universitara Columna este autorizata de Autoritatea Nationala 

pentru Calificari (Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul 

Educatiei Nationale) si are numarul de inregistrare in Registrul National al 

Furnizorilor de Formare Profesionala pentru Adulti 40/8674/08.11.2018 

OFERTĂ CURSURI DE PERFECŢIONARE PENTRU  

SECTORUL PUBLIC „„„PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMUUULLL   LLLIIITTTOOORRRAAALLL   222000222222””” 

 
GRILĂ IUNIE, IULIE, AUGUST SI SEPTEMBRIE 2022 // CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ DE 40 RE ORE 

RECUNOSCUTE, CONFORM ART. 479 COD ADMINISTRATIV   

Cursuri de 7 zile pentru funcţionari publici, aleși locali și personal contractual, angajaţi în sectorul public, 

organizate în următoarele staţiuni: MAMAIA,  VENUS,  JUPITER,  OLIMP,  NEPTUN, CAP AURORA şi 

SATURN, conform H.G. nr. 1066/2008 !  

 

NOU! Beneficii incluse în tarifele de curs și cazare în anul 2022: tematici noi, conform Noului cod administrativ şi legislaţiei 

specifice domeniului abordat; cursuri de 7 zile / 40 ore, cu 7 nopţi de cazare (Noul cod administrativ impune minim 30 de ore 

pentru promovarea în gradul profesional următor); cazare 2 adulţi + 1 copil, cu vârsta de până la 3, 4, 7 sau 8 ani, în funcţie 

de hotelul ales, cu mic dejun inclus şi bonuri de masă de până la 1.290 lei sau ALL INCLUSIVE , cu şezlonguri incluse  ; traineri 

cadre universitare şi formatori practicieni certificaţi ANC; suporturi de curs foarte bine documentate; condiții ireproșabile de 

cazare și masă; cel mai mic tarif de curs (790 lei cu tva inclus) și de cazare (de la 2.550 lei/7 nopţi cazare)  ; acces gratuit 

facilităţi hotel.; cel mai mic preț și cele mai bune servicii. 

LA FINALUL OFERTEI GASITI GHIDUL HOTELIER, CU PREZENTAREA SERVICIILOR INCLUSE SI A TUTUROR FACILITATILOR ! 

 
Hotelul  

Olimpic****   

JUPITER 

 
Hotelul  

Rio***  

JUPITER 

 
Hotelul 

Majestic***  

OLIMP 

 
Hotelul 

Ilinca*** 

NEPTUN 

 
Hotelul  

Adria*** 

SATURN 

 

 
Hotelul  

Astoria***  

MAMAIA 

ALL INCLUSIVE  
/ 2 adulti + 1 copil > 7 

ani + sezlonguri 

incluse  

7 zile 

800 lei bonuri de 

masa + mic dejun + 

cazare 2 adulţi + 1 

copil > 3 ani 

ALL 

INCLUSIVE  
 / 2 adulti + 1 

copil > 8 ani 

800 lei bonuri 

de masa + mic 

dejun + cazare 2 

adulţi + 1 copil > 3 

ani 

1.290 lei bonuri 

de masă /cazare 

2 adulţi + 1 copil >  

7 ani 

950 lei bonuri de 
masa + mic dejun + 

cazare 2 adulţi + 1 

copil > 4 ani 

CONTACT:     tel. 0724.39.49.14 – 0722.207.117     mail: inscrieri@asociatiacolumna.ro       

  

http://www.asociatiacolumna.ro/
mailto:inscrieri@asociatiacolumna.ro
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GRILA CURSURILOR DE PERFECTIONARE DE 7 ZILE  

ORGANIZATE PE LITORAL IN ANUL 2022 
 

Important ! Se poate alege oricare dintre hotelurile de mai jos pentru cazare, indiferent de cursul dorit, cu conditia sa 

va asigurati deplasarea la hotelul unde se organizeaza cursul ! 

 

GRILĂ CURSURI  LITORAL 2022, ORGANIZATE ÎN CADRUL 
„„CCOONNSSOORRŢŢIIUULLUUII  PPEENNTTRRUU  PPEERRFFEECCŢŢIIOONNAARREE  PPRROOFFEESSIIOONNAALLĂĂ  ÎÎNN  AADDMMIINNIISSTTRRAAŢŢIIAA  PPUUBBLLIICCĂĂ””  

PPPAAARRRTTTEEENNNEEERRRIII    CCCOOONNNSSSOOORRRŢŢŢ IIIUUU:::    

www.cursurifunctionaripublici.ro 
   

ISO 9001:2015 - Activităţi de formare 

profesională   
      

 

COLUMNA TRAINING & CONSULTING S.R.L.  CUI 29601246, Reg. Com. J40/938/2012, Cap. social  200 lei, Bucureşti, str. 

Romancierilor, nr. 2 A, Bl.M17, Ap. 54, Cam. 1, Sector 6                                                                                            www.columnatraining.ro 

Toate cursurile pot fi achiziţionate ţi din catalogul SEAP al furnizorului de cursuri.  

 

UNIVERS TRAINING S.R.L.  CUI 31294615, Reg.Com. J40/2613/27.02.2013, Cap. social  200 lei Bucureşti, str. Romancierilor, nr. 2 

A, Bl.M17, Ap. 54, Cam. 2, Sector 6                                                                                                                                   www.universtraining.ro    

Toate cursurile pot fi achiziţionate ţi din catalogul SEAP al furnizorului de cursuri. 

 

ASOCIAŢIA UNIVERSITARĂ COLUMNA  CIF RO 3278.1309,  înscrisă în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor 

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti cu nr. 1/13.01.2014, Bucureşti, str. Romancierilor, nr. 2 A, Bl.M17, Ap. 54, Sector 6  

Toate cursurile pot fi achiziţionate ţi din catalogul SEAP al furnizorului de cursuri.                                     www.asociatiacolumna.ro 

DENUMIREA CURSULUI LOCATIE 
TARIF 

CAZARE 
TAXA CURS 

FURNIZOR 
CURS 

SAPTAMANA 1  
26 IUNIE 2022 – 03 IULIE 2022 

(cazare duminică  după ora 16.00, plecare următoarea duminică la ora 12.00 – 7 nopţi cazare)   

În această săptămână se poate organiza, la cerere, oricare curs din grilă, în funcţie de 
solicitări, la unul dintre hotelurile partenere, la următoarele tarife de cazare: Olimpic = 
5.400 lei, Ilinca = 2.250 lei, Rio = 2.250 lei, Majestic Olimp = 3.580 lei, Astoria = 2.560 

lei, Adria = 2.910 lei  ! 

790 LEI 
 

SAPTAMANA 2  
03 IULIE 2022 – 10 IULIE 2022 

(cazare duminică  după ora 16.00, plecare următoarea duminică la ora 12.00 – 7 nopţi cazare)   

DEZVOLTAREA PERSONALĂ ŞI 

MANAGEMENTUL CARIEREI 

PERSONALULUI DIN SECTORUL 

PUBLIC 

HOTEL OLIMPIC 
**** 

JUPITER 
(all inclusive+) 

6.300 lei 
790 LEI 

 

URBANISM, AMENAJAREA 

TERITORIULUI ŞI DISCIPLINA ÎN 

CONSTRUCŢII 

HOTEL OLIMPIC 
**** 

JUPITER 
(all inclusive+) 

6.300 lei 
790 LEI 

 

ACHIZIŢIILE PUBLICE – PLANIFICARE, 

PROCEDURI ŞI ASIGURAREA 

LEGALITĂŢII 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.550 lei 
790 LEI 

 

ETICĂ, INTEGRITATE ŞI 

DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.550 lei 
790 LEI 

 

SECRETARIAT, ARHIVARE, 

BIBLIOTECONOMIE ŞI 

MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

OLIMP 
(all inclusive) 

3.780 lei 
790 LEI 

 

http://www.columnatraining.ro/
http://www.universtraining.ro/
http://www.asociatiacolumna.ro/
https://asociatiacolumna.ro/tematici-cursuri-perfectionare-2019/
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REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU ŞI 

PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

OLIMP 
(all inclusive) 

3.780 lei 
790 LEI 

 

COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI 

PROTOCOL 

HOTEL ASTORIA 
 **** 

MAMAIA 
(950 lei bonuri de 
masă + mic dejun) 

2.910 lei 
790 LEI 

 

TAXE, IMPOZITE LOCALE ŞI 

EXECUTARE SILITĂ 

HOTEL ASTORIA 
 **** 

MAMAIA 
(950 lei bonuri de 
masă + mic dejun) 

2.910 lei 
790 LEI 

 

MANAGEMENTUL TIMPULUI, AL 

STRESULUI ŞI AL RISCURILOR 

HOTEL ILINCA 
 *** 

NEPTUN 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.550 lei 
790 LEI 

 

NOU ! FUNCŢIA ŞI FUNCŢIONARUL 

PUBLIC – ROL, ATRIBUŢII ŞI 

RESPONSABILITĂŢI 

HOTEL ILINCA 
 *** 

NEPTUN 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.550 lei 
790 LEI 

 

MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.090 lei 
790 LEI 

 

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ - 

LUCRU ÎN ECHIPĂ, COMUNICARE, 

MANAGEMENT PRIN OBIECTIVE ŞI 

LEADERSHIP 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.090 lei 
790 LEI 

 

CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI 

JURISDICŢII ADMINISTRATIVE 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.090 lei 
790 LEI 

 

MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.090 lei 
790 LEI 

 

SAPTAMANA 3  
10 IULIE 2022 – 17 IULIE 2022 

(cazare duminică  după ora 16.00, plecare următoarea duminică la ora 12.00 – 7 nopţi cazare)   

CONTABILITATEA INSTITUTIILOR 

PUBLICE ŞI REALIZAREA 

CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 

HOTEL OLIMPIC 
**** 

JUPITER 
(all inclusive+) 

6.300 lei 
790 LEI 

 

REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU ŞI 

PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

HOTEL OLIMPIC 
**** 

JUPITER 
(all inclusive+) 

6.300 lei 
790 LEI 
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TAXE, IMPOZITE LOCALE ŞI 

EXECUTARE SILITĂ 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.700 lei 
790 LEI 

 

BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE - 

INTERPRETAREA ŞI PUNEREA ÎN 

EXECUTARE A LEGII 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.700 lei 
790 LEI 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI 

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

OLIMP 
(all inclusive) 

3.840 lei 
790 LEI 

 

SECRETARIAT, ARHIVARE, 

BIBLIOTECONOMIE ŞI 

MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

OLIMP 
(all inclusive) 

3.840 lei 
790 LEI 

 

URBANISM, AMENAJAREA 

TERITORIULUI ŞI DISCIPLINA ÎN 

CONSTRUCŢII 

HOTEL ASTORIA 
 **** 

MAMAIA 
(950 lei bonuri de 
masă + mic dejun) 

3.015 lei 
790 LEI 

 

COMPETENŢE INFORMATICE PENTRU 

ANGAJAŢII DIN SECTORUL PUBLIC - 

UTILIZARE IT&C 

HOTEL ASTORIA 
 **** 

MAMAIA 
(950 lei bonuri de 
masă + mic dejun) 

3.015 lei 
790 LEI 

 

CONTROL MANAGERIAL INTERN, 

AUDIT INTERN ŞI ASIGURAREA 

CALITĂŢII SERVICIILOR PUBLICE 

HOTEL ILINCA 
 *** 

NEPTUN 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.700 lei 
790 LEI 

 

ANTICORUPŢIE, ETICĂ, INTEGRITATE, 

TRANSPARENŢĂ ŞI DEONTOLOGIE 

PROFESIONALĂ 

HOTEL ILINCA 
 *** 

NEPTUN 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.700 lei 
790 LEI 

 

ACTE DE STARE CIVILA SI EVIDENTA 

PERSOANELOR 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.350 lei 
790 LEI 

 

REGIMUL JURIDIC APLICABIL 

BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC ŞI 

GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.350 lei 
790 LEI 

 

TRANSPARENŢA ŞI LIBERUL ACCES LA 

INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.350 lei 
790 LEI 

 

POLIŢIE LOCALĂ – LEGISLAŢIE ŞI 

PROCEDURI 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.350 lei 
790 LEI 
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SAPTAMANA 4  
17 IULIE 2022 – 24 IULIE 2022 

(cazare duminică  după ora 16.00, plecare următoarea duminică la ora 12.00 – 7 nopţi cazare)   

MANAGEMENT STRATEGIC ŞI POLITICI 

PUBLICE 

HOTEL OLIMPIC 
**** 

JUPITER 
(all inclusive+) 

6.750 lei 
790 LEI 

 

INCLUZIUNE SOCIALĂ, EGALITATE DE 

ŞANSE ŞI NEDISCRIMINARE 

HOTEL OLIMPIC 
**** 

JUPITER 
(all inclusive+) 

6.750 lei 
790 LEI 

 

URBANISM, AMENAJAREA 

TERITORIULUI ŞI DISCIPLINA ÎN 

CONSTRUCŢII 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.750 lei 
790 LEI 

 

LEGALITATEA ACTELOR ŞI 

CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE - 

REGIMUL JURIDIC APLICABIL 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.750 lei 
790 LEI 

 

COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI 

PROTOCOL 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

OLIMP 
(all inclusive) 

3.990 lei 
790 LEI 

 

TRANSPARENŢĂ ŞI LIBER ACCES LA 

INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

OLIMP 
(all inclusive) 

3.990 lei 
790 LEI 

 

MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE 

URGENŢĂ, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE 

ÎN MUNCĂ 

HOTEL ASTORIA 
 **** 

MAMAIA 
(950 lei bonuri de 
masă + mic dejun) 

3.330 lei 
790 LEI 

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR 

UMANE ŞI SALARIZAREA 

PERSONALULUI DIN SECTORUL 

PUBLIC 

HOTEL ASTORIA 
 **** 

MAMAIA 
(950 lei bonuri de 
masă + mic dejun) 

3.330 lei 
790 LEI 

 

NOU ! MEDIATORUL SANITAR – ROL ŞI 

ATRIBUŢII 

HOTEL ILINCA 
 *** 

NEPTUN 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.750 lei 
790 LEI 

 

NOU ! REGIMUL JURIDIC AL 

INCOMPATIBILITĂŢILOR ŞI 

CONFLICTELOR DE INTERESE  

HOTEL ILINCA 
 *** 

NEPTUN 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.750 lei 
790 LEI 

 

ASISTENŢA SOCIALĂ A COPIILOR, A 

PERSOANELOR VÂRSTNICE ŞI A 

PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.490 lei 
790 LEI 

 

CONTABILITATEA INSTITUTIILOR 

PUBLICE ŞI REALIZAREA 

CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.490 lei 
790 LEI 
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REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU ŞI 

PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.490 lei 
790 LEI 

 

ACTE DE STARE CIVILA SI EVIDENTA 

PERSOANELOR 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.490 lei 
790 LEI 

 

SAPTAMANA 5  
24 IULIE 2022 – 31 IULIE 2022 

(cazare duminică  după ora 16.00, plecare următoarea duminică la ora 12.00 – 7 nopţi cazare)   

ACHIZIŢIILE PUBLICE – PLANIFICARE, 

PROCEDURI ŞI ASIGURAREA 

LEGALITĂŢII 

HOTEL OLIMPIC 
**** 

JUPITER 
(all inclusive+) 

6.750 lei 
790 LEI 

 

ETICĂ, INTEGRITATE ŞI 

DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ 

HOTEL OLIMPIC 
**** 

JUPITER 
(all inclusive+) 

6.750 lei 
790 LEI 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI 

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.750 lei 
790 LEI 

 

SECRETARIAT, ARHIVARE, 

BIBLIOTECONOMIE ŞI 

MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.750 lei 
790 LEI 

 

COMPETENŢE INFORMATICE PENTRU 

ANGAJAŢII DIN SECTORUL PUBLIC - 

UTILIZARE IT&C 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

OLIMP 
(all inclusive) 

3.990 lei 
790 LEI 

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR 

UMANE ŞI SALARIZAREA 

PERSONALULUI DIN SECTORUL 

PUBLIC 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

OLIMP 
(all inclusive) 

