
                         

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 

OFERTA DE CURSURI DE PERFECTIONARE 

PENTRU SECTORUL PUBLIC VARA 2019 

 
SERIA 2 // iunie – septembrie 2019 // CURSURI DE PERFECTIONARE ORGANIZATE PE LITORAL // SCOALA 

DE VARA PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA 2019 

 

Cursuri de 7 zile pentru funcţionari publici, personal contractual şi aleşi locali organizate în următoarele 

staţiuni: MAMAIA,  VENUS,  JUPITER,  OLIMP,  NEPTUN şi CAP AURORA 

 
CURSURI ORGANIZATE ÎN BAZA: 

H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici 

Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici  nr. 762/31.03.2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare 

profesională pentru administrația publică 

Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, art. 193 şi art. 194  

Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, art. 41 

 

 
 

CURSURI NOI ADMINISTRATIE PUBLICĂ ! URBANISM, CONTABILITATE, ACHIZITII, ETICA, REGISTRUL AGRICOL, MANAGEMENT ! 

CELE MAI BUNE TARIFE DE CURS ŞI CAZARE PENTRU CURSURILE ORGANIZATE PE LITORAL ÎN ANUL 2019 ! 

NOU ! VĂ PUTEŢI CAZA, INDIFERENT DE CURS, LA ORICARE DINTRE HOTELURILE NOASTRE, CU CONDIŢIA SĂ VĂ ASIGURAŢI 

DEPLASAREA LA LOCAŢIA UNDE SE DESFĂŞOARĂ CURSUL ! MIC DEJUN + 800 LEI BONURI DE MASĂ INCLUSI sau ALL INCLUSIVE ! 

 

CONTACT:     tel.  0724.39.49.14    0751.43.49.71   mail: inscrieri@asociatiacolumna.ro      fax: 0372.001.026 

  

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

ORGANIZATE PE LITORAL IN ANUL 2019 

Cursuri de perfectionare cu durata de 7 zile, cu 7 nopţi de cazare, regim single, 10 locuri/săptămână/curs ! 
Taxa de curs si tarifele de cazare de mai jos au TVA inclus !  

__________________________________________________ 
IMPORTANT ! PLATA SERVICIILOR DE CAZARE POATE FI FACUTA SI CU VOUCHERE DE VACANTA ! MASA ALL 

INCLUSIVE SAU 800 LEI BONURI DE MASA INCLUSE IN CAZARE + MIC DEJUN, IN FUNCTIE DE HOTEL  ! 

 

DENUMIREA CURSULUI LOCATIE 
TARIF 

CAZARE 
TAXA CURS 

FURNIZOR 
CURS 

SAPTAMANA 1  
23 IUNIE 2019 – 30 IUNIE 2019 

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

Acte de stare civila si evidenta 
populatiei 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive) 

2.850  lei  730 LEI 
 

Achizitiile publice – planificare, 
proceduri si asigurarea legalitatii 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive) 

2.850  lei  730 LEI 
 

Etica, integritate si deontologie 
profesionala 

(curs general) 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(á la carte) 

1.950  lei  730 LEI 
 

Secretariat, arhivare, 
biblioteconomie si 

managementul documentelor 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(á la carte) 

 1.950  lei  730 LEI 
 

CURSURI  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 

(înregistrată în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională + ISO 9001:2015 - Activităţi de formare 

profesională) Coduri cursuri SEAP: de la 01 CTC – CURS 7 ZILE pana la 25 CTC – CURS 7 ZILE 

 

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   

(înregistrată în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională + ISO 9001:2015 - Activităţi de formare 

profesională ) Coduri cursuri SEAP: de la 01 UNIVERS – CURS 7 ZILE pana la 25 UNIVERS – CURS 7 ZILE 

 

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  

www.asociatiacolumna.ro (înreg.în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională + ISO 9001:2008 - 

Activităţi de formare profesională) Coduri cursuri SEAP: de la 01 COLUMNA – CURS 7 ZILE pana la 60 COLUMNA – CURS 

7 ZILE 

 

NOU ! Începând de anul acesta regăsiţi şi serviciile de cazare în cataloagele SEAP ale furnizorilor noştri de cursuri de 

perfecţionare, în schimb facturarea acestor servicii se va face tot direct către dumneavoastră de către hotelurile partenere, 

rezervarea locului şi transmiterea facturilor de curs şi de cazarea făcându-se gratuit de către furnizorii de formare. 

http://www.columnatraining.ro/
http://www.universtraining.ro/
http://www.asociatiacolumna.ro/
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Comunicare si relatii publice in 
administratia europeana  

(curs general) 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.640 lei  730 LEI 
 

Contabilitatea financiara a 
institutiilor publice si realizarea 
controlului financiar preventiv 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.640 lei  730 LEI 
 

Managementul timpului, al 
stresului si al riscurilor  

(curs general) 

HOTEL ASTORIA 
 *** 

MAMAIA 
(á la carte) 

2.050  lei  730 LEI 
 

Registrul agricol, cadastru si 
publicitate imobiliara 

HOTEL ASTORIA 
 *** 

MAMAIA 
(á la carte) 

2.050  lei  730 LEI 
 

Legalitatea actelor şi 
contractelor administrative 

(curs general) 

QHOTEL 
 *** 

NEPTUN 
(á la carte) 2.030  lei/cazare corp A  

 
SAU 

 

2.170  lei/cazare corp B  

730 LEI 

 

Rolul şi atribuţiile 
responsabilului cu protecţia 
datelor personale, conform 

GDPR 

QHOTEL 
 *** 

NEPTUN 
(á la carte) 

730 LEI 

 

Administrarea eficientă a 
serviciilor publice - abordare 
strategică şi management 

(curs general) 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.640 lei  
730 LEI 

 

Managementul resurselor 
umane în organizaţiile publice 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.640 lei  
730 LEI 

 

SAPTAMANA 2  
30 IUNIE 2019 – 07 IULIE 2019 

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

Managementul administratiei 
publice 

(curs general) 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive) 

2.950 lei  730 LEI 
 

Urbanism, amenajarea 
teritoriului si disciplina in 

constructii 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive) 

2.950 lei  730 LEI 
 

Dezvoltare organizationala – 
lucru in echipa, management 
prin obiective si leadership 

(curs general) 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(á la carte) 

2.150 lei  730 LEI 
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Registrul agricol, cadastru si 
publicitate imobiliara 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(á la carte) 

2.150 lei  730 LEI 
 

Transparenta si liber acces la 
informatiile de interes public 

(curs general) 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.850 lei  730 LEI 
 

Taxe, impozite locale si 
executare silita 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.850 lei  730 LEI 
 

Achizitiile publice – planificare, 

proceduri si asigurarea legalitatii 

HOTEL ASTORIA 
 *** 

MAMAIA 
(á la carte) 

2.300 lei  730 LEI 
 

Etica, integritate si deontologie 
profesionala 

(curs general) 

HOTEL ASTORIA 
 *** 

MAMAIA 
(á la carte) 

2.300 lei  730 LEI 
 

Dezvoltarea personală a 
angajaţilor din organizaţiile 

publice 
(curs general) 

QHOTEL 
 *** 

NEPTUN 
(á la carte) 2.240  lei/cazare corp A  

 
SAU 

 

2.380  lei/cazare corp B  

730 LEI 

 

Contabilitatea financiara a 
institutiilor publice si realizarea 
controlului financiar preventiv 

QHOTEL 
 *** 

NEPTUN 
(á la carte) 

730 LEI 

 

Decizia administrativă – 
fundamentare, elaborare şi 

implementare 
(curs general) 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.850 lei  
730 LEI 

 

Managementul timpului, al 
stresului şi al riscurilor în 

instituţiile publice 
(curs general) 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.850 lei  
730 LEI 

 

SAPTAMANA 3  
07 IULIE 2019 – 14 IULIE 2019 

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

Asistenta sociala a copiilor, a 
persoanelor varstnice si a 
persoanelor cu dizabilitati 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive) 

2.950  lei  730 LEI 
 

Managementul resurselor 
umane si salarizarea 

personalului din sectorul public 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive) 

2.950  lei  730 LEI 
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Managementul situatiilor de 
urgenta, sanatate si securitate 

in munca 
(curs general) 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(á la carte) 

2.300  lei  730 LEI 
 

Respectarea normelor juridice 
instituite prin Regulamentul 

General de Protectie a Datelor 
(GDPR) 

(curs general) 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(á la carte) 

2.300  lei  730 LEI 
 

Auditul calitatii serviciilor publice 
si controlul managerial intern 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.850 lei  730 LEI 
 

Achizitiile publice – planificare, 
proceduri si asigurarea legalitatii 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.850 lei  730 LEI 
 

Contabilitatea financiara a 
institutiilor publice si realizarea 
controlului financiar preventiv 

HOTEL ASTORIA 
 *** 

MAMAIA 
(á la carte) 

2.600  lei  730 LEI 
 

Dezvoltare organizationala – 
lucru in echipa, management 
prin obiective si leadership 

(curs general) 

HOTEL ASTORIA 
 *** 

MAMAIA 
(á la carte) 

2.600  lei  730 LEI 
 

Poliţie locală – legislaţie şi 
proceduri de lucru 

QHOTEL 
 *** 

NEPTUN 
(á la carte) 2.240  lei/cazare corp A  

 
SAU 

 

2.380  lei/cazare corp B  

730 LEI 

 

Contencios administrativ şi 
jurisdicţii administrative 

QHOTEL 
 *** 

NEPTUN 
(á la carte) 

730 LEI 

 

Funcţia şi funcţionarul public în 
context european 

(curs general) 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.850 lei  
730 LEI 

 

Control, putere şi autoritate în 
organizaţiile publice 

(curs general) 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.850 lei  
730 LEI 

 

SAPTAMANA 4  
14 IULIE 2019 – 21 IULIE 2019 

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

Etica, integritate si deontologie 
profesionala 

(curs general) 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive) 

3.250 lei  730 LEI 
 



6 

 

Contabilitatea financiara a 
institutiilor publice si realizarea 
controlului financiar preventiv 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive) 

3.250 lei  730 LEI 
 

Taxe, impozite locale si 
executare silita 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(á la carte) 

2.350 lei  730 LEI 
 

Regimul juridic aplicabil 
bunurilor din domeniului public 

si gestionarea patrimoniului 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(á la carte) 

2.350 lei  730 LEI 
 

Managementul timpului, al 
stresului si al riscurilor 

(curs general) 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.850 lei  730 LEI 
 

Urbanism, amenajarea 
teritoriului si disciplina in 

constructii 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.850 lei  730 LEI 
 

Managementul administratiei 
publice 

(curs general) 

HOTEL ASTORIA 
 *** 

MAMAIA 
(á la carte) 

2.900 lei  730 LEI 
 

Asistenta sociala a copiilor, a 
persoanelor varstnice si a 
persoanelor cu dizabilitati 

HOTEL ASTORIA 
 *** 

MAMAIA 
(á la carte) 

2.900 lei  730 LEI 
 

Funcţia şi funcţionarul public în 
context european 

(curs general) 

QHOTEL 
 *** 

NEPTUN 
(á la carte) 2.520  lei/cazare corp A 

 
SAU 

 

2.660  lei/cazare corp B 

730 LEI 

 

Administrarea eficientă a 
serviciilor publice - abordare 
strategică şi management 

(curs general) 

QHOTEL 
 *** 

NEPTUN 
(á la carte) 

730 LEI 

 

Poliţie locală – legislaţie şi 
proceduri de lucru 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.850 lei  
730 LEI 

 

Competente informatice pentru 
angajatii din sectorul public 

(curs general) 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.850 lei  
730 LEI 

 

SAPTAMANA 5  
21 IULIE 2019 – 28 IULIE 2019 

(cazare duminică  după ora 16.00, plecare următoarea duminică la ora 12.00 – 7 nopţi cazare)   
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Comunicare si relatii publice in 
administratia europeana 

(curs general) 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive) 

3.250 lei 730 LEI 
 

Transparenta si liber acces la 
informatiile de interes public 

(curs general) 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive) 

3.250 lei  730 LEI 
 

Acte de stare civila si evidenta 
populatiei 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(á la carte) 

2.350 lei  730 LEI 
 

Asistenta sociala a copiilor, a 
persoanelor varstnice si a 
persoanelor cu dizabilitati 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(á la carte) 

2.350 lei  730 LEI 
 

Achizitiile publice – planificare, 
proceduri si asigurarea legalitatii 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

2.200 lei  730 LEI 
 

Managementul administratiei 
publice 

(curs general) 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

2.200 lei  730 LEI 
 

Urbanism, amenajarea 
teritoriului si disciplina in 

constructii 

HOTEL ASTORIA 
 *** 

MAMAIA 
(á la carte) 

2.900 lei  730 LEI 
 

Bazele administratiei publice - 
interpretarea si punerea in 

executare a legii   
(curs general) 

HOTEL ASTORIA 
 *** 

MAMAIA 
(á la carte) 

2.900 lei  730 LEI 
 

Contabilitatea financiara a 
institutiilor publice si realizarea 
controlului financiar preventiv 

QHOTEL 
 *** 

NEPTUN 
(á la carte) 

2.520  lei/cazare corp A 

 
SAU 

 

2.660  lei/cazare corp B  

730 LEI 

 

Decizia administrativă – 
fundamentare, elaborare şi 

implementare 
(curs general) 

QHOTEL 
 *** 

NEPTUN 
(á la carte) 

730 LEI 

 

Managementul situatiilor de 
urgenta, sanatate si securitate 

in munca 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

2.200 lei  
730 LEI 

 

Secretariat, arhivare, 
biblioteconomie si 

managementul documentelor 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

2.200 lei  
730 LEI 

 

SAPTAMANA 6  
28 IULIE 2019 – 04 AUGUST 2019 

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

Contabilitatea financiara a 
institutiilor publice si realizarea 
controlului financiar preventiv 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive) 

3.250 lei 730 LEI 
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Dezvoltare organizationala – 
lucru in echipa, management 
prin obiective si leadership 

(curs general) 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive) 

3.250 lei  730 LEI 
 

Auditul calitatii serviciilor publice 
si controlul managerial intern 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(á la carte) 

2.400  lei  730 LEI 
 

Managementul resurselor 
umane si salarizarea 

personalului din sectorul public 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(á la carte) 

2.400  lei 730 LEI 
 

Taxe, impozite locale si 
executare silita 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

2.200 lei  730 LEI 
 

Secretariat, arhivare, 
biblioteconomie si 

managementul documentelor 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

2.200 lei  730 LEI 
 

Regimul juridic aplicabil 
bunurilor din domeniului public 

si gestionarea patrimoniului 

HOTEL ASTORIA 
 *** 

MAMAIA 
(á la carte) 

2.900 lei  730 LEI 
 

Dezvoltare organizationala – 
lucru in echipa, management 
prin obiective si leadership 

(curs general) 

HOTEL ASTORIA 
 *** 

MAMAIA 
(á la carte) 

2.900 lei  730 LEI 
 

Funcţia şi funcţionarul public în 
context european 

(curs general) 

QHOTEL 
 *** 

NEPTUN 
(á la carte) 

2.520  lei/cazare corp A  

 
SAU 

 

2.660  lei/cazare corp B  

730 LEI 

 

Administrarea eficientă a 
serviciilor publice - abordare 
strategică şi management 

(curs general) 

QHOTEL 
 *** 

NEPTUN 
(á la carte) 

730 LEI 

 

Poliţie locală – legislaţie şi 
proceduri de lucru 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

2.200 lei  
730 LEI 

 

Etică, integritate şi deontologie 
profesională 

(curs general) 
 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

2.200 lei  
730 LEI 

 

SAPTAMANA 7  
04 AUGUST 2019 – 11 AUGUST 2019 

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

Registrul agricol, cadastru si 
publicitate imobiliara 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive) 

3.250 lei  730 LEI 
 

Bazele administratiei publice - 
interpretarea si punerea in 

executare a legii   
(curs general) 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive) 

3.250 lei  730 LEI 
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Urbanism, amenajarea 
teritoriului si disciplina in 

constructii 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(á la carte) 

2.400  lei  730 LEI 
 

Contabilitatea financiara a 
institutiilor publice si realizarea 
controlului financiar preventiv 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(á la carte) 

2.400  lei  730 LEI 
 

Etica, integritate si deontologie 
profesionala 

(curs general) 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

2.200 lei  730 LEI 
 

Managementul resurselor 
umane si salarizarea 

personalului din sectorul public 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

2.200 lei  730 LEI 
 

Comunicare si relatii publice in 
administratia europeana 

(curs general) 

HOTEL ASTORIA 
 *** 

MAMAIA 
(á la carte) 

2.900 lei  730 LEI 
 

Acte de stare civila si evidenta 
populatiei 

HOTEL ASTORIA 
 *** 

MAMAIA 
(á la carte) 

2.900 lei  730 LEI 
 

Dezvoltarea personală a 
angajaţilor din organizaţiile 

publice 
(curs general) 

QHOTEL 
 *** 

NEPTUN 
(á la carte) 2.520  lei/cazare corp A 

 
SAU 

 

2.660  lei/cazare corp B) 

730 LEI 

 

Managementul timpului, al 
stresului şi al riscurilor în 

instituţiile publice 
(curs general) 

QHOTEL 
 *** 

NEPTUN 
(á la carte) 

730 LEI 

 

Contencios administrativ şi 
jurisdicţii administrative 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

2.200 lei  
730 LEI 

 

Control, putere şi autoritate în 
organizaţiile publice 

(curs general) 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

2.200 lei  
730 LEI 

 

SAPTAMANA 8  
11 AUGUST 2019 – 18 AUGUST 2019 

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

Managementul administratiei 
publice 

(curs general) 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive) 

3.250 lei  730 LEI 
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Acte de stare civila si evidenta 
populatiei 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive) 

3.250 lei  730 LEI 
 

Bazele administratiei publice - 
interpretarea si punerea in 

executare a legii   
(curs general) 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(á la carte) 

2.350  lei  730 LEI 
 

Comunicare si relatii publice in 
administratia europeana 

(curs general) 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(á la carte) 

2.350  lei  730 LEI 
 

Managementul situatiilor de 
urgenta, sanatate si securitate 

in munca 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

2.200 lei  730 LEI 
 

Achizitiile publice – planificare, 
proceduri si asigurarea legalitatii 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

2.200 lei  730 LEI 
 

Contabilitatea financiara a 
institutiilor publice si realizarea 
controlului financiar preventiv 

HOTEL ASTORIA 
 *** 

MAMAIA 
(á la carte) 

2.900 lei  730 LEI 
 

Secretariat, arhivare, 
biblioteconomie si 

managementul documentelor 

HOTEL ASTORIA 
 *** 

MAMAIA 
(á la carte) 

2.900 lei  730 LEI 
 

Funcţia şi funcţionarul public în 

context european 

(curs general) 

QHOTEL 
 *** 

NEPTUN 
(á la carte) 2.520  lei/cazare corp A  

 
SAU 

 

2.660  lei/cazare corp B  

730 LEI 

 

Dezvoltare organizationala – 
lucru in echipa, comunicare, 
management prin obiective si 

leadership 
(curs general) 

QHOTEL 
 *** 

NEPTUN 
(á la carte) 

730 LEI 

 

Rolul şi atribuţiile 
responsabilului cu protecţia 
datelor personale, conform 

GDPR 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

2.200 lei  
730 LEI 

 

Legalitatea actelor şi 
contractelor administrative 

(curs general) 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

2.200 lei  
730 LEI 

 

SAPTAMANA 9 
18 AUGUST 2019 – 25 AUGUST 2019 

(cazare duminică  după ora 16.00, plecare următoarea duminică la ora 12.00 – 7 nopţi cazare)   
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Dezvoltare organizationala – 
lucru in echipa, management 
prin obiective si leadership 

(curs general) 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive) 

3.250 lei  730 LEI 
 

Taxe, impozite locale si 
executare silita 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive) 

3.250 lei  730 LEI 
 

Transparenta si liber acces la 
informatiile de interes public 

(curs general) 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(á la carte) 

2.350 lei  730 LEI 
 

Regimul juridic aplicabil 
bunurilor din domeniului public 

si gestionarea patrimoniului 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(á la carte) 

2.350 lei  730 LEI 
 

Contabilitatea financiara a 
institutiilor publice si realizarea 
controlului financiar preventiv 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

2.200 lei  730 LEI 
 

Auditul calitatii serviciilor publice 
si controlul managerial intern 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

2.200 lei  730 LEI 
 

Managementul situatiilor de 
urgenta, sanatate si securitate 

in munca 
(curs general) 

HOTEL ASTORIA 
 *** 

MAMAIA 
(á la carte) 

2.900 lei  730 LEI 
 

Respectarea normelor juridice 
instituite prin Regulamentul 

General de Protectie a Datelor 
(GDPR) 

(curs general) 

HOTEL ASTORIA 
 *** 

MAMAIA 
(á la carte) 

2.900 lei  730 LEI 
 

Administrarea eficientă a 
serviciilor publice - abordare 
strategică şi management 

(curs general) 

QHOTEL 
 *** 

NEPTUN 
(á la carte) 2.520  lei/cazare corp A  

 
SAU 

 

2.660  lei/cazare corp B  

730 LEI 

 

Managementul resurselor 
umane în organizaţiile publice 

QHOTEL 
 *** 

NEPTUN 
(á la carte) 

730 LEI 

 

Poliţie locală – legislaţie şi 
proceduri de lucru 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

2.200 lei  
730 LEI 

 

Managementul administratiei 
publice 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

2.200 lei  
730 LEI 
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SAPTAMANA 10 
25 AUGUST 2019 – 01 SEPTEMBRIE 2019 

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

Registrul agricol, cadastru si 
publicitate imobiliara 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive) 

2.950  lei  730 LEI 
 

Urbanism, amenajarea 
teritoriului si disciplina in 

constructii 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive) 

2.950  lei  730 LEI 
 

Secretariat, arhivare, 
biblioteconomie si 

managementul documentelor 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(á la carte) 

1.950  lei  730 LEI 
 

Respectarea normelor juridice 
instituite prin Regulamentul 

General de Protectie a Datelor 
(GDPR) 

(curs general) 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(á la carte) 

1.950  lei 730 LEI 
 

Asistenta sociala a copiilor, a 
persoanelor varstnice si a 
persoanelor cu dizabilitati 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.640 lei  730 LEI 
 

Comunicare si relatii publice in 
administratia europeana 

(curs general) 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.640 lei  730 LEI 
 

Taxe, impozite locale si 
executare silita 

HOTEL ASTORIA 
 *** 

MAMAIA 
(á la carte) 

2.600  lei  730 LEI 
 

Transparenta si liber acces la 
informatiile de interes public 

(curs general) 

HOTEL ASTORIA 
 *** 

MAMAIA 
(á la carte) 

2.600  lei  730 LEI 
 

Contabilitatea financiara a 
institutiilor publice si realizarea 
controlului financiar preventiv 

QHOTEL 
 *** 

NEPTUN 
(á la carte) 2.030  lei/cazare corp A  

 
SAU 

 

2.170  lei/cazare corp B  

730 LEI 

 

Decizia administrativă – 
fundamentare, elaborare şi 

implementare 
(curs general) 

QHOTEL 
 *** 

NEPTUN 
(á la carte) 

730 LEI 

 

Etică, integritate şi deontologie 
profesională 

(curs general) 
 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.640 lei  
730 LEI 
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Funcţia şi funcţionarul public în 
context european 

(curs general) 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.640 lei  
730 LEI 

 

SAPTAMANA 11 
01 SEPTEMBRIE 2019 – 08 SEPTEMBRIE 2019 

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

Managementul resurselor 
umane si salarizarea 

personalului din sectorul public 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive) 

