
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

       
    

 

Motto-ul cursurilor noastre: „Nu ai intrebari, Nu ai raspunsuri !” 

Toate cursurile noastre le regasiti si in catalogul SEAP la  

coduri servicii/produse, de la 01 COLUMNA – CURS 7 

ZILE MUNTE  pana la 61 COLUMNA – CURS 7 ZILE 

MUNTE , COD CPV 80530000-8 Servicii de formare 

profesionala (Rev.2) 

Ofertant: ASOCIATIA UNIVERSITARA COLUMNA    

 

2018 
Seria Nr. 3 Cursuri 

Functionari Publici 
Personal Contractual 

Alesi locali 

Septembrie Octombrie 
Noiembrie Decembrie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Furnizori cursuri: 
  
ASOCIATIA UNIVERSITARA 
COLUMNA 
www.asociatiacolumna.ro  
 
COLUMNA TRAINING & 
CONSULTING SRL 
www.columnatraining.ro  
 
UNIVERS TRAINING SRL  
www.universtraining.ro  
Firme autorizate ANC si certificate  ISO 

9001:2015 - Activități de formare profesională 

 

OFERTA  CURSURI 
PERFECTIONARE FUNCTIONARI 

PUBLICI 7 ZILE MUNTE 2018 
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NNee  pprreeggaattiimm  ppeennttrruu  ssuucccceess   iimmpprreeuunnaa  !!   

Stimaţi colegi,                                                                                                                         

Vă punem la dispoziţie oferta noastră de cursuri de perfecţionare ce se adresează 

angajaţilor din sectorul public, în special, celor din administraţia publică locală, 

organizate în perioada septembrie-decembrie 2018 la munte, în staţiunea Sinaia. 

Obiectivele cursurilor: cunoştinţe noi + experienţe noi, într-un mediu destins de 

lucru care facilitează interacţiunea.    

 

Cursurile pe care vi le oferim sunt circumscrise principalelor domenii de 

activitate ale serviciilor publice locale, precum: asistenţă socială, 

contabilitatea instituţiilor publice, achiziţiile publice, controlul managerial 

intern, resurse umane, gestiunea domeniului public, stare civilă, 

management de proiect, registrul agricol, finanţe publice locale, protecţia 

mediului, accesarea fondurilor europene 2014-2020 şi multe altele. 

Cursurile abordează teme 

noi în activitatea 

administraţiei publice, atât 

din perspectivă juridică, 

cât şi din perspectivă 

managerială. 
 

Metodele noastre de 

training combină 

elementele teoretice, cu 

cele aplicative, cu accent 

pe soluţionarea 

problemelor cu care vă 

confruntaţi în activităţile 

curente.   

De ce oferta noastră este unică ?  
Beneficiaţi cele mai bune condiţii de curs, la cel mai bun tarif din piaţă, pentru cursurile de 7 zile, doar 730 lei cu TVA inclus1; 

Beneficiaţi de cele mai bune condiţii de cazare şi masă, la cele mai bune tarife, pentru 7 zile, cu 7 nopţi de cazare, la tariful de  1.750 

lei, cu 800 lei bonuri de masă bonus + mic dejun (vedeți beneficiile majore mai jos în dreptul fiecărui hotel); 

Beneficiaţi de cazare singur în cameră, cu posibilitatea venirii cu însoţitori la capacitatea camerei (bonus oferit de hoteluri); 

Decontarea serviciilor de cazare se face direct cu hotelurile, fără costuri suplimentare ! 

IMPORTANT !  

LA NOI TOATE CURSURILE SE TIN, INDIFERENT DE PERIOADA SAU SEZON ! 

TOŢI FURNIZORII NOŞTRI DE CURSURI SUNT AUTORIZAŢI A.N.C. ŞI TOATE CURSURILE NOASTRE SUNT 

RECUNOSCUTE, CONFORM H.G. 1066/2008  

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

                                                 
1 IMPORTANT ! ECONOMISITI PANA LA 250 LEI PENTRU FIECARE TAXA DE CURS SI PANA LA 1.050 LEI (CHIAR MAI MULT) 

PENTRU FIECARE TAXA DE CAZARE FATA DE ALTE OFERTE (TOTAL ECONOMIE/CURSANT = PANA LA 1.300 LEI,   VEZI CEI 

3 E din SCIM ) SI BENEFICIEZI DE CELE MAI BUNE CURSURI !!!  

OOOFFFEEERRRTTTĂĂĂ   CCCUUURRRSSSUUURRRIII   PPPEEERRRFFFEEECCCŢŢŢIIIOOONNNAAARRREEE   DDDEEE   777   ZZZIIILLLEEE   MMMUUUNNNTTTEEE   222000111888   
  