3.990 lei 
790 LEI 

 

CONTABILITATEA INSTITUTIILOR 

PUBLICE ŞI REALIZAREA 

CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 

HOTEL ASTORIA 
 **** 

MAMAIA 
(950 lei bonuri de 
masă + mic dejun) 

3.365 lei 
790 LEI 

 

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ - 

LUCRU ÎN ECHIPĂ, COMUNICARE, 

MANAGEMENT PRIN OBIECTIVE ŞI 

LEADERSHIP 

HOTEL ASTORIA 
 **** 

MAMAIA 
(950 lei bonuri de 
masă + mic dejun) 

3.365 lei 
790 LEI 

 

COMUNICARE EFICIENTĂ INTRA ŞI 

INTER-INSTITUŢIONALĂ 

HOTEL ILINCA 
 *** 

NEPTUN 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.750 lei 
790 LEI 

 

CONTROL MANAGERIAL INTERN, 

AUDIT INTERN ŞI ASIGURAREA 

CALITĂŢII SERVICIILOR PUBLICE 

HOTEL ILINCA 
 *** 

NEPTUN 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.750 lei 
790 LEI 

 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ – LEGISLAŢIE ŞI 

PROCEDURI 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.490 lei 
790 LEI 

 

MANAGEMENTUL SERVICIILOR 

SOCIALE ŞI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.490 lei 
790 LEI 
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TAXE, IMPOZITE LOCALE ŞI 

EXECUTARE SILITĂ 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.490 lei 
790 LEI 

 

BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE - 

INTERPRETAREA ŞI PUNEREA ÎN 

EXECUTARE A LEGII 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.490 lei 
790 LEI 

 

SAPTAMANA 6  
31 IULIE 2022 – 07 AUGUST 2022 

(cazare duminică  după ora 16.00, plecare următoarea duminică la ora 12.00 – 7 nopţi cazare)   

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ - 

LUCRU ÎN ECHIPĂ, COMUNICARE, 

MANAGEMENT PRIN OBIECTIVE ŞI 

LEADERSHIP 

HOTEL OLIMPIC 
**** 

JUPITER 
(all inclusive+) 

6.750 lei 
790 LEI 

 

DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII 

ADMINISTRATIVE A INSTITUŢIILOR 

PUBLICE 

HOTEL OLIMPIC 
**** 

JUPITER 
(all inclusive+) 

6.750 lei 
790 LEI 

 

ACHIZIŢIILE PUBLICE – PLANIFICARE, 

PROCEDURI ŞI ASIGURAREA 

LEGALITĂŢII 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.850 lei 
790 LEI 

 

ETICĂ, INTEGRITATE ŞI 

DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.850 lei 
790 LEI 

 

URBANISM, AMENAJAREA 

TERITORIULUI ŞI DISCIPLINA ÎN 

CONSTRUCŢII 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

OLIMP 
(all inclusive) 

3.990 lei 
790 LEI 

 

LEGALITATEA ACTELOR ŞI 

CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE - 

REGIMUL JURIDIC APLICABIL 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

OLIMP 
(all inclusive) 

3.990 lei 
790 LEI 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI 

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

HOTEL ASTORIA 
 **** 

MAMAIA 
(950 lei bonuri de 
masă + mic dejun) 

3.470 lei 
790 LEI 

 

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE, 

COFORM G.D.P.R. 

HOTEL ASTORIA 
 **** 

MAMAIA 
(950 lei bonuri de 
masă + mic dejun) 

3.470 lei 
790 LEI 

 

MANAGEMENTUL TIMPULUI, AL 

STRESULUI ŞI AL RISCURILOR 

HOTEL ILINCA 
 *** 

NEPTUN 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.850 lei 
790 LEI 

 

NOU ! FUNCŢIA ŞI FUNCŢIONARUL 

PUBLIC – ROL, ATRIBUŢII ŞI 

RESPONSABILITĂŢI 

HOTEL ILINCA 
 *** 

NEPTUN 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.850 lei 
790 LEI 

 

CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI 

JURISDICŢII ADMINISTRATIVE 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.490 lei 
790 LEI 

 

MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.490 lei 
790 LEI 
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CONTABILITATEA INSTITUTIILOR 

PUBLICE ŞI REALIZAREA 

CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.490 lei 
790 LEI 

 

REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU ŞI 

PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.490 lei 
790 LEI 

 

SAPTAMANA 7  
07 AUGUST 2022 – 14 AUGUST 2022 

(cazare duminică  după ora 16.00, plecare următoarea duminică la ora 12.00 – 7 nopţi cazare)   

MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

HOTEL OLIMPIC 
**** 

JUPITER 
(all inclusive+) 

6.750 lei 
790 LEI 

 

LEADERSHIP ŞI ABILITĂŢI 

MANAGERIALE 

HOTEL OLIMPIC 
**** 

JUPITER 
(all inclusive+) 

6.750 lei 
790 LEI 

 

COMPETENŢE INFORMATICE PENTRU 

ANGAJAŢII DIN SECTORUL PUBLIC - 

UTILIZARE IT&C 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.850 lei 
790 LEI 

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR 

UMANE ŞI SALARIZAREA 

PERSONALULUI DIN SECTORUL 

PUBLIC 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.850 lei 
790 LEI 

 

ACTE DE STARE CIVILA SI EVIDENTA 

PERSOANELOR 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

OLIMP 
(all inclusive) 

3.990 lei 
790 LEI 

 

REGIMUL JURIDIC APLICABIL 

BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC ŞI 

GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

OLIMP 
(all inclusive) 

3.990 lei 
790 LEI 

 

ACHIZIŢIILE PUBLICE – PLANIFICARE, 

PROCEDURI ŞI ASIGURAREA 

LEGALITĂŢII 

HOTEL ASTORIA 
 **** 

MAMAIA 
(950 lei bonuri de 
masă + mic dejun) 

3.470 lei 
790 LEI 

 

SECRETARIAT, ARHIVARE, 

BIBLIOTECONOMIE ŞI 

MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

HOTEL ASTORIA 
 **** 

MAMAIA 
(950 lei bonuri de 
masă + mic dejun) 

3.470 lei 
790 LEI 

 

REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU ŞI 

PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

HOTEL ILINCA 
 *** 

NEPTUN 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.750 lei 
790 LEI 

 

TAXE, IMPOZITE LOCALE ŞI 

EXECUTARE SILITĂ 

HOTEL ILINCA 
 *** 

NEPTUN 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.750 lei 
790 LEI 
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ASISTENŢĂ SOCIALĂ – LEGISLAŢIE ŞI 

PROCEDURI 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.490 lei 
790 LEI 

 

MANAGEMENTUL SERVICIILOR 

SOCIALE ŞI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.490 lei 
790 LEI 

 

MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE 

URGENŢĂ, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE 

ÎN MUNCĂ 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.490 lei 
790 LEI 

 

REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU ŞI 

PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.490 lei 
790 LEI 

 

SAPTAMANA 8 
14 AUGUST 2022 – 21 AUGUST 2022 

(cazare duminică  după ora 16.00, plecare următoarea duminică la ora 12.00 – 7 nopţi cazare)   

COMPETENŢE INFORMATICE PENTRU 

ANGAJAŢII DIN SECTORUL PUBLIC - 

UTILIZARE IT&C 

HOTEL OLIMPIC 
**** 

JUPITER 
(all inclusive+) 

6.750 lei 
790 LEI 

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR 

UMANE ŞI SALARIZAREA 

PERSONALULUI DIN SECTORUL 

PUBLIC 

HOTEL OLIMPIC 
**** 

JUPITER 
(all inclusive+) 

6.750 lei 
790 LEI 

 

ACHIZIŢIILE PUBLICE – PLANIFICARE, 

PROCEDURI ŞI ASIGURAREA 

LEGALITĂŢII 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.700 lei 
790 LEI 

 

SECRETARIAT, ARHIVARE, 

BIBLIOTECONOMIE ŞI 

MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.700 lei 
790 LEI 

 

CONTABILITATEA INSTITUTIILOR 

PUBLICE ŞI REALIZAREA 

CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

OLIMP 
(all inclusive) 

3.990 lei 
790 LEI 

 

REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU ŞI 

PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

OLIMP 
(all inclusive) 

3.990 lei 
790 LEI 

 

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ - 

LUCRU ÎN ECHIPĂ, COMUNICARE, 

MANAGEMENT PRIN OBIECTIVE ŞI 

LEADERSHIP 

HOTEL ASTORIA 
 **** 

MAMAIA 
(950 lei bonuri de 
masă + mic dejun) 

3.330 lei 
790 LEI 
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DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII 

ADMINISTRATIVE A INSTITUŢIILOR 

PUBLICE 

HOTEL ASTORIA 
 **** 

MAMAIA 
(950 lei bonuri de 
masă + mic dejun) 

3.330 lei 
790 LEI 

 

MANAGEMENTUL TIMPULUI, AL 

STRESULUI ŞI AL RISCURILOR 

HOTEL ILINCA 
 *** 

NEPTUN 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.700 lei 
790 LEI 

 

NOU ! FUNCŢIA ŞI FUNCŢIONARUL 

PUBLIC – ROL, ATRIBUŢII ŞI 

RESPONSABILITĂŢI 

HOTEL ILINCA 
 *** 

NEPTUN 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.700 lei 
790 LEI 

 

TRANSPARENŢA ŞI LIBERUL ACCES LA 

INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.490 lei 
790 LEI 

 

POLIŢIE LOCALĂ – LEGISLAŢIE ŞI 

PROCEDURI 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.490 lei 
790 LEI 

 

URBANISM, AMENAJAREA 

TERITORIULUI ŞI DISCIPLINA ÎN 

CONSTRUCŢII 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.490 lei 
790 LEI 

 

LEGALITATEA ACTELOR ŞI 

CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE - 

REGIMUL JURIDIC APLICABIL 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.490 lei 
790 LEI 

 

SAPTAMANA 9 
21 AUGUST 2022 – 28 august 2022 

(cazare duminică  după ora 16.00, plecare următoarea duminică la ora 12.00 – 7 nopţi cazare)   

CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI 

JURISDICŢII ADMINISTRATIVE 

HOTEL OLIMPIC 
**** 

JUPITER 
(all inclusive+) 

6.300 lei 
790 LEI 

 

MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

HOTEL OLIMPIC 
**** 

JUPITER 
(all inclusive+) 

6.300 lei 
790 LEI 

 

MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.600 lei 
790 LEI 

 

LEADERSHIP ŞI ABILITĂŢI 

MANAGERIALE 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.600 lei 
790 LEI 
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ACHIZIŢIILE PUBLICE – PLANIFICARE, 

PROCEDURI ŞI ASIGURAREA 

LEGALITĂŢII 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

OLIMP 
(all inclusive) 

3.780 lei 
790 LEI 

 

ETICĂ, INTEGRITATE ŞI 

DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

OLIMP 
(all inclusive) 

3.780 lei 
790 LEI 

 

ASISTENŢA SOCIALĂ A COPIILOR, A 

PERSOANELOR VÂRSTNICE ŞI A 

PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 

HOTEL ASTORIA 
 **** 

MAMAIA 
(950 lei bonuri de 
masă + mic dejun) 

2.910 lei 
790 LEI 

 

COMPETENŢE INFORMATICE PENTRU 

ANGAJAŢII DIN SECTORUL PUBLIC - 

UTILIZARE IT&C 

HOTEL ASTORIA 
 **** 

MAMAIA 
(950 lei bonuri de 
masă + mic dejun) 

2.910 lei 
790 LEI 

 

COMUNICARE EFICIENTĂ INTRA ŞI 

INTER-INSTITUŢIONALĂ 

HOTEL ILINCA 
 *** 

NEPTUN 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.600 lei 
790 LEI 

 

URBANISM, AMENAJAREA 

TERITORIULUI ŞI DISCIPLINA ÎN 

CONSTRUCŢII 

HOTEL ILINCA 
 *** 

NEPTUN 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.600 lei 
790 LEI 

 

MANAGEMENT STRATEGIC ŞI POLITICI 

PUBLICE 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.460 lei 
790 LEI 

 

DEZVOLTAREA PERSONALĂ ŞI 

MANAGEMENTUL CARIEREI 

PERSONALULUI DIN SECTORUL 

PUBLIC 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.460 lei 790 LEI 

 

REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU ŞI 

PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.460 lei 790 LEI 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI 

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.460 lei 790 LEI 

 

SAPTAMANA 10 
28 AUGUST 2022 – 04 SEPTEMBRIE 2022 

(cazare duminică  după ora 16.00, plecare următoarea duminică la ora 12.00 – 7 nopţi cazare)   

CONTROL MANAGERIAL INTERN, 

AUDIT INTERN ŞI ASIGURAREA 

CALITĂŢII SERVICIILOR PUBLICE 

HOTEL OLIMPIC 
**** 

JUPITER 
(all inclusive+) 

5.900 lei 
790 LEI 

 

ASISTENŢA SOCIALĂ A COPIILOR, A 

PERSOANELOR VÂRSTNICE ŞI A 

PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 

HOTEL OLIMPIC 
**** 

JUPITER 
(all inclusive+) 

5.900 lei 
790 LEI 
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ASISTENŢĂ SOCIALĂ – LEGISLAŢIE ŞI 

PROCEDURI 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.450 lei 
790 LEI 

 

SECRETARIAT, ARHIVARE, 

BIBLIOTECONOMIE ŞI 

MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.450 lei 
790 LEI 

 

LEADERSHIP ŞI ABILITĂŢI 

MANAGERIALE 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

OLIMP 
(all inclusive) 

3.780 lei 
790 LEI 

 

DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII 

ADMINISTRATIVE A INSTITUŢIILOR 

PUBLICE 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

OLIMP 
(all inclusive) 

3.780 lei 
790 LEI 

 

TAXE, IMPOZITE LOCALE ŞI 

EXECUTARE SILITĂ 

HOTEL ASTORIA 
 **** 

MAMAIA 
(950 lei bonuri de 
masă + mic dejun) 

2.350 lei 
790 LEI 

 

BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE - 

INTERPRETAREA ŞI PUNEREA ÎN 

EXECUTARE A LEGII 

HOTEL ASTORIA 
 **** 

MAMAIA 
(950 lei bonuri de 
masă + mic dejun) 

2.350 lei 
790 LEI 

 

CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI 

JURISDICŢII ADMINISTRATIVE 

HOTEL ILINCA 
 *** 

NEPTUN 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.450 lei 
790 LEI 

 

COMUNICARE EFICIENTĂ INTRA ŞI 

INTER-INSTITUŢIONALĂ 

HOTEL ILINCA 
 *** 

NEPTUN 
(800 bonuri de 

masa + mic dejun) 

2.450 lei 
790 LEI 

 

URBANISM, AMENAJAREA 

TERITORIULUI ŞI DISCIPLINA ÎN 

CONSTRUCŢII 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.140 lei 
790 LEI 

 

LEGALITATEA ACTELOR ŞI 

CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE - 

REGIMUL JURIDIC APLICABIL 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.140 lei 
790 LEI 

 

ACTE DE STARE CIVILA SI EVIDENTA 

PERSOANELOR 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.140 lei 
790 LEI 

 

REGIMUL JURIDIC APLICABIL 

BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC ŞI 

GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.140 lei 
790 LEI 
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IMPORTANT  ! 
PENTRU A FI SIGURI DE LOC,  

TREBUIE SĂ VĂ ÎNSCRIEŢI ŞI  

SĂ ACHITAŢI DIN TIMP CONTRAVALOAREA SERVICIILOR !  

ÎNSCRIERILE SE FAC PERMANENT ! LOCURI LIMITATE ! 

 

 
Regasiti cursurile noastre si serviciile de cazare in catalogul SEAP ! 

 

 

 
 

 

CONTACT INSCRIERI:  

0724.39.49.14    /    0722.207.117 

 

 

 

SAPTAMANA 11 
04 SEPTEMBRIE 2022 – 11 SEPTEMBRIE 2022 

(cazare duminică  după ora 16.00, plecare următoarea duminică la ora 12.00 – 7 nopţi cazare)   

În această săptămână se poate organiza, la cerere, oricare curs din grilă, în funcţie de 
solicitări, la unul dintre hotelurile partenere, la următoarele tarife de cazare: Olimpic = 
5.400 lei, Ilinca =2.250 lei, Rio = 2.250 lei, Majestic Olimp = 3.500 lei, Astoria = 2.350 

lei, Adria = 2.620 lei  ! 