2.850  lei  730 LEI 
 

Etica, integritate si deontologie 
profesionala 

(curs general) 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive) 

2.850  lei  730 LEI 
 

Managementul administratiei 
publice 

(curs general) 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(á la carte) 

1.750 lei  730 LEI 
 

Achizitiile publice – planificare, 
proceduri si asigurarea legalitatii 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(á la carte) 

1.750 lei  730 LEI 
 

Dezvoltare organizationala – 
lucru in echipa, management 
prin obiective si leadership 

(curs general) 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.640 lei  730 LEI 
 

Taxe, impozite locale si 
executare silita 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.640 lei  730 LEI 
 

Auditul calitatii serviciilor publice 
si controlul managerial intern 

HOTEL ASTORIA 
 *** 

MAMAIA 
(á la carte) 

2.050  lei  730 LEI 
 

Managementul administratiei 
publice 

(curs general) 

HOTEL ASTORIA 
 *** 

MAMAIA 
(á la carte) 

2.050  lei  730 LEI 
 

Legalitatea actelor şi 
contractelor administrative 

(curs general) 

QHOTEL 
 *** 

NEPTUN 
(á la carte) 2.030  lei/cazare corp A  

 
SAU 

 

2.170  lei/cazare corp B  

730 LEI 

 

Transparenta si liber acces la 
informatiile de interes public 

(curs general) 

QHOTEL 
 *** 

NEPTUN 
(á la carte) 

730 LEI 
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Bazele administratiei publice 
(curs general) 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.640 lei  
730 LEI 

 

Funcţia şi funcţionarul public în 
context european 

(curs general) 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
OLIMP 

(á la carte) 

1.640 lei  
730 LEI 

 

 

IMPORTANT  ! 

LA NOI TOATE CURSURILE SE ŢIN, CU CONDIŢIA SĂ VĂ ÎNSCRIEŢI DIN TIMP ! 

 

 
Regasiti cursurile noastre si serviciile de cazare in catalogul SEAP cautand la ofertant, în funcţie de furnizorul cursului, astfel: 

 

 ASOCIATIA UNIVERSITARA COLUMNA; codurile produselor/serviciilor noastre sunt de la: 01 COLUMNA – CURS 7 ZILE LITORAL pana la 60 

COLUMNA – CURS 7 ZILE LITORAL sau puteti cauta dupa codul CPV 80530000- 8 Servicii de formare profesională ! 

 

Pentru identificarea in catalogul SEAP a serviciilor hoteliere, consultati catalogul ofertantului  ASOCIATIA UNIVERSITARA COLUMNA si 

identificati fiecare hotel in parte; COD CPV  55100000-1 – Servicii hoteliere (Rev.2) .  

 

 COLUMNA TRAINING CONSULTING; codurile produselor/serviciilor noastre sunt de la: 01 CTC – CURS 7 ZILE LITORAL pana la 60 CTC – CURS 7 

ZILE LITORAL sau puteti cauta dupa codul CPV 80530000- 8 Servicii de formare profesională ! 

 

Pentru identificarea in catalogul SEAP a serviciilor hoteliere, consultati catalogul ofertantului  COLUMNA TRAINING CONSULTING si 

identificati fiecare hotel in parte; COD CPV  55100000-1 – Servicii hoteliere (Rev.2) .  

 

UNIVERS TRAINING; codurile produselor/serviciilor noastre sunt de la: 01 UT – CURS 7 ZILE LITORAL pana la 60 UT – CURS 7 ZILE LITORAL sau 

puteti cauta dupa codul CPV 80530000- 8 Servicii de formare profesională ! 

 

Pentru identificarea in catalogul SEAP a serviciilor hoteliere, consultati catalogul ofertantului  UNIVERS TRAINING si identificati fiecare hotel 

in parte; COD CPV  55100000-1 – Servicii hoteliere (Rev.2) .  

 

SALILE DE CONFERINTA ALE HOTELURILOR PARTENERE: 
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CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA PROGRAMUL DE PERFECŢIONARE 

PROFESIONALĂ 

CERTIFICARE:  Participanţii la curs vor primi certificate de participare la cursul de perfectionare conform 

H.G. nr. 1066/2008 care vor cuprinde: numele participantului, perioada, localitatea  și denumirea cursului la 

care au participat.   

Pentru a primi certificatul, 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 730 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 începând cu 01 martie 2019, cu până la maxim 14 zile înaintea începerii fiecărui 

curs, 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:  

1. 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 nu se returnează.  

2. În cazul în care anularea înscrierii/rezervării se face cum mai puţin de 10 zile înainte de prima zi de 

cazare taxa de curs nu se returnează şi se va taxa contravaloarea primei nopţi de cazare.  

3. În cazul în care anularea înscrierii/rezervării se face cum mai puţin de 7 zile înainte de prima zi de cazare 

se va taxa întreaga contravaloare a taxei de curs şi a cazării.  

