
 

www.asociatiadacia.ro  
 

           

Grilă cursuri de perfecţionare 
de 7 zile Munte 2020 
Seria septembrie - decembrie 2020,  
Organizate în Staţiunea Predeal, jud. Braşov 

Cursuri destinate sectorului public, conform Noului cod administrativ, 
adoptat prin O.U.G. NR.57/2019 (cursuri promovare profesională , 
certificate cu 40 de ore / conform art. 479 al Codului administrativ)   

Cursuri pentru functionari publici, 
personal contractual si alesi locali ! 

 

 

 

Asociatia Universitara Dacia Sinaia are certificat sistemul de management al 
calitatii de catre organismul de certificare NATCERT conform conditiilor din 
standardul ISO 9001:2015 / SR EN ISO 9001:2015 pentru urmatorul domeniu 
de activitate:  
Activitati de formare profesionala (Alte forme de invatamant n.c.a. – 8559): 
cursuri de formare profesionala pentru sectorul public: functionari publici, 
personal contractual si alesi locali; cursuri de formare organizate conform H.G. 
nr. 1066/2008; cursuri autorizate ANC; cursuri de perfectionare si activitati de 
tip teambuilding pentru personalul din sectorul privat; cursuri de dezvoltare 
personala.  ( Numar certificat: 09/NAT634/0001/RO din 24.05.2018 )  

www.asociatiadacia.ro 

inscrieri@asociatiadacia.ro  

Contact inscrieri: 0749.077.999 

Asociaţia Universitară Dacia Sinaia este furnizor autorizat de formare 
profesională, înregistrat în Registrul naţional al furnizorilor de formare 
profesională a adulţilor cu numărul 
29/281/24.05.2019, Domeniul: Administraţie şi servicii publice, conform 
autorizaţiei emise de către Comisia de autorizare a furnizorilor de formare 
profesională din judeţul Prahova (Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi 
Ministerul Educaţiei Naţionale).     Autorizaţia seria PH nr. 001417 

http://www.asociatiadacia.ro/
http://www.asociatiadacia.ro/
mailto:inscrieri@asociatiadacia.ro
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GG    RR    II    LL    AA        CC  UU  RR  SS  UU  RR  II        PP  RR  EE  DD  EE  AA  LL      22  00  22  00      !!  !!  !!  
CCUURRSSUURRII  DDEE  PPEERRFFEECCTTIIOONNAARREE  PPRROOFFEESSIIOONNAALLAA  PPEENNTTRRUU  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIAA  PPUUBBLLIICCAA  

~~  PPRROOGGRRAAMMUULL  CCUURRSSUURRII  MMUUNNTTEE  SSEEPPTTEEMMBBRRIIEE  ––  DDEECCEEMMBBRRIIEE  22002200  ~~ 
CONFORM H.G. NR. 714/2018, SE POT FACE CAZARI ŞI LA 4 STELE, CU RESPECTAREA PLAFOANELOR ! 

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

In tariful de cazare primiti = cazare cu mic dejun 2 adulti + 1 copil + mic dejun si 800 lei bonuri de masa pentru prânz şi cină !  

 
A T E N T I E   !  LA FINALUL OFERTEI GASITI GHIDUL HOTELIER, CU TOATE SERVICIILE SI FACILITATILE INCLUSE ! ! ! 

 

SAPTAMANA DENUMIREA CURSULUI LOCATIE 
TARIF 

CAZARE 
TAXA 
CURS 

FURNIZOR 
CURS 

CURSURI PERFECTIONARE SEPTEMBRIE 2020 – PREDEAL, JUD. BRAŞOV 

SAPTAMANA 
1 

Cazare 
duminică  

13.09.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
20.09.2020 la 

ora 12.00    

REVIZUIREA SISTEMULUI DE 

CONTROL MANAGERIAL INTERN 

CONFORM O.S.G.G. NR. 600/2018 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

TAXE, IMPOZITE LOCALE ŞI 

EXECUTARE SILITĂ – REGIMUL 

JURIDIC  

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

ACHIZIȚIILE PUBLICE – NOUTĂŢI 

LEGISLATIVE  

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

MANAGEMENT STRATEGIC SI 

POLITICI PUBLICE 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 

770 LEI  

SAPTAMANA  
2 

Cazare 
duminică  

20.09.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
27.09.2020 la 

ora 12.00    

LEADERSHIP SI ABILITATI 

MANAGERIALE ÎN SECTORUL 

PUBLIC 

(curs general) 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU 

ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA – 

NOILE REGLEMENTĂRI 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

MANAGEMENT PERFORMANT IN 

ADMINISTRATIA PUBLICA  

(curs general) 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

ANTICORUPȚIE, ETICA, 

INTEGRITATE SI DEONTOLOGIE 

PROFESIONALA  

(conform Noului cod administrativ) 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 

770 LEI  

SAPTAMANA 
3 

Cazare 

MANAGEMENTUL TIMPULUI, AL 

STRESULUI SI AL RISCURILOR IN 

INSTITUTIILE PUBLICE 

(curs general) 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI 
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duminică  
27.09.2020 

după ora 16.00  
–  

Plecare 
duminică 

04.10.2020 la 
ora 12.00    

MEDIEREA SI GESTIONAREA 

CONFLICTELOR IN INSTITUTIILE 

PUBLICE – METODE SPECIFICE 

(curs general) 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

POLITIE LOCALA – APLICAREA 

LEGISLAŢIEI SPECIFICE 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR 

PUBLICE ȘI REALIZAREA 

CONTROLULUI FINANCIAR 

PREVENTIV 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 

770 LEI  

CURSURI PERFECTIONARE OCTOMBRIE 2020 – PREDEAL, JUD. BRAŞOV 

SAPTAMANA  
4 

Cazare 
duminică  

04.10.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
11.10.2020 la 

ora 12.00    

IMPLEMENTAREA 

REGULAMENTULUI GENERAL DE 

PROTECTIE A DATELOR (GDPR) IN 

INSTITUTIILE PUBLICE 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

MANAGEMENTUL FUNCTIILOR SI 

FUNCTIONARILOR PUBLICI 

CONFORM NOULUI COD 

ADMINISTRATIV 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

BAZELE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE – INTERPRETAREA SI 

PUNEREA IN EXECUTARE A LEGII 

(curs general) 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

SECRETARIAT, ARHIVARE, 

BIBLIOTECONOMIE SI 

MANAGEMENTUL 

DOCUMENTELOR 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 

770 LEI  

SAPTAMANA 
5 

Cazare 
duminică  

11.10.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
18.10.2020 la 

ora 12.00    

REVIZUIREA SISTEMULUI DE 

CONTROL MANAGERIAL INTERN 

CONFORM O.S.G.G. NR. 600/2018 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

TAXE, IMPOZITE LOCALE ŞI 

EXECUTARE SILITĂ – REGIMUL 

JURIDIC 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

MANAGEMENT STRATEGIC SI 

POLITICI PUBLICE 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

ACHIZIȚIILE PUBLICE – NOUTĂŢI 

LEGISLATIVE 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 

770 LEI  
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SAPTAMANA  
6 

Cazare 
duminică  

18.10.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
25.10.2020 la 

ora 12.00 

LEADERSHIP SI ABILITATI 

MANAGERIALE ÎN SECTORUL 

PUBLIC 

(curs general) 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU 

ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA – 

NOILE REGLEMENTĂRI 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

MANAGEMENT PERFORMANT IN 

ADMINISTRATIA PUBLICA  

(curs general) 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

ANTICORUPȚIE, ETICA, 

INTEGRITATE SI DEONTOLOGIE 

PROFESIONALA 

(conform Noului cod administrativ) 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 