790 LEI 
 

https://asociatiacolumna.ro/tematici-cursuri-perfectionare-2019/
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CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA PROGRAMUL DE PERFECŢIONARE 

PROFESIONALĂ 

CERTIFICARE:  Participanţii la curs vor primi diplome recunoscute conform art. 479 Cod administrativ şi 

H.G. nr. 1066/2008 . Pentru a primi diploma, cursanţii vor trebui să aibă o implicare activă în cadrul 

cursului, să interacţioneze cu formatorul şi cu ceilalţi colegi care participă, pentru a se realiza un schimb 

real şi util de informaţii şi idei cu referire directă la tematica abordată. Participanţii sunt rugaţi să prezinte 

la cazare și la deschiderea cursului copii după CI/BI și după ordinele de plată.  

TAXA DE CURS este aceeaşi de 790 lei (tva inclus) şi se va achita anticipat în contul furnizorului de 

cursuri ales, conform facturii fiscale primite pe mail sau fax (originalul îl va primi participantul la venirea la 

curs).  

CONTRAVALOAREA SERVICIILOR HOTELIERE:  

Contravaloarea serviciilor de cazare o veţi achita direct în contul hotelului unde se va organiza cursul ales 

de dumneavoastră, în funcţie de tariful din grila de cursuri de mai sus conform proformei şi facturii fiscale 

primite pe mail sau fax (originalul îl va primi participantul la venirea la curs).  

Furnizorul cursurilor nu percepe adaos la serviciile hoteliere, de aceea decontarea se face direct cu fiecare 

hotel în parte ! Rezervarea locului si transmiterea facturilor se face gratuit ! 

Important ! Cazarea se va face în regim single (singur în cameră), participantul poate veni cu însoțitori în 

limita capacităţii camerei, conform condițiilor prezentate mai jos în dreptul fiecărui hotel (vezi la finalul 

ofertei prezentarea hotelurilor partenere, a serviciilor incluse şi a tarifelor pentru insoţitori).  

Cazarea dumneavoastră se face, de regulă, după ora 16.00, iar predarea camerei până în ora 12.00. Pentru 

cazurile speciale, cazarea se va putea face şi mai devreme de ora 16.00, cu acceptul hotelului şi cu informare 

prealabilă, în limita posibilităţilor.    

ÎNSCRIEREA LA CURS :  

Înscrierile se fac permanent, prin completarea modelului de cerere tip pentru furnizorul de curs ales, 

semnarea şi ştampilarea acesteia, cu indicarea cursului ales, a hotelului şi a contravalorii serviciilor 

hoteliere; pentru situaţii exceptionale sunaţi la telefon 0724.39.49.14 . Înscrierile trebuie să fie FERME, 

vedeţi condiţiile ! ! ! 

Cererea individuală de înscriere se transmite completată și scanată, în funcţie de furnizorul cursului la : 

adresele de e-mail inscrieri@asociatiacolumna.ro  inscrieri@columnatraining.ro inscrieri@universtraining.ro  

sau  la numarul de fax:  0372.001.026 

mailto:inscrieri@asociatiacolumna.ro
mailto:inscrieri@columnatraining.ro
mailto:inscrieri@universtraining.ro
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Cererile de inscriere la curs se afla şi la finalul acestei oferte !!! 

 

IMPORTANT ! Pentru evitarea oricăror probleme referitoare la înscriere, verificaţi telefonic primirea 

cererii de înscriere la numerele de telefon:  0724.39.49.14, 0749.077.999  , 0751.43.49.71, 0722.207.117.   

Data limită de trimitere a înscrierilor este cu 14 ZILE înainte de prima zi a cursului ales (pentru situaţii 

excepţionale ne puteţi contacta telefonic pentru a identifica soluţiile cele mai bune).   

Cererile individuale de înscriere le puteţi descărca, împreună cu oferta, de pe site-urile noastre  

www.asociatiacolumna.ro    www.columnatraining.ro   www.universtraining.ro  

IMPORTANT ! Trimiterea cererii individuale de înscriere vă asigură ocuparea locului la curs, dar 

înscrierea definitivă este considerată numai dacă s-a efectuat plata taxei de curs si a serviciilor hoteliere cu 

pana la maxim 14 ZILE înainte de începerea cursului, în baza proformelor şi facturilor (una pentru taxa curs, 

un pentru tariful de cazare) pe care le veţi primi pe mail-ul indicat în cererea de înscriere.   

Pentru situații excepționale putem menține rezervarea locului la curs, dar pentru aceasta trebuie să 

anunțați cu până la maxim 14 zile înainte de începerea cursului această situație și să primiți acordul nostru.  

Pentru CONFIRMAREA PLĂŢII, vă rugăm să ne transmiteţi copii scanate ale OP-urilor/extraselor de cont 

pe mail sau pe fax, atât pentru taxa de curs, cât și pentru tariful de cazare.  

CONDIŢII DE ANULARE A ÎNSCRIERII/REZERVĂRII LA CURS:  

Anularea înscrierii/rezervării la curs se face în scris, printr-o adresă din partea instituției, cu până la 14 zile 

înainte de prima zi de cazare, în caz contrar taxa de curs şi contravaloarea serviciilor hoteliere nu se 

returnează.  

 

RECOMANDARE: Pentru a fi siguri de loc, vă rugăm să ne transmiteţi din timp cererile de înscriere şi să 

realizaţi plata pentru rezervarea camerei în perioada dorită !  

PENTRU ORICE INFORMAŢII SUPLIMENTARE NE PUTEŢI CONTACTA LA:  

Tel : 0724.39.49.14 (Digi) 

         0722.207.117  (Digi) 

         0749.077.999  (Orange) 

         0751.43.49.71 (Orange) 

E-mail:  inscrieri@asociatiacolumna.ro    

 

 

 

http://www.asociatiacolumna.ro/
http://www.columnatraining.ro/
http://www.universtraining.ro/
mailto:inscrieri@asociatiacolumna.ro
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GHID HOTELIER – PREZENTAREA HOTELURILOR PARTENERE  

SI A FACILITATILOR DE CAZARE PENTRU ANUL 2022 

NNNOOOUUU   !!!    HHHOOOTTTEEELLL   IIILLLIIINNNCCCAAA   ***   ***   ***     
(800 lei BONURI DE MASA + 

MIC DEJUN)        

SSStttaaaţţţiiiuuunnneeeaaa   NNNEEEPPPTTTUUUNNN                  jjjuuuddd...    
CCCOOONNNSSSTTTAAANNNŢŢŢAAA   

   
 

 

 

REGIM PENSIUNE COMPLETA (mic dejun + bonuri de masă) 

SERVICII INCLUSE IN PRETUL DIN OFERTA SI TARIFE PENTRU ÎNSOŢITORI : 

• Cazare 7 nopţi cursant; 

• 800 de lei bonuri de masă + mic dejun (masa se serveşte la Crama Neptun de lângă hotel);  

• Cazare un însoțitor adult 7 nopţi, cu mic dejun inclus. 

• Cazare un copil de vârsta pana la 3 ani, cu mic dejun inclus, fara pat suplimentar. 

• Pentru copiii cu varsta intre 3 ani si 5 ani se achita 15 lei/zi,  micul dejun , fara pat suplimentar 

• Pentru copiii cu varsta intre 5 ani si 12 ani  ani se achita 65  lei/zi, cu mic dejun inclus , utilitati si pat suplimentar. 

• Copiii cu varsta de peste 12 ani vor achita 80 lei / zi cu mic dejun inclus , utilitati si pat suplimentar. 

• Patul suplimentar se acorda la cerere si costa 50 lei/zi. Capacitatea maxima pentru paturi suplimentare :  1/ camera. 

• Patul suplimentar trebuie solicitat din timp, iar acordarea acestuia trebuie sa fie confirmata de unitate. 