CCuurrssuurrii  ddee  ppeerrffeeccttiioonnaarree  ppeennttrruu  aaddmmiinniissttrraattiiaa  ppuubblliiccaa::    ffuunnccttiioonnaarrii  ppuubblliiccii,,  ppeerrssoonnaall  ccoonnttrraaccttuuaall  ssii  aalleessii  llooccaallii  !!    

GGrriillaa  ccoommpplleettăă  ccuurrssuurrii,,  ppeerriiooaaddaa  sseepptteemmbbrriiee  --  ddeecceemmbbrriiee  22001188,,  oorrggaanniizzaattee  îînn  ssttaattiiuunneeaa  SSIINNAAIIAA  !!  

BBeenneeffiicciiii  mmaajjoorree::  ccuurrssuurrii  ccoommpplleettee  ddee  77  zziillee  ==    aannaalliizzaa  lleeggiissllaattiiee  ++  iinnssttrruummeennttee  ssii  pprroocceedduurrii  ddee  

lluuccrruu  ppee  ddoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee  //  77  nnooppttii  ccaazzaarree//ccaazzaarree  ssiinngguurr  iinn  ccaammeerraa//cceeaa  mmaaii  mmiiccaa  ttaaxxăă  ddee  ccuurrss  ==  

ddooaarr  773300  lleeii  ccuu  ttvvaa  iinncclluuss  

CC  uu  rr  ss  uu  rr  ii        oo  rr  gg  aa  nn  ii  zz  aa  tt  ee        îî  nn        cc  aa  dd  rr  uu  ll  ::    

„„CCOONNSSOORRŢŢIIUULLUUII  PPEENNTTRRUU  PPEERRFFEECCŢŢIIOONNAARREE  PPRROOFFEESSIIOONNAALLĂĂ  ÎÎNN  AADDMMIINNIISSTTRRAAŢŢIIAA  PPUUBBLLIICCĂĂ””  

PPPAAARRRTTTEEENNNEEERRRIII    CCCOOONNNSSSOOORRRŢŢŢIIIUUU:::    

www.cursurifunctionaripublici.ro 

    

ISO 9001:2015 - Activități de formare 

profesională   

      

 

ASOCIAŢIA UNIVERSITARĂ COLUMNA  CIF 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 (înregistrată în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională + 

ISO 9001:2008 - Activități de formare profesională)  

http://www.asociatiacolumna.ro/
http://www.universtraining.ro/
http://www.columnatraining.ro/
http://www.asociatiacolumna.ro/
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GG    RR    II    LL    AA        NN  OO  UU  AA    !!  
CCUURRSSUURRII  DDEE  PPEERRFFEECCTTIIOONNAARREE  PPRROOFFEESSIIOONNAALLAA  PPEENNTTRRUU  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIAA  PPUUBBLLIICCAA  

~~  PPRROOGGRRAAMMUULL  CCUURRSSUURRII  MMUUNNTTEE  SSEEPPTTEEMMBBRRIIEE  --  DDEECCEEMMBBRRIIEE    22001188  ~~ 

 

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 ! 

SAPTAMANA DENUMIREA CURSULUI LOCATIE 
TARIF 

CAZARE 

TAXA 

CURS 

FURNIZOR 

CURS 

Cursuri de perfectionare de 7 zile, SERIA III, MUNTE 2018 

SAPTAMANA 

1 
Cazare 

duminică  
09.09.2018 

după ora 
16.00  

–  
Plecare 

duminică 
16.09.2018 la 

ora 12.00    

CURS 1 

Etica, integritate, transparenta si 

deontologie profesionala  
(curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 2 

Taxe, impozite locale si executarea 

silita a creantelor fiscale 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 3 

Implementarea Regulamentului 

General de Protectie a Datelor 

(GDPR) in institutiile publice 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 4 