770 LEI  

SAPTAMANA 
7 

Cazare 
duminică  

25.10.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
01.11.2020 la 

ora 12.00 

MANAGEMENTUL TIMPULUI, AL 

STRESULUI SI AL RISCURILOR IN 

INSTITUTIILE PUBLICE 

(curs general) 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

MEDIEREA SI GESTIONAREA 

CONFLICTELOR IN INSTITUTIILE 

PUBLICE  

(curs general) 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

POLITIE LOCALA – APLICAREA 

LEGISLAŢIEI SPECIFICE 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR 

PUBLICE ȘI REALIZAREA 

CONTROLULUI FINANCIAR 

PREVENTIV 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 

770 LEI  

CURSURI PERFECTIONARE NOIEMBRIE 2020 – PREDEAL, JUD. BRAŞOV 

SAPTAMANA  
8 

Cazare 
duminică  

01.11.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
08.11.2020 la 

ora 12.00 

IMPLEMENTAREA 

REGULAMENTULUI GENERAL DE 

PROTECTIE A DATELOR (GDPR) IN 

INSTITUTIILE PUBLICE 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

MANAGEMENTUL FUNCTIILOR SI 

FUNCTIONARILOR PUBLICI 

CONFORM NOULUI COD 

ADMINISTRATIV 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

BAZELE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE – INTERPRETAREA SI 

PUNEREA IN EXECUTARE A LEGII  

(curs general) 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  
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SECRETARIAT, ARHIVARE, 

BIBLIOTECONOMIE SI 

MANAGEMENTUL 

DOCUMENTELOR 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 

770 LEI  

SAPTAMANA 
9 

Cazare 
duminică  

08.11.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
15.11.2020 la 

ora 12.00 

REVIZUIREA SISTEMULUI DE 

CONTROL MANAGERIAL INTERN 

CONFORM O.S.G.G. NR. 600/2018 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

MANAGEMENT PERFORMANT IN 

ADMINISTRATIA PUBLICA  

(curs general) 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

MANAGEMENT STRATEGIC SI 

POLITICI PUBLICE 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

ACHIZIȚIILE PUBLICE – NOUTĂŢI 

LEGISLATIVE 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 

770 LEI  

SAPTAMANA  
10 

Cazare 
duminică  

15.11.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
22.11.2020 la 

ora 12.00 

LEADERSHIP SI ABILITATI 

MANAGERIALE ÎN SECTORUL 

PUBLIC 

(curs general) 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU 

ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA – 

NOILE REGLEMENTĂRI 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

TAXE, IMPOZITE LOCALE ŞI 

EXECUTARE SILITĂ – REGIMUL 

JURIDIC  

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

ANTICORUPȚIE, ETICA, 

INTEGRITATE SI DEONTOLOGIE 

PROFESIONALA  

(conform Noului cod administrativ) 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 

770 LEI  

SAPTAMANA 
11 

Cazare 
duminică  

22.11.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
29.11.2020 la 

ora 12.00 

MANAGEMENTUL TIMPULUI, AL 

STRESULUI SI AL RISCURILOR IN 

INSTITUTIILE PUBLICE 

(curs general) 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

MEDIEREA SI GESTIONAREA 

CONFLICTELOR IN INSTITUTIILE 

PUBLICE  

(curs general) 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

POLITIE LOCALA – APLICAREA 

LEGISLAŢIEI SPECIFICE 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  
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CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR 

PUBLICE ȘI REALIZAREA 

CONTROLULUI FINANCIAR 

PREVENTIV 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 

770 LEI  

CURSURI PERFECTIONARE DECEMBRIE 2020 – PREDEAL. JUD. BRAŞOV 

SAPTAMANA 
12 

Cazare 
duminică  

29.11.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
06.12.2020 la 

ora 12.00 

IMPLEMENTAREA 

REGULAMENTULUI GENERAL DE 

PROTECTIE A DATELOR (GDPR) IN 

INSTITUTIILE PUBLICE 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

MANAGEMENTUL FUNCTIILOR SI 

FUNCTIONARILOR PUBLICI 

CONFORM NOULUI COD 

ADMINISTRATIV 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

BAZELE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE – INTERPRETAREA SI 

PUNEREA IN EXECUTARE A LEGII  

(curs general) 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

SECRETARIAT, ARHIVARE, 

BIBLIOTECONOMIE SI 

MANAGEMENTUL 

DOCUMENTELOR 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 

770 LEI  

SAPTAMANA 
13 

Cazare 
duminică  

06.12.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
13.12.2020 la 

ora 12.00 

REVIZUIREA SISTEMULUI DE 

CONTROL MANAGERIAL INTERN 

CONFORM O.S.G.G. NR. 600/2018 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