RECOMANDARE: În măsura în care aveţi posibilitatea, 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 (Vodafone) 

         0722.207.117  (Telekom) 

         0749.077.999  (Orange) 

         0751.43.49.71 (Orange) 

Fax:  0372.001.026                    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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PREZENTAREA HOTELURILOR PARTENERE  

SI A FACILITATILOR DE CAZARE PENTRU ANUL 2019 

  HHHOOOTTTEEELLL   MMMEEEZZZOOOTTTEEERRRMMMAAALLLEEE*********     (ALL INCLUSIVE +)    Staţiunea VENUS    jud. CONSTANŢA  

 

REGIM ALL INCLUSIVE+ 

SERVICII INCLUSE IN PRETUL DIN OFERTA SI TARIFE PENTRU ÎNSOŢITORI : 

 Cazare cursant 7 nopti si masa all inclusive 3 mese/zi / 7 zile;  

 Cazare 1 însoțitor adult şi masa all inclusive 3 mese/zi / 7 zile 

 copiii cu vârsta până la 3,99 ani (4 ani) beneficiază de cazare și masă all inclusive gratuit 

 pentru copii cu vârsta între 4 și 11,99 ani (12 ani) se achită 110 lei/zi și beneficiază de cazare și masă all inclusive; 

 pentru copii cu vârsta între 12 ani și 15.99 (16 ani) se achită 130 lei/zi și beneficiază de cazare și masă all inclusive; 

 pentru copii cu vârsta între 16 ani și 17.99 (18 ani) se achită 150 lei/zi și beneficiază de cazare și masă all inclusive.  

Precizări:  

 In tarifele de mai sus se acorda un pat suplimentar gratuit.   

 Toate mesele se servesc la Hotelul Palace, la 150 m de Hotelul Mezotermale. Parcare gratuita.  

 Capacitatea maxima a unei camere duble este de 2 adulti cu 2 copii ( 0 - 17,99 ani). 

 Hotelul asigura acces gratuit la piscina proprie si a Hotelului Palace. 

 Nu se permite cazarea a 3 adulți în aceiași camera. 

 Obligatoriu la cazare trebuie prezentate copii xerox dupa CI sau certificatele de nastere ale copiilor.    

ŞEZLONGURI GRATUITE LA PISCINA HOTELULUI PALACE SI ACCES GRATUIT LA PISCINELE CU APA SULFUROASA ! ! ! 

Pot fi utilizate si voucherele de vacanta ! 

Poze reprezentative 
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HHHOOOTTTEEELLL   RRRIIIOOO*********    (BONURI DE MASA)     SSStttaaaţţţiiiuuunnneeeaaa   JJJUUUPPPIIITTTEEERRR                  jjjuuuddd...   CCCOOONNNSSSTTTAAANNNŢŢŢAAA      

 

REGIM PENSIUNE COMPLETA (bonuri in valoare de 800  lei) 

SERVICII INCLUSE IN PRETUL DIN OFERTA SI TARIFE PENTRU ÎNSOŢITORI : 

• 800 de lei bonuri de masă/participant la curs (micul dejun se va servi la restaurantul Hotelului Rio iar pranzul si cina la 
restaurantele hotelurilor Delta si California). 

• Cazare cursant 7 nopţi.  

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

• Cazare un copil de vârsta pana la 7 ani, cu mic dejun inclus. 

• pt. al 2-lea copil de varsta pana la 7 ani – se achita 15 lei/zi, cu mic dejun inclus. 

• pt. copiii cu varsta peste 7 ani, până la 14 ani - se achita 20 lei/zi, cu mic dejun inclus.   

• In situatia in care cursantul opteaza pentru apartament va achita suplimentar 70 lei/zi, tarif in care al doilea copil 
beneficiaza si de mic dejun.   

Se acceptă cazarea în camera maxim doi adulţi şi doi copii.    

Patul suplimentar se acordă la cerere şi se plăteşte 30 lei/zi la recepţie.  

Pot fi utilizate si voucherele de vacanta. 

Poze reprezentative 
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HHHOOOTTTEEELLL   PPPAAAMMM   BBBEEEAAACCCHHH   RRREEESSSOOORRRTTT*********   (BONURI DE MASA)  SSStttaaaţţţiiiuuunnneeeaaa   OOOLLLIIIMMMPPP               jjjuuuddd...   CCCOOONNNSSSTTTAAANNNŢŢŢAAA      

 

REGIM PENSIUNE COMPLETA (bonuri in valoare de 800  lei) 

SERVICII INCLUSE IN PRETUL DIN OFERTA SI TARIFE PENTRU ÎNSOŢITORI : 

• 800 de lei bonuri de masă. 

• Cazare 7 nopţi cursant. 

• Cazare 7 nopţi un insotitor adult;  

• Cazare un copil cu varsta pana la 7 ani inclusiv.  