• capacitatea maxima de cazare in apartament  este de: 
✓ 3 persoane adulte  
✓ 3 adulti +1 copil 0- 3 ani 
✓ 2 adulti + 2 copii pana in 12 ani 

• capacitatea maxima de cazare in camera dubla  
✓   2 adulti + 1 copil de pana la 5 ani, fara pat suplimentar  
✓   2 adulti + 1  copil pana la 12 ani, cu pat suplimentar. 

Suplimentul de cazare pentru apartament este de 100 de lei/ zi.  

Pot fi utilizate si voucherele de vacanta. 

Poze reprezentative 
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NNNOOOUUU   !!!   HHHOOOTTTEEELLL      OOOLLLIIIMMMPPPIIICCC   ************      

 (ALL INCLUSIVE +) 
Staţiunea JUPITER    jud. CONSTANŢA 

 

 

REGIM ALL INCLUSIVE+ (bauturi alcoolice si nealcoolice incluse + masa all inclusive bufet suedez, nu cont de camera) 

SERVICII INCLUSE IN PRETUL DIN OFERTA SI TARIFE PENTRU ÎNSOŢITORI : 

✓ 7 nopti cazare şi 3 mese/zi all inclusive/7 zile pentru participantul la curs;  
✓ 7 nopti cazare şi 3 mese/zi all inclusive/7 zile pentru un însoţitor adult;  
✓ 7 nopti cazare şi 3 mese/zi all inclusive/7 zile pentru un copil cu vârsta cuprinsă între 0 – 6.99 ani, fără pat suplimentar;  
✓ Pentru al doilea copil cu vârsta între 0 – 6.99 ani, se achită 75 lei/zi, pentru cazare şi masă all inclusive 7 zile, fără pat 

suplimentar;  
✓ Pentru copii cu vârsta între 7 – 11.99 ani se achită 120 lei/zi, pentru cazare şi masă all inclusive 7 zile, fără pat 

suplimentar;  
✓ Patul suplimentar costă 60 lei/zi indiferent de vârsta copilului şi se poate amplasa doar în cameră dublă matrimonială; 
✓ Patul suplimentar se acordă îm funcţie de disponibil, cu confirmare din partea hotelului.  

Capacitatea maximă a unei camere duble este de 2 adulţi şi 2 copii (0 – 11.99 ani). 
 

NOU ! 2 ŞEZLONGURI GRATUITE LA PLAJA HOTELULUI, ACCES GRATUIT PISCINA EXTERIOARA A HOTELULUI  CU APA INCALZITA !  
Pot fi utilizate si voucherele de vacanta ! 

Poze reprezentative 
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HHHOOOTTTEEELLL   RRRIIIOOO   ***   ***   ***     
(800 lei BONURI DE MASA + 

MIC DEJUN)        

SSStttaaaţţţiiiuuunnneeeaaa   JJJUUUPPPIIITTTEEERRR                  jjjuuuddd...    

CCCOOONNNSSSTTTAAANNNŢŢŢAAA   

   
 

 

 

REGIM PENSIUNE COMPLETA (mic dejun + bonuri de masă) 

SERVICII INCLUSE IN PRETUL DIN OFERTA SI TARIFE PENTRU ÎNSOŢITORI : 

• Cazare 7 nopţi cursant; 

• 800 de lei bonuri de masă + mic dejun (masa se serveşte la Restaurantul El Mexico iar micul dejun se serveşte, din acest 
an, la restaurantul Hotelului Rio);  

• Cazare un însoțitor adult 7 nopţi, cu mic dejun inclus. 

• Cazare un copil de vârsta pana la 3 ani, cu mic dejun inclus, fara pat suplimentar. 

• Pentru copiii cu varsta intre 3 ani si 5 ani se achita 15 lei/zi,  micul dejun , fara pat suplimentar 

• Pentru copiii cu varsta intre 5 ani si 12 ani  ani se achita 65  lei/zi, cu mic dejun inclus , utilitati si pat suplimentar. 

• Copiii cu varsta de peste 12 ani vor achita 80 lei / zi cu mic dejun inclus , utilitati si pat suplimentar. 

• Patul suplimentar se acorda la cerere si costa 50 lei/zi. Capacitatea maxima pentru paturi suplimentare :  1/ camera. 

• Orice tip de pat suplimentar trebuie solicitat, iar acordarea acestuia trebuie sa fie confirmat de unitate, nu toate 
camerele au posibilitatea instalarii patului suplimentar) 

• capacitatea maxima de cazare in apartament  este de: 
✓ 3 persoane adulte  
✓ 3 adulti +1 copil 0- 3 ani 
✓ 2 adulti + 2 copii pana in 12 ani 

• capacitatea maxima de cazare in camera dubla  
✓   2 adulti + 1 copil de pana la 5 ani, fara pat suplimentar  
✓   2 adulti + 1  copil pana la 12 ani, cu pat suplimentar. 

Suplimentul de cazare pentru apartament este de 100 de lei/ zi. 
  

Pot fi utilizate si voucherele de vacanta. 

Poze reprezentative 
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HHHOOOTTTEEELLL   AAASSSTTTOOORRRIIIAAA      ***   ***   ***         

(950 LEI BONURI DE MASA + MIC 
DEJUN) 

SSStttaaaţţţiiiuuunnneeeaaa      

MMMAAAMMMAAAIIIAAA   

jjjuuuddd...    CCCOOONNNSSSTTTAAANNNŢŢŢAAA  

 

 

REGIM PENSIUNE COMPLETA (bonuri masa incluse in valoare de 950  lei) 

SERVICII INCLUSE IN PRETUL DIN OFERTA SI TARIFE PENTRU ÎNSOŢITORI : 

• Cazare 7 nopţi cursant, cu mic dejun inclus; 

• 950 de lei bonuri de masă; 

• Cazare 7 nopţi un insotitor adult, cu mic dejun inclus;  

• Cazare un copil cu varsta pana la 4 ani inclusiv, cu mic dejun inclus, fara pat suplimentar.   

• Pentru copii de varsta intre 5 ani si 11  ani inclusiv se achita 15 lei/zi, pentru mic dejun  si 20 lei/zi pentru utilitati, 
fara pat suplimentar. 

• Pentru copiii cu varsta peste 12  ani inclusiv se achita 25 lei/zi pentru mic dejun si 20 lei/zi pentru utilitati, fara pat 
suplimentar. 

• Patul suplimentar se acorda la cerere si costa 60 lei/zi.  
 

Pot fi utilizate si voucherele de vacanta. 

Poze reprezentative 
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HHHOOOTTTEEELLL   AAADDDRRRIIIAAA   ***   ***   ***     

(1.290 LEI BONURI DE MASA)        

SSStttaaaţţţiiiuuunnneeeaaa   SSSAAATTTUUURRRNNN,,,                jjjuuuddd...    

CCCOOONNNSSSTTTAAANNNŢŢŢAAA   

   

 

REGIM PENSIUNE COMPLETA (bonuri de masa incluse in valoare de 1.290  lei) 

SERVICII INCLUSE IN PRETUL DIN OFERTA SI TARIFE PENTRU ÎNSOŢITORI : 

• Cazare inclusă un cursant + 1 însoţitor adult + 1 copil 0 – 7 ani, in pat matrimonial de 1,60 m (fara pat suplimentar); 

• bonuri de masa incluse in valoare de 1.290  lei, indiferent de ora si valoarea consumata (pt. mic dejun, pranz sau cina); 

• Pentru 1 copil cu vârsta între 7 şi 12 ani se achită suplimentar la recepţie 200 lei/7 nopti, fara masa si pat suplimentar; 

• Pentru 1 copil cu vârsta între +12 ani şi 18 ani se achită suplimentar la recepţie 400 lei/7 nopti,  fara masa si pat 
suplimentar; 

• Pentru al doilea copil cu vârsta între 0 – 7 ani se achită suplimentar la recepţie 50 lei /zi cu pat suplimentar, fără masa 
(se poate mânca din cardul de masă în valoare de 1.290 lei inclus în tariful de cazare) ;  

• Pentru al doilea copil cu vârsta între +7 ani şi 12 ani se achită suplimentar la recepţie 70 lei /zi cu pat suplimentar, fără 
masa (se poate mânca din cardul de masă în valoare de 1.290 lei inclus în tariful de cazare);  

• Important ! Pentru familiile numeroare se poate asigura, contra-cost, cameră triplă, garsonieră sau suită, conform 
tarifelor prezentate pe pagina urmatoare.  