TAXE, IMPOZITE LOCALE ŞI 

EXECUTARE SILITĂ – REGIMUL 

JURIDIC 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

MANAGEMENT STRATEGIC SI 

POLITICI PUBLICE 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

ACHIZIȚIILE PUBLICE – 

PLANIFICARE, PROCEDURI ȘI 

UTILIZARE SICAP 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 

770 LEI  

SAPTAMANA 
14 

Cazare 
duminică  

13.12.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 

LEADERSHIP SI ABILITATI 

MANAGERIALE ÎN SECTORUL 

PUBLIC 

(curs general) 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU 

ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA – 

NOILE REGLEMENTĂRI 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  
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20.12.2020 la 
ora 12.00 MANAGEMENT PERFORMANT IN 

ADMINISTRATIA PUBLICA  

(curs general) 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 
770 LEI  

ANTICORUPȚIE, ETICA, 

INTEGRITATE SI DEONTOLOGIE 

PROFESIONALA  

(conform Noului cod administrativ) 

2.060 lei 
(800 lei bonuri de masa 

incluse) 

770 LEI  

 
 

SALA DE CONFERINŢĂ HOTEL ATRIUM MOUNTAIN VIEW**** PREDEAL  
 

 

00 

 
 

7  
inscrieri@asociatiadacia.ro  
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CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA PROGRAMUL DE PERFECŢIONARE 

PROFESIONALĂ 

CERTIFICARE:  Participanţii vor primi certificate de participare la curs conform Noului cod administrativ 

si H.G. nr. 1066/2008 care vor cuprinde: numele participantului, perioada, numarul de ore, 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 de  770 lei (tva inclus în sumă) şi se va achita anticipat în contul furnizorului de 

curs, 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 de cursuri 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 din oferta.  

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, 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 inscrieri@asociatiadacia.ro    

                         sau  

      Pe fax:  0372.001.026 . 

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-ul nostru 

www.asociatiadacia.ro .  

mailto:inscrieri@asociatiadacia.ro
http://www.asociatiadacia.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, 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   

E-mail: inscrieri@asociatiadacia.ro  

 

 

www.asociatiadacia.ro  

 

mailto:inscrieri@asociatiadacia.ro
http://www.asociatiadacia.ro/
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GHID HOTELIER : PREZENTAREA HOTELULUI PARTENER, A SERVICIILOR 

INCLUSE SI A FACILITATILOR DE CAZARE 
 

NOU ! HOTEL ATRIUM MOUNTAIN VIEW****,  Staţiunea PREDEAL, jud. BRAŞOV 

    

 

TARIF CAZARE 7 NOPŢI = 2.060 LEI cu 800 lei bonuri de masă bonus pentru prânz şi cină + 

suplimentar mic dejun , cu următoarele beneficii: 

BONUSURI SUPLIMENTARE: 

• Cazare gratuit un insotitor adult, cu mic dejun inclus;  

• Cazare gratuit un copil cu varsta pana la 7 ani, cu mic dejun inclus; 

• Acces gratuit la toate facilităţile hotelului; 

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

• Dacă se doreşte pat suplimentar se achită 40 lei/zi; 

• Pentru al doilea copil de varsta până la 7 ani se achită valoarea micului dejun de 25 lei/zi; 

• Pentru copiii cu vârsta între 7 – 12 ani se achită valoarea micului dejun de 25 lei/zi.     

 

 FOTOGRAFII REPREZENTATIVE FACILITĂŢI HOTEL:  

   

   

 

https://atriumhotels.ro/hotel-atrium-mountain-view-predeal/
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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 Dacia, 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 770 lei/persoană  pe care o vom vira integral în contul Asociaţiei Universitare 

Dacia 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 Dacia 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 pentru a va completa si elibera certificatul de participare la curs. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
FURNIZOR DE CURSURI DE 

PERFECTIONARE 
 

www.asociatiadacia.ro 

 
inscrieri@asociatiadacia.ro  

 

ASOCIAŢIA UNIVERSITARĂ  
DACIA 

Sediul social: ORAŞ SINAIA, str. CALEA 

CODRULUI, nr. 6, JUD. PRAHOVA;  

Nr. Reg. Special Judecătoria Sinaia dosar nr. 

980/310/17.05.2013-11/AF/2013  

CUI 31889427 

IBAN  RO48CECEB00030RON0022502 

CEC BANK 

Tel.: 0751.43.49.71   

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@asociatiadacia.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 de reglementarile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter  

 personal  . 

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

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

http://www.asociatiadacia.ro/
mailto:inscrieri@asociatiadacia.ro
mailto:inscrieri@asociatiadacia.ro
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