Secretariat, arhivare, 

biblioteconomie si managementul 

documentelor 

Hotelul Marami***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

SAPTAMANA 

2 
Cazare 

duminică  
16.09.2018 

după ora 
16.00  

–  
Plecare 

duminică 
23.09.2018 la 

ora 12.00    

CURS 1 

Urbanism, amenajarea teritoriului 

si disciplina in constructii 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 2 

Management performant in 

administratia publica  
(curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 3 

Contabilitate si control financiar 

preventiv 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 4 

Asistenta sociala – legislatie si 

proceduri 

Hotelul Marami***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

SAPTAMANA 

3 
Cazare 

duminică  

CURS 1 

Managementul timpului, al 

stresului si al riscurilor  
(curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
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23.09.2018 
după ora 

16.00  
–  

Plecare 
duminică 

30.09.2018 la 
ora 12.00    

CURS 2 

Managementul situatiilor de 

urgenta, sanatate si securitate in 

munca (curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 3 

Achizitiile publice – noile 

reglementari, proceduri si 

utilizare SICAP 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 4 

Registrul agricol – noile 

reglementari si proceduri 

Hotelul Marami***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

SAPTAMANA 

4 
Cazare 

duminică  
30.09.2018 

după ora 
16.00  

–  
Plecare 

duminică 
07.10.2018 la 

ora 12.00    

CURS 1 

Asistenta sociala – consilierea 

familiilor cu probleme psiho-

sociale 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 2 

Regimul juridic al actelor si 

contractelor administrative si 

metodologia interpretarii si 

punerii in executare a legii  
(curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 3 

Managementul proiectelor  

(curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 4 

Managementul resurselor umane, 

dezvoltarea personala si 

managementul carierei 

personalului din sectorul public 

(curs general) 

Hotelul Marami***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

SAPTAMANA 

5 
Cazare 

duminică  
07.10.2018 

după ora 
16.00  

–  
Plecare 

duminică 
14.10.2018 la 

ora 12.00    

CURS 1 

Politie locala – managementul 

activitatilor de ordine si siguranta 

publica, legislatie si proceduri 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 2 

Competente informatice – 

operator PC  
(curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 3 

Protectia mediului si 

managementul deseurilor  
(curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 4 

Incluziune sociala, egalitate de 

sanse si nediscriminare  
(curs general) 

Hotelul Marami***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
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SAPTAMANA 

6 
Cazare 

duminică  
14.10.2018 

după ora 
16.00  

–  
Plecare 

duminică 
21.10.2018 la 

ora 12.00    

CURS 1 

Revizuirea sistemului de control 

managerial intern conform 

O.S.G.G. nr. 600/2018  
(curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 2 

Gestiunea serviciilor publice locale 

si managementul domeniului public 

si privat  
(curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 3 

Comunicare eficienta intra si 

inter-institutionala  
(curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 4 

Management performant in 

administratia publica  
(curs general) 

Hotelul Marami***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

SAPTAMANA 

7 
Cazare 

duminică  
21.10.2018 

după ora 
16.00  

–  
Plecare 

duminică 
28.10.2018 la 

ora 12.00    

CURS 1 

Etica, integritate, transparenta si 

deontologie profesionala  
(curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 2 

Taxe, impozite locale si executarea 

silita a creantelor fiscale 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 3 

Implementarea Regulamentului 

General de Protectie a Datelor 

(GDPR) in institutiile publice 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 4 

Secretariat, arhivare, 

biblioteconomie si managementul 

documentelor 

Hotelul Marami***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

SAPTAMANA 

8 
Cazare 

duminică  
28.10.2018 

după ora 
16.00  

–  
Plecare 

duminică 
04.11.2018 la 

ora 12.00    

CURS 1 

Urbanism, amenajarea teritoriului 

si disciplina in constructii 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 2 

Management performant in 

administratia publica  
(curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 3 

Contabilitate si control financiar 

preventiv 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
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CURS 4 