• Pentru copii cu varsta între 7 ani şi  12 ani nu achita cazare, daca nu solicita pat suplimentar. 

• Acces piscina.  

• Pentru copiii cu varsta peste 12 ani se achita 50 % lei / zi dintr-un loc la cazare, fara masa. 

Pot fi utilizate si voucherele de vacanta. 

Poze reprezentative 
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HHHOOOTTTEEELLL   AAASSSTTTOOORRRIIIAAA*********    (BONURI DE MASA)     SSStttaaaţţţiiiuuunnneeeaaa   MMMAAAMMMAAAIIIAAA                  jjjuuuddd...   CCCOOONNNSSSTTTAAANNNŢŢŢAAA      

 

REGIM PENSIUNE COMPLETA (bonuri de masa incluse de 800  lei – se pot suplimenta cash la receptie sau cu vouchere) 

SERVICII INCLUSE IN PRETUL DIN OFERTA SI TARIFE PENTRU ÎNSOŢITORI : 

• 800 de lei bonuri de masă; 

• Cazare 7 nopţi cursant, cu mic dejun inclus; 

• 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 siplimentar.  

• Pentru copii cu varsta intre 5 ani si 9  ani se achita 30 lei/zi, cu mic dejun inclus si utilitati, fara pat suplimentar. 

• Pentru copiii cu varsta peste 10  ani se achita 40 lei/zi, cu mic dejun inclus si utilitati, fara pat suplimentar. 

• Patul suplimentar se acorda la cerere si costa 40 lei/zi.  

 

Pot fi utilizate si voucherele de vacanta. 

Poze reprezentative 
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HHHOOOTTTEEELLL   FFFAAAVVVOOORRRIIITTT*********    (DEMIPESIUNE)     SSStttaaaţţţiiiuuunnneeeaaa   VVVEEENNNUUUSSS                  jjjuuuddd...   CCCOOONNNSSSTTTAAANNNŢŢŢAAA      

 

REGIM DEMIPENSIUNE (mic dejun + cina incluse) 
 
SERVICII INCLUSE IN PRETUL DIN OFERTA SI TARIFE PENTRU ÎNSOŢITORI : 

• Cazare 7 nopţi cursant, cu demipensiune (mic dejun şi cină);  

• Cazare 7 nopţi un însoțitor adult, cu demipensiune (mic dejun şi cină); 

• Cazare un copil de vârsta pana la 5 ani, cu demipensiune (mic dejun şi cină); 

• Pentru copiii cu varsta între 2 ani şi 11.99 ani se achită 38,50 lei/zi, cu demipensiune (mic dejun şi cină), fără pat 
suplimentar; 

• Pentru copiii cu varsta între 12 ani şi 17.99 ani se achită 83 lei/zi, cu demipensiune (mic dejun şi cină), fără pat 
suplimentar; 

• Pentru copiii cu varsta între 0 ani şi 1.99 ani cazarea şi mesele sunt gratuite.  
 

Pot fi utilizate si voucherele de vacanta. 

Poze reprezentative 
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QQQHHHOOOTTTEEELLL********* (840 LEI BONURI DE MASA INCLUSE) SSStttaaaţţţiiiuuunnneeeaaa      NNNEEEPPPTTTUUUNNN      jjjuuuddd...   CCCOOONNNSSSTTTAAANNNŢŢŢAAA      

 

REGIM PENSIUNE COMPLETA (840 lei bonuri de masa incluse) 
 
SERVICII INCLUSE IN PRETUL DIN OFERTA SI TARIFE PENTRU ÎNSOŢITORI : 

• 840 lei bonuri incluse pentru prânz şi cină; 

• Cazare 7 nopţi cursant, cu mic dejun inclus;  

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

• Cazare un copil de vârsta pana la 7 ani gratuitate; 

• Acces gratuit la piscină şi şezlonguri; 

• Contul de cameră se poate folosi la restaurantul şi la barul hotelului; 

• Dacă se doreşte pat suplimentar se achită 60 de ron/zi; 

• Pentru copiii cu varsta între 7 ani şi 12 ani se achită valoarea micului dejun 30 ron/zi + 30 ron/zi (pat suplimentar 
optional); 

• Pentru al doilea copil de până la 7 ani se achită 20 ron şi are micul dejun inclus, fără pat suplimentar.  
 

Pot fi utilizate si voucherele de vacanta. Bonurile de masă pot fi suplimentate cash sau cu vouchere ! 

Poze reprezentative 

   

   

   

www.cursurifunctionaripublici.ro  

0724.39.49.15        0751.43.49.71  

http://www.cursurifunctionaripublici.ro/
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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 730 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  

sau la nr. de fax :  0372.001.026. 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 730 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  

sau la nr. de fax :  0372.001.026. 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 730 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  

sau la nr. de fax :  0372.001.026. 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

