
 
FURNIZOR AUTORIZAT DE  

CURSURI DE PERFECŢIONARE !  

www.asociatiadacia.ro  
 

           

Grilă cursuri de perfecţionare 
de 7 zile Litoral 2021 (Rev. 1) 
Seria iunie – septembrie 2021 
Cursuri destinate sectorului public, conform Noului cod administrativ, 
adoptat prin O.U.G. NR.57/2019 (cursuri certificate cu 40 de ore / 
conform Codului administrativ număr minim de ore este de 30 ore)   

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).  

http://www.asociatiadacia.ro/
http://www.asociatiadacia.ro/
mailto:inscrieri@asociatiadacia.ro
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GRILĂ CURSURI LITORAL 2 0 2 1   ! 
CURSURI DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ  

~ SERIA IUNIE - SEPTEMBRIE 2021 ~ 
 

NOU ! Beneficii 2021: Tematici noi, conform Noului cod administrativ şi legislaţiei specifice domeniului abordat; 
cursuri de 7 zile / 40 ore, cu 7 nopţi de cazare (Noul cod administrativ impune minim 30 de ore pentru 

promovarea în gradul profesional următor); cazare şi masă 2 adulţi + 1 copil, traineri cadre universitare şi 
formatori practicieni certificaţi ANC; suporturi de curs foarte bine documentate; cel mai competitiv tarif de curs 

pentru 7 zile (770 lei) ; acces gratuit facilităţile hotel, săli de conferinţă cu toate dotările necesare !  
 

 
IMPORTANT ! În funcţie de solicitări, cursurile pot fi organizate şi în alte perioade decât cele propuse mai jos  ! 

 

DENUMIREA CURSULUI LOCATIE 
TARIF 

CAZARE 
TAXA CURS 

FURNIZOR 
CURS 

NOTĂ ! Pentru săptămâna 13.06 – 20.06.2021 şi săptămâna 20.06 – 27.06.2021 se poate organiza orice 
curs din grilă la Hotelul Ammon*** Venus, cu următoarele tarife de cazare: 

 2.558,5 lei şi, respