
   

   

                   

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 

   

                         O  F  E  R  T  A 
CURSURI DE PERFECŢIONARE 7 ZILE MARAMUREȘ 2020 (seria a IV-a) 

ORGANIZATE IN VIȘEUL DE SUS, JUD. MARAMUREŞ 
Stimați colegi,  

Vă invităm să participaţi la cursurile de 7 zile organizate în perioada ianuarie – iunie 2020 în județul 

Maramureș, Vișeul de Sus. Desfășurarea cursului și cazarea participanţilor se vor face la Hotelul 

Gabriela*** (categoria 3 stele) din loc. Vișeul de Sus, str. Rândunelelor, nr. 1, județul Maramureș.  

Grupul ţintă: aleşi locali, funcţionari publici şi personal contractual.   

Certificare: toţi participanţii la curs primesc certificat de participare la curs recunoscut conform H.G. 

nr. 1066/2008 şi Noului cod administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019 (minim 30 de ore).  

Taxa de curs este de 930 lei/pers. (tva inclus) şi se va achita în contul Asociaţiei Universitare 

Columna, conform facturii fiscale.  

Tariful de cazare este în valoare de 2.400 lei /7 nopţi (tva inclus) şi se va achita în contul Hotelului 

Gabriela***, conform facturii fiscale (decontarea cazării se face direct cu hotelul).   

Înscrierea la curs se face prin transmiterea cererii de înscriere atașată mai jos la adresa de mail 

inscrieri@asociatiacolumna.ro sau la nr. de fax  0372.001.026 .  

Înainte de înscriere vă rugăm să verificaţi disponibilitatea locurilor la telefon 0724.39.49.14 ! 

IMPORTANT ! Derezervarea si returnarea banilor se face cu minim 7 zile inainte de inceperea cursului, in 

caz contrar nu se returneaza nici taxa de curs, nici contravaloarea serviciilor hoteliere.  

 

 
Pentru informații suplimentare sunați la 0724.39.49.14, 0751.43.49.71 si 0722.207.117  

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


GRILA CURSURI DE PERFECTIONARE ORGANIZATE IN 

MARAMUREŞ IN ANUL 2020 
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 ! La final gasiti GHIDUL HOTELIER, cu facilitatile incluse ! 

FACILITATI INCLUSE IN TARIFUL DE CAZARE: cazare 7 nopti cursant + 1 insotitor adult + 1 copil; mic dejun + 800 lei 

bonuri de masa, pentru pranz si cina ! Tematicile cursurilor sunt postate pe site-ul www.asociatiacolumna.ro ! 

  

SAPTAMANA DENUMIREA CURSULUI LOCATIE 
TARIF 

CAZARE 
TAXA 
CURS 

FURNIZOR 
CURS 

CURSURI IANUARIE MARAMURES 2020 

 SAPTAMANA 
1 

Cazare 
duminică  

05.01.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
12.01.2020 la 

ora 12.00    

Managementul administrației 
publice 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Managementul proiectelor 
Hotelul Gabriela 

*** 
Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

 SAPTAMANA  
2 

Cazare 
duminică  

12.01.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
19.01.2020 la 

ora 12.00    

Anticorupție, etica, integritate 
si deontologie profesionala 

(conf. Noului cod administrativ) 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Secretariat, arhivare, 
biblioteconomie si 

managementul documentelor 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

SAPTAMANA 
3 

Cazare 
duminică  

19.01.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
26.01.2020 la 

ora 12.00     

Comunicare, relații publice și 
protocol 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Competențe informatice pentru 
personalul din sectorul public – 

utilizare IT&C 

 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

 SAPTAMANA  
4 

Cazare 
duminică  

26.01.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 

Dezvoltare organizațională – 
lucru în echipă, comunicare, 
management prin obiective și 

leadership 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

http://www.asociatiacolumna.ro/


02.02.2020 la 
ora 12.00    

Transparenţă şi liber acces la 
informaţiile de interes public 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

CURSURI FEBRUARIE MARAMURES 2020 

SAPTAMANA 
5 

Cazare 
duminică  

02.02.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
09.02.2020 la 

ora 12.00    

Noul cod administrativ – 
principalele modificări 

legislative instituite 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Taxe, impozite locale şi 
executare silită 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

SAPTAMANA  
6 

Cazare 
duminică  

09.02.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
16.02.2020 la 

ora 12.00 

Dezvoltarea personală a 
angajaţilor din sectorul public și 

managementul carierei 
(curs general) 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Managementul timpului, al 
stresului si al riscurilor 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

SAPTAMANA 
7 

Cazare 
duminică  

16.02.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
23.02.2020 la 

ora 12.00 

Managementul administrației 
publice 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Managementul proiectelor 
Hotelul Gabriela 