Pot fi utilizate si voucherele de vacanta. 

Poze reprezentative: 
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HOTEL ADRIA*** SATURN TARIFE CAZARE 7 NOPTI, TRIPLA, GARSONIERA SI SUITA 

  
TOATE CAMERELE AU FOST MODERNIZATE IN PER 2021-2022 

-CHECK-IN: 18.00 (se accepta intrarea si de la orele 12.00, in cond.in care cam.este disp.) CHECK OUT: 12.00 

- TARIFELE INCLUD: T.V.A,  A.C., Frigider (minibar), TV cablu, Uscator de par si Internet wireless 

- FACILITATI: Mobilier modern, Baie proprie, Balcon cu scaune si masute de relaxare, Restaurant si terasa proprie, Loc de Joaca pt 
copii 0-12 ani, TV cablu 

 

PERIOAD
A 

TARIFE CAZARE INSCRIERI 2022 - LEI / 7 NOPTI  / TIP CAMERA                                                                                                                         

Tarifele includ  T.V.A.  Si  Masa, in val. de 1290 lei  

CAMERA TRIPLA cu 
pat matrimonial 1.60 

m si canapea 
extensibila.          

Cazare 3 adulti + 1 
copil 0-12 ani  

GARSONIERA     cu 2 
paturi matrimoniale 

(l=1.60 si 1.40 m)          
Cazare 4 adulti + 1 

copil 0-12 ani  

SUITA                                      
(Ap - echivalent aprox. 2 
duble decomandate) - cu 

pat matrimonial si 
canapea extensibila.                        

Cazare 4 adulti + 1 copil 
0-12 ani  

26.06 ÷ 
03.07 3510   (+600)* 3850     (+940)* 4200   (+1290)* 

03.07 ÷ 
10.07 3700  (+610)* 4130   (+1040)* 4530   (+1440)* 

10.07 ÷ 
17.07 3990   (+640)* 4470   (+1120)* 4870   (+1520)* 

17.07 ÷ 
24.07 4250   (+760)* 4820   (+1330)* 5220   (+1730)* 

24.07 ÷ 
31.07 4250   (+760)* 4820   (+1330)* 5220   (+1730)* 

31.07 ÷ 
07.08 4250   (+760)* 4820   (+1330)* 5220   (+1730)* 

07.08 ÷ 
14.08 4250   (+760)* 4820   (+1330)* 5220   (+1730)* 

14.08 ÷ 
21.08 4250   (+760)* 4820   (+1330)* 5220   (+1730)* 

21.08 ÷ 
28.08 4200   (+740)* 4820   (+1330)* 5220   (+1730)* 

28.08 ÷ 
04.09 3780   (+640)* 4110     (+970)* 4390   (+1250)* 

04.09 ÷ 
11.09 3190   (+570)* 3490     (+870)* 3820   (+1200)* 

* Reprezinta diferenta de plata de la tariful total pt un alt tip de camera (TPL, 
GARSONIERA sau SUITA)  in afara celei DBL standard                                                                   

(Ex. : Cam TPL, per 26.06-03.07.2022 = 3510 - 2910-tarif standard pt aceiasi per. = 600 lei) 

Masa se poate servi in regim a la carte, indiferent de ora si val. zilnica,  cu cardul valoric 
in val. de 1290 lei (suma inclusa in tarif), cat si contracost - numerar, card bancar sau cu 

Card Vacanta (Voucher)                                 
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HHHOOOTTTEEELLL   MMMAAAJJJEEESSSTTTIIICCC   ***   ***   ***   OOOLLLIIIMMMPPP       
(ALL INCLUSIVE)  

 
 

SSStttaaaţţţiiiuuunnneeeaaa   NNNEEEPPPTTTUUUNNN---OOOLLLIIIMMMPPP                     

jjjuuuddd...    CCCOOONNNSSSTTTAAANNNŢŢŢAAA  

 

 

REGIM ALL INCLUSIVE ! Aveti incluse toate cele 3 mese /zi, cu bauturi nealcoolice şi bauturile alcoolice incluse ) 

SERVICII INCLUSE IN PRETUL DIN OFERTA SI TARIFE PENTRU ÎNSOŢITORI : 
- 7 nopţi cazare şi 3 mese/zi all inclusive/7 zile pentru participantul la curs; 
- 7 nopţi cazare şi 3 mese/zi all inclusive/7 zile pentru un insotitor adult;  
- 7 nopţi cazare şi 3 mese/zi all inclusive/7 zile pentru  un copil cu vârsta pana la 8 ani, fără pat suplimentar;  
- pentru al doilea copil cu vârsta până la 8 ani se achită  539 lei, pentru cazare şi masă all inclusive 7 zile, fără pat 

suplimentar; 
- pentru copiii cu vârsta între 8 ani şi 14 ani se achită  539 lei, pentru cazare şi masă all inclusive 7 zile, fără pat 

suplimentar; 
- pentru copii cu vârsta intre 14 ani  si pana la 18 ani se achita 1.505 lei, cu pat suplimentar inclus şi masă all inclusive 

7 zile; 
- pentru al treilea adult se achita masa 1.715 lei/zi, cu pat suplimentar inclus şi masă all inclusive 7 zile; 
- patul suplimentar se poate achiziționa şi la cerere pentru un copil cu vârsta între 0 şi 14 ani pentru care se achită 60 

lei/zi. Daca sunt doi copii cazati impreuna cu parintii, patul suplimentar este obligatoriu ! 

Pot fi utilizate si voucherele de vacanta. Poze reprezentative ! 
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ASOCIATIA UNIVERSITARA COLUMNA 
CIF RO 3278.1309,   

înscrisă în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor Judecătoria Sectorului 6 

Bucureşti cu nr. 1/13.01.2014, Bucureşti, str. Romancierilor, nr. 2 A, Bl.M17, Ap. 

54, Sector 6 

cont bancar nr. RO93BTRLRONCRT0245931201 deschis la BANCA TRANSILVANIA  

 

CERERE INDIVIDUALĂ DE ÎNSCRIERE CURS/CONTRACT* 
 

 

Instituţia ........................................................., cu sediul în ........................................., str. .......................................  nr. 

...., judeţ/sector ........................, tel. .........................., e-mail ......................................CUI ...................................., cont 

bancar .............................................................................., deschis la ................................................................, 

reprezentată legal prin dl./d-na .............................................., în calitate de ..........................................,  

 

vă rugăm să înscrieţi pe: 

 

D-na/dl. ..........................................................................., legitimat/ă cu CI/BI seria......nr. ...................., 

CNP..........................................................., având funcţia de..................................., tel. ...................., fax. ...................,  

e-mail ............................................ , la cursul .................................................................................................................... 

........................................... organizat de către Asociaţia Universitară Columna, în perioada ...................................  în 

localitatea ......................, jud. ......................... .  

 

Declarăm că am luat cunoştinţă de condiţiile de realizare a cursului prevăzute în oferta generală de 

cursuri şi pe pagina noastră de web  şi că acceptăm să achităm: 

- taxa de curs în valoare de 790 lei/persoană  pe care o vom vira integral în contul Asociaţiei Universitare 

Columna în baza proformei şi facturii aferente şi 

- contravaloarea serviciilor hoteliere în valoare de ......................, în contul hotelului ..................................... 

se trece valoarea serviciilor hoteliere aferente perioadei conform ofertei)              (se trece denumirea hotelului 

IMPORTANT ! Anularea înscrierii la curs se face în scris, printr-o adresă din partea instituției, cu 14 zile înainte 

de începerea săptămânii de curs, în caz contrar taxa de curs și tariful de cazare nu se returnează. 

Doresc sa primesc facturile de curs si cazare pe mailul ............................................................. sau la 

nr. de fax ......................................................................(câmp obligatoriu de completat) 

       

 Data ...................                                             Semnătura şi Ştampila ......................... 