Asistenta sociala – legislatie si 

proceduri 

Hotelul Marami***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

SAPTAMANA 

9 
Cazare 

duminică  
04.11.2018 

după ora 
16.00  

–  
Plecare 

duminică 
11.11.2018 la 

ora 12.00    

CURS 1 

Implementarea Regulamentului 

General de Protectie a Datelor 

(GDPR) in institutiile publice  

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 2 

Managementul situatiilor de 

urgenta, sanatate si securitate in 

munca (curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 3 

Achizitiile publice – noile 

reglementari, proceduri si 

utilizare SICAP 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 4 

Registrul agricol – noile 

reglementari si proceduri 

Hotelul Marami***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

SAPTAMANA 

10 
Cazare 

duminică  
11.11.2018 

după ora 
16.00  

–  
Plecare 

duminică 
18.11.2018 la 

ora 12.00    

CURS 1 

Asistenta sociala – consilierea 

familiilor cu probleme psiho-

sociale 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 2 

Regimul juridic al actelor si 

contractelor administrative si 

metodologia interpretarii si 

punerii in executare a legii  

(curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 3 

Managementul proiectelor  
(curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 4 

Managementul resurselor umane, 

dezvoltarea personala si 

managementul carierei 

personalului din sectorul public 
(curs general) 

Hotelul Marami***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

SAPTAMANA 

11 
Cazare 

duminică  
18.11.2018 

după ora 
16.00  

–  
Plecare 

CURS 1 

Implementarea Regulamentului 

General de Protectie a Datelor 

(GDPR) in institutiile publice 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 2 

Competente informatice – 

operator PC  

(curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
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duminică 
25.11.2018 la 

ora 12.00    

CURS 3 

Protectia mediului si 

managementul deseurilor  

(curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 4 

Incluziune sociala, egalitate de 

sanse si nediscriminare  

(curs general) 

Hotelul Marami***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

SAPTAMANA 

12 
Cazare 

duminică  
25.11.2018 

după ora 
16.00  

–  
Plecare 

duminică 
02.12.2018 la 

ora 12.00    

CURS 1 

Revizuirea sistemului de control 

managerial intern conform 

O.S.G.G. nr. 600/2018  
(curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 2 

Gestiunea serviciilor publice locale 

si managementul domeniului public 

si privat  
(curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 3 

Comunicare eficienta intra si 

inter-institutionala  
(curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 4 

Management performant in 

administratia publica  
(curs general) 

Hotelul Marami***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

SAPTAMANA 

13 
Cazare 

duminică  
02.12.2018 

după ora 
16.00  

–  
Plecare 

duminică 
09.12.2018 la 

ora 12.00    

CURS 1 

Managementul timpului, al 

stresului si al riscurilor  
(curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 2 

Managementul situatiilor de 

urgenta, sanatate si securitate in 

munca (curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 3 

Achizitiile publice – noile 

reglementari, proceduri si 

utilizare SICAP 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 4 

Registrul agricol – noile 

reglementari si proceduri 

Hotelul Marami***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

SAPTAMANA 

14 
Cazare 

CURS 1 

Urbanism, amenajarea teritoriului 

si disciplina in constructii 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
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duminică  
09.12.2018 

după ora 
16.00  

–  
Plecare 

duminică 
16.12.2018 la 

ora 12.00    

CURS 2 

Management performant in 

administratia publica  

(curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 3 

Contabilitate si control financiar 

preventiv 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 4 

Secretariat, arhivare, 

biblioteconomie si managementul 

documentelor 

Hotelul Marami***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

SAPTAMANA 

15 
Cazare 

duminică  
16.12.2018 

după ora 
16.00  

–  
Plecare 

duminică 
23.12.2018 la 

ora 12.00    

CURS 1 

Etica, integritate, transparenta si 

deontologie profesionala  

(curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 2 

Taxe, impozite locale si executarea 

silita a creantelor fiscale 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 3 

Comunicare eficienta intra si 

inter-institutionala  

(curs general) 

Popasul Haiducilor***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

CURS 4 

Achizitiile publice – noile 

reglementari, proceduri si 

utilizare SICAP 

Hotelul Marami***, Sinaia 

 

1.750 lei 730 LEI 
 

 
IMPORTANT  ! 

LA NOI TOATE CURSURILE SE ŢIN, CU CONDIŢIA SĂ VĂ ÎNSCRIEŢI DIN TIMP ŞI SĂ EXISTE LOC 

LIBER ! 

 

www.cursurifunctionaripublici.ro 
007 

 
 

La cerere  se poate organiza orice curs din domeniile 
prioritare de activitate din sectorul public ! 

 
www.asociatiacolumna.ro  

http://www.cursurifunctionaripublici.ro/
http://www.asociatiacolumna.ro/
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GARANŢIA CALITĂŢII                                                                            
 

Firmele sau furnizorii de formare nu sunt decât instrumente prin intermediul cărora oamenii care lucrează în cadrul 
lor pot să îţi ofere sprijinul de care ai nevoie în activităţile profesionale.  