*** 
Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

SAPTAMANA  
8 

Cazare 
duminică  

23.02.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
01.03.2020 la 

ora 12.00 

Anticorupție, etica, integritate si 
deontologie profesionala  

(conf. Noului cod administrativ) 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Secretariat, arhivare, 
biblioteconomie si 

managementul documentelor 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Comunicare, relații publice și 
protocol 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 



Competențe informatice pentru 
personalul din sectorul public – 

utilizare IT&C 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

CURSURI MARTIE MARAMURES 2020 

SAPTAMANA 
9 

Cazare 
duminică  

01.03.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
08.03.2020 la 

ora 12.00 

Dezvoltare organizațională – 
lucru în echipă, comunicare, 
management prin obiective și 

leadership 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Transparenţă şi liber acces la 
informaţiile de interes public 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

SAPTAMANA  
10 

Cazare 
duminică  

08.03.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
15.03.2020 la 

ora 12.00 

Noul cod administrativ – 
principalele modificări 

legislative instituite 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Taxe, impozite locale şi 
executare silită 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

SAPTAMANA 
11 

Cazare 
duminică  

15.03.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
22.03.2020 la 

ora 12.00 

Dezvoltarea personală a 
angajaţilor din sectorul public și 

managementul carierei  
(curs general) 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Managementul timpului, al 
stresului si al riscurilor 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

SAPTAMANA 
12 

Cazare 
duminică  

22.03.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
29.03.2020 la 

ora 12.00 

Managementul administrației 
publice 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Managementul proiectelor 
Hotelul Gabriela 

*** 
Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

CURSURI APRILIE MARAMURES 2020 



SAPTAMANA 
13 

Cazare 
duminică  

29.03.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
05.04.2020 la 

ora 12.00 

Anticorupție, etica, integritate si 
deontologie profesionala  

(conf. Noului cod administrativ) 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Secretariat, arhivare, 
biblioteconomie si 

managementul documentelor 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

SAPTAMANA 
14 

Cazare 
duminică  

05.04.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
12.04.2020 la 

ora 12.00 

Comunicare, relații publice și 
protocol 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Competențe informatice pentru 
personalul din sectorul public – 

utilizare IT&C 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

SAPTAMANA 15 (12.04.2020 – 19.04.2020) – SAPTAMANA FARA CURS - PAŞTELE 

SAPTAMANA 
16 

Cazare 
duminică  

19.04.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
26.04.2020 la 

ora 12.00 

Dezvoltare organizațională – 
lucru în echipă, comunicare, 
management prin obiective și 

leadership 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Transparenţă şi liber acces la 
informaţiile de interes public 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

SAPTAMANA 
17 

Cazare 
duminică  

26.04.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
03.05.2020 la 

ora 12.00 

Noul cod administrativ – 
principalele modificări 

legislative instituite 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Taxe, impozite locale şi 
executare silită 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Dezvoltarea personală a 
angajaţilor din sectorul public și 

managementul carierei  
(curs general) 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 



Managementul timpului, al 
stresului si al riscurilor 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

CURSURI MAI MARAMURES 2020 

SAPTAMANA 
18 

Cazare 
duminică  

03.05.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
10.05.2020 la 

ora 12.00 

Managementul administrației 
publice 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Managementul proiectelor 
Hotelul Gabriela 

*** 
Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Anticorupție, etica, integritate si 
deontologie profesionala  

(conf. Noului cod administrativ) 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Secretariat, arhivare, 
biblioteconomie si 

managementul documentelor 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

SAPTAMANA 
19 

Cazare 
duminică  

10.05.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
17.05.2020 la 

ora 12.00 

Comunicare, relații publice și 
protocol 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Competențe informatice pentru 
personalul din sectorul public – 

utilizare IT&C 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Dezvoltare organizațională – 
lucru în echipă, comunicare, 
management prin obiective și 

leadership 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Transparenţă şi liber acces la 
informaţiile de interes public 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

SAPTAMANA 
20 

Cazare 
duminică  

Noul cod administrativ – 
principalele modificări 

legislative instituite 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 



17.05.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
24.05.2020 la 

ora 12.00 

Taxe, impozite locale şi 
executare silită 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Dezvoltarea personală a 
angajaţilor din sectorul public și 

managementul carierei  
(curs general) 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Managementul timpului, al 
stresului si al riscurilor 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

SAPTAMANA 
21 

Cazare 
duminică  

24.05.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
31.05.2020 la 

ora 12.00 

Managementul administrației 
publice 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Managementul proiectelor 
Hotelul Gabriela 