 
Vă rugăm să ne confirmaţi disponibilitatea de a primi pe e-mail informaţii cu privire la cursurile organizate de 

Asociaţia Universitară Columna şi de a vă putea utiliza informaţiile cu caracter personal pentru a vă transmite ofertele noastre de 

curs, suporturile de curs, alte materiale didactice şi pentru a vă putea emite facturile de curs din parte noastră şi de cazare din partea 

hotelului unde se organizează cursul şi de a vă completa şi elibera certificatul de participare la curs. 
 

 

 

 

 

  

Sunt de acord  Nu sunt de acord 

Mail-ul şi semnătura persoanei care 

participă la curs 

…………………………………………………….. 

 

*Pentru înscriere vă rugăm să completaţi acest formular şi să îl trimiteţi scanat la adresa de mail> inscrieri@asociatiacolumna.ro  

După completare cererea de înscriere reprezintă şi contract.  

 

Verificaţi primirea cererii la nr. de telefon 0724.39.49.14. / 0722.207.117. 

 

Informaţiile completate sunt protejate conform reglementarilor GDPR privind protectia datelor cu caracter personal.  

Semnătură participant    ....................................... 

Data                                   ……….............................. 

mailto:inscrieri@asociatiacolumna.ro
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UNIVERS TRAINING SRL 
CUI 31294615 

 Reg.Com. J40/2613/27.02.2013,  

Conturi: 

 cod IBAN RO78BTRLRONCRT0204637601 – Banca Transilvania, Bucureşti, sucursala 

Unirii; 

 cod IBAN cod IBAN RO30TREZ7065069XXX011960 – deschis la Trezoreria Sectorului 6 

Bucureşti  

 

 

CERERE INDIVIDUALĂ DE ÎNSCRIERE CURS/CONTRACT* 
 

Instituţia ........................................................., cu sediul în ........................................., str. .......................................  nr. 

...., judeţ/sector ........................, tel. .........................., e-mail ......................................CUI ...................................., cont 

bancar .............................................................................., deschis la ................................................................, 

reprezentată legal prin dl./d-na .............................................., în calitate de ..........................................,  

 

vă rugăm să înscrieţi pe: 

 

D-na/dl. ..........................................................................., legitimat/ă cu CI/BI seria......nr. ...................., 

CNP..........................................................., având funcţia de..................................., tel. ...................., fax. ...................,  

e-mail ............................................ , la cursul 

............................................................................................................................................................... organizat de către 

Univers Training SRL, în perioada ...................................  în localitatea ......................, jud. ......................... .  

 

Declarăm că am luat cunoştinţă de condiţiile de realizare a cursului prevăzute în oferta generală de 

cursuri şi pe pagina noastră de web  şi că acceptăm să achităm: 

- taxa de curs în valoare de 790 lei/persoană  pe care o vom vira integral în contul SC Univers Training 

SRL în baza proformei şi facturii aferente şi 

- contravaloarea serviciilor hoteliere în valoare de ......................, în contul hotelului ..............................  

                                       (se trece valoarea serviciilor hoteliere aferente perioadei conform ofertei)     (se trece denumirea hotelului) 

 

IMPORTANT ! Anularea înscrierii la curs se face în scris, printr-o adresă din partea instituției, cu 14 zile înainte 

de începerea săptămânii de curs, în caz contrar taxa de curs și tariful de cazare nu se returnează 

      Doresc sa primesc facturile de curs si cazare pe mail-ul ............................................................. sau la 

nr. de fax ......................................................................(câmp obligatoriu de completat) 

 

              Data ...................                                                            Semnătura şi Ştampila ......................... 

 
Vă rugăm să ne confirmaţi disponibilitatea de a primi pe e-mail informaţii cu privire la cursurile organizate de 

UNIVERS TRAINING SRL şi de a vă putea utiliza informaţiile cu caracter personal pentru a vă transmite ofertele noastre de curs, 

suporturile de curs, alte materiale didactice şi pentru a vă putea emite facturile de curs din parte noastră şi de cazare din partea 

hotelului unde se organizează cursul şi de a vă completa şi elibera certificatul de participare la curs. 
 

 

 

 

 

 

 

Sunt de acord  Nu sunt de acord 

Mail-ul persoanei care participă 

…………………………………………………….. 
 

*Pentru înscriere vă rugăm să completaţi acest formular şi să îl trimiteţi scanat la adresa de mail> inscrieri@universtraining.ro  

După completare cererea de înscriere reprezintă şi contract.  

Verificaţi primirea cererii la nr. de telefon 0724.39.49.14. / 0722.207.117. 

 

Informaţiile completate sunt protejate conform reglementarilor GDPR privind protectia datelor cu caracter personal.  

Semnătură participant    ....................................... 

Data                                   ……….............................. 

mailto:inscrieri@universtraining.ro
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COLUMNA TRAINING & CONSULTING SRL 
CUI 29601246  

Reg. Com. J40/938/2012 

Conturi: 

 cod IBAN RO30BTRL04101202K77287XX - Banca Transilvania, sucursala BT Lipscani; 

 cod IBAN RO64TREZ7065069XXX010669 -                  Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti.   

 

 

CERERE INDIVIDUALĂ DE ÎNSCRIERE CURS/CONTRACT* 
 

Instituţia ........................................................., cu sediul în ........................................., str. .......................................  nr. 

...., judeţ/sector ........................, tel. .........................., e-mail ......................................CUI ...................................., cont 

bancar .............................................................................., deschis la ................................................................, 

reprezentată legal prin dl./d-na .............................................., în calitate de ..........................................,  

 

vă rugăm să înscrieţi pe: 

 

D-na/dl. ..........................................................................., legitimat/ă cu CI/BI seria......nr. ...................., 

CNP..........................................................., având funcţia de..................................., tel. ........................., fax. ..................., 

e-mail ............................................ , la cursul .................................................................................. 

........................................... organizat de către Columna Training & Consulting SRL, în perioada ...................................  

în localitatea ......................, jud. ......................... .  

 

Declarăm că am luat cunoştinţă de condiţiile de realizare a cursului prevăzute în oferta generală de 

cursuri şi pe pagina noastră de web  şi că acceptăm să achităm: 

- taxa de curs în valoare de 790 lei/persoană  pe care o vom vira integral în contul SC Columna Training & 

Consulting SRL în baza proformei şi facturii aferente şi 

- contravaloarea serviciilor hoteliere în valoare de ......................, în contul hotelului ..............................  

                                       (se trece valoarea serviciilor hoteliere aferente perioadei conform ofertei)     (se trece denumirea hotelului) 

 

IMPORTANT ! Anularea înscrierii la curs se face în scris, printr-o adresă din partea instituției, cu 14 zile înainte 

de începerea săptămânii de curs, în caz contrar taxa de curs și tariful de cazare nu se returnează 

 

Doresc sa primesc facturile de curs si cazare pe mail-ul ............................................................. sau la nr. de 

fax ......................................................................(câmp obligatoriu de completat) 

 

        Data ...................                                                             Semnătura şi Ştampila ......................... 
 

Vă rugăm să ne confirmaţi disponibilitatea de a primi pe e-mail informaţii cu privire la cursurile organizate de 

COLUMNA TRAINING & CONSULTING SRL şi de a vă putea utiliza informaţiile cu caracter personal pentru a vă transmite 

ofertele noastre de curs, suporturile de curs, alte materiale didactice şi pentru a vă putea emite facturile de curs din parte noastră şi de 

cazare din partea hotelului unde se organizează cursul şi de a vă completa şi elibera certificatul de participare la curs. 
 

 

 

 

 

 

 

Sunt de acord  Nu sunt de acord 

Mail-ul persoanei care participă 

…………………………………………………….. 
 

*Pentru înscriere vă rugăm să completaţi acest formular şi să îl trimiteţi scanat la adresa de mail> inscrieri@columnatraining.ro  

După completare cererea de înscriere reprezintă şi contract.  

Verificaţi primirea cererii la nr. de telefon 0724.39.49.14. / 0722.207.117. 

 

Informaţiile completate sunt protejate conform reglementarilor GDPR privind protectia datelor cu caracter personal.  

Semnătură participant    ....................................... 

Data                                   ……….............................. 

mailto:inscrieri@columnatraining.ro