„Funcţia publică” din ziua de astăzi oferă mari provocări celor care o ocupă. Trebuie să reziste presiunilor, trebuie să 
răspundă permanent nevoilor în schimbare ale beneficiarilor serviciilor publice şi, toate astea, în condiţii de 
austeritate şi a unor satisfacţii profesionale şi materiale limitate.     

Aceste sunt câteva premise de la care plecăm în demersul nostru; acela de a oferi suport celor care lucrează în 
sectorul public, pentru a deveni mai performanţi, pentru a aplica mai bine legea şi, de ce nu, pentru a găsi un mediu 
propice dezvoltării personale şi profesionale.     

În acest sens, milităm pentru un corp bine pregătit al agenţilor publici (aleşi sau numiţi; funcţionari publici sau 
personal contractual) şi punem în discuţie teme de real interes pentru ceea ce se doreşte din partea beneficiarilor de 
la sectorul public românesc.  

Această ofertă educaţională reprezintă rezultatul feed-back-ului obţinut în urma multitudinii de cursuri sau proiecte 
la care am participat din anul 2004 până în prezent în calitate de formator, expert sau director programe de formare 
în cadrul unor furnizori de formare recunoscuţi sau beneficiari ai unor proiecte finanţate din fonduri 
nerambursabile, precum:  

✓ Columna Training & Consulting;  
✓ Univers Training;  
✓ Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei (AID); 
✓ Institutul Naţional de Administraţie Bucureşti (INA);  
✓ Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timişoara (CRFCAPL Timişoara);   
✓ Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Craiova (CRAIFOR, Craiova); 
✓ International Centre for Migration Policy Development (ICMPD, Vienna, Austria).   

Principiile de training folosite de noi sunt următoarele:  

✓ cunoştinţe (educaţie teoretică): cursuri adresate personalului din sectorul public; 
✓ abilităţi: formarea de aptitudini  practice prin exerciţii şi jocuri de rol;  
✓ atitudine: reacţia potrivită în situaţii dificile sau conflictuale (cu actori interni sau externi). 

Metodele de training folosite vizează atingerea următoarelor obiective:  

✓ asimilarea rapidă a cunoştinţelor şi informaţiilor;  
✓ încurajarea schimbului de experienţă între participanţi;  
✓ asigurarea calităţii materialelor didactice folosite; 
✓ obţinerea unui feed-back real şi adaptarea tematicilor cursurilor la acesta;   
✓ evitarea cursurilor „plate”; 
✓ asigurarea unui înalt grad de satisfacţie al participanţilor.  

 
VĂ MULŢUMIM ŞI VĂ AȘTEPTĂM ! 

 
conf.univ.dr. GABRIEL MOINESCU 

Coordonator consorţiu perfecţionare profesională   
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CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA PROGRAMUL DE PERFECŢIONARE 

PROFESIONALĂ 

CERTIFICARE:  Participanţii vor primi certificate de participare la curs care vor cuprinde: numele 

participantului, perioada, locația 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 pentru toţi cei trei furnizori de cursuri, respectiv 730 lei şi se va achita 

anticipat în contul furnizorului de cursuri ales, conform proformei şi 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).  

Nici unul dintre furnizorii de cursuri din cadrul consortiului nu percepe adaos la serviciile hoteliere, de 

aceea decontarea se face direct cu fiecare hotel în parte ! 

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.  

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:  

Înscrierea la curs se face, de regulă, cu minim 10 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.  

Cererea individuală de înscriere se transmite completată și scanată : 

      La adresa de e-mail columnatraining@yahoo.com   

                         sau  

      Pe fax:  0372.001.026 , indiferent de furnizorul de cursuri ales ! 

Cererea de inscriere la curs se afla 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  , 0767.266.826, 0722.207.117.   

Data limită de trimitere a înscrierilor este cu 10 ZILE înainte de prima zi a cursului ales (pentru situaţii 

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

Cererea individuală de înscriere o puteţi descărca, împreună cu oferta, de pe site-urile noastre 

www.columnatraining.ro , www.universtraining.ro şi  www.asociatiacolumna.ro .  

mailto:columnatraining@yahoo.com
http://www.columnatraining.ro/
http://www.universtraining.ro/
http://www.asociatiacolumna.ro/
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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 participare cu cel puțin 7 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.   