*** 
Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Anticorupție, etica, integritate si 
deontologie profesionala  

(conf. Noului cod administrativ) 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Secretariat, arhivare, 
biblioteconomie si 

managementul documentelor 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

CURSURI IUNIE MARAMURES 2020 

SAPTAMANA 
22 

Cazare 
duminică  

31.05.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
07.06.2020 la 

ora 12.00 

Comunicare, relații publice și 
protocol 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Competențe informatice pentru 
personalul din sectorul public – 

utilizare IT&C 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Dezvoltare organizațională – 
lucru în echipă, comunicare, 
management prin obiective și 

leadership 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 



Transparenţă şi liber acces la 
informaţiile de interes public 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

SAPTAMANA 
23 

Cazare 
duminică  

07.06.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
14.06.2020 la 

ora 12.00 

Noul cod administrativ – 
principalele modificări 

legislative instituite 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Taxe, impozite locale şi 
executare silită 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Dezvoltarea personală a 
angajaţilor din sectorul public și 

managementul carierei  
(curs general) 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Managementul timpului, al 
stresului si al riscurilor 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

SAPTAMANA 
24 

Cazare 
duminică  

14.06.2020 
după ora 16.00  

–  
Plecare 

duminică 
21.06.2020 la 

ora 12.00 

Managementul administrației 
publice 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Managementul proiectelor 
Hotelul Gabriela 

*** 
Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Anticorupție, etica, integritate si 
deontologie profesionala  

(conf. Noului cod administrativ) 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

Secretariat, arhivare, 
biblioteconomie si 

managementul documentelor 

Hotelul Gabriela 
*** 

Vişeul de Sus 

2.400 lei 
(800 lei bonuri de 
masa + mic dejun) 

930 LEI 
 

 
 

CONTACT INSCRIERI: 0724.39.49.14  
 
 

La finalul ofertei gasiti Ghidul hotelier, cu toate facilitatile incluse  
si cererea de inscriere la curs ! 

 
 



 

IMPORTANT  ! 
 

Cursurile din grilă pot include următoarele tipuri de activităţi: predare, seminar, 
prelegeri, discuții libere, exerciții practice, activități de tip team-building, activități tutoriale, 
studiul individual – legislaţie şi materiale de curs, elaborarea de documente, individual sau pe 

echipe de lucru, după caz.     
 

LA CERERE,  SE POATE ORGANIZA ORICE CURS DIN GRILA  

SI LA SEDIUL INSTITUIEI DUMNEAVOASTRA , IN ORICE PERIOADA, PENTRU UN NUMAR  

MINIM DE PARTICIPANTI ! ! ! 

 
Regasiti cursurile noastre si in catalogul SEAP cautand la ofertant ASOCIATIA UNIVERSITARA COLUMNA; codurile 

produselor/serviciilor noastre sunt de la: 01 COLUMNA – CURS 7 ZILE MARAMURES pana la 60 COLUMNA – CURS 7 ZILE 

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

Sala conferinta Hotel Gabriela***  

Viseul de Sus,  

jud. Maramures  

 

 



 
GHID HOTELIER 2020 

 

CCCOOONNNDDDIIIȚȚȚIIIIII   ȘȘȘIII   FFFAAACCCIIILLLIIITTTĂĂĂȚȚȚIII   HHHOOOTTTEEELLLIIIEEERRREEE:::   

 

În prețul de 2.400 de lei pentru serviciile hoteliere beneficiați de următoarele facilități: 

 cazare cursant, 1 insotitor adult si 1 copil > 7 ani, 7 nopti in camera dbl/twin; 

 800 lei bonuri de masa pentru pranz si cina; 

 mic dejun gratuit cursant + însoțitor adult + 1 copil sub 7 ani; 

 acces nelimitat la piscina, centru SPA, teren de tenis si sala de conferinta; 

  parcare gratuita, internet wi-fi gratuite;  

 copii intre 7 - 14 ani platesc 50% din valoarea pachetului.   

 

PPPRRREEEZZZEEENNNTTTAAARRREEE      HHHOOOTTTEEELLL   GGGAAABBBRRRIIIEEELLLAAA   ***   ***   ***                                                                                                                                                                                                            www.hotel-gabriela.ro      

Facilitati incluse in serviciile hoteliere: sala conferinta, restaurant propriu, sauna finlandeza, 

sauna cu sare, sauna umeda, dus scotian, teren minifotbal, teren tenis s.a. (vezi foto mai jos) 

 

   

   

   

 

http://www.hotel-gabriela.ro/


Completati cererea de inscriere de mai jos si va asteptam la curs ! 

 

 

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 930 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 2.400 lei, în contul Hotelului Gabriela*** Viseul de Sus 

IMPORTANT ! Derezervarea si returnarea banilor se face, in scris, cu minim 7 zile inainte de inceperea 

cursului, in caz contrar nu se returneaza nici taxa de curs, nici contravaloarea serviciilor hoteliere. Prin 

transmiterea cererii de inscriere va asumati aceasta clauza.   

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 în scop comercial 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: 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 normelor GDPR ! 

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

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