Daca in termenul de 7 zile mai sus menționat nu se face dovada efectuării plății, cererea dvs. va fi anulată 

împreună cu rezervarea. Pentru situații excepționale putem menține rezervarea locului la curs, dar pentru 

aceasta trebuie să anunțați cu minim 7 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.  

IMPORTANT ! Anularea înscrierii la curs se face în scris, printr-o adresă din partea instituției, cu 7 zile 

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

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 !  

 

CONTACTAŢI-NE ORICÂND, NU EZITAŢI !  

 

PENTRU ORICE INFORMAŢII SUPLIMENTARE NE PUTEŢI CONTACTA LA:  

Tel : 0724.39.49.14 (Vodafone) 

         0722.207.117  (Cosmote) 

         0749.077.999  (Orange) 

         0751.43.49.71 (Orange) 

Fax:  0372.001.026 (numărul de fax este valabil pentru toţi cei 3 furnizori de cursuri).   

E-mail  columnatraining@yahoo.com   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEŢI PRIMI TOATE 

INFORMAŢIILE DE CARE AVEŢI 

NEVOIE ! 

 

VĂ AŞTEPTĂM ! 

 

mailto:columnatraining@yahoo.com
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PREZENTAREA HOTELURILOR PARTENERE si A FACILITATILOR DE CAZARE 

Vă rugăm să citiţi cu atenţie condiţiile referitoare la cazare și însoţitori ! 

POPASUL HAIDUCILOR”***,  Staţiunea SINAIA, jud. PRAHOVA www.popasulhaiducilor.ro  

    

 

TARIF CAZARE 7 NOPŢI = 1,750 LEI cu 800 de lei bonuri de masă incluse bonus + suplimentar 

mic dejun cursant, cu următoarele beneficii: 

• un insotitor adult – gratuit, cu mic dejun inclus  

• primul copil de varsta pana la 7 ani – gratuit, cu mic dejun inclus; 

• pt. al 2-lea copil de varsta pana la 7 ani – se achita 10 lei/zi, cu mic dejun inclus . 

• pt. copiii cu varsta peste 7 ani  - se achita 15 lei/zi, cu mic dejun inclus.   

• la cerere se poate furniza si pat suplimentar in valoare de 20 lei/zi. 

• pentru al treilea adult se achită 60 lei/zi, cu mic dejun inclus. 

• NOU !                            BONUS SUPLIMENTAR = 1 h  SPA INCLUS ! 

   
 

 In cadrul locatiei beneficiati de o priveliste superba a muntilor si veti fi inconjurati numai de brazi; se 

afla in zona Furnica, la 1 km de partia de la telegondola Sinaia ! 

HOTEL ”MARAMI” ***, Staţiunea SINAIA, jud. PRAHOVA www.marami.ro  

     

 

TARIF CAZARE 7 NOPŢI = 1,750 LEI cu 800 de lei bonuri de masă incluse bonus + mic dejun 

cursantul,  cu următoarele beneficii: 

• un însoţitor adult cazare gratuit + mic dejun,  

• un copil cu vârsta până în 7 ani cazare gratuit + mic dejun,  

• pentru al doilea copil cu vârsta peste 7 ani se plătește supliment de cazare de 30 lei/zi și primește și 

pat suplimentar.  

• acces gratuit fitness si jacuzzi.  

 Locație superbă, situată lângă Peleș ; se afla in zona Furnica, la 1 km de partia de la telegondola Sinaia ! 

 

Completati cererea de inscriere de mai jos si va asteptam la curs !  
VA MULTUMIM PENTRU ALEGEREA FACUTA ! 

http://www.popasulhaiducilor.ro/
http://www.marami.ro/
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ASOCIATIA UNIVERSITARA COLUMNA 
CIF 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 ..................................... 

IMPORTANT ! Anularea înscrierii la curs se face în scris, printr-o adresă din partea instituției, cu 7 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 emite facturile de curs şi cazare, 

pentru a vă transmite ofertele noastre şi pentru a vă putea emite 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: columnatraining@yahoo.com  

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 privind protecţia datelor cu caracter  

 personal .  

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

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

mailto:asociatiacolumna@yahoo.com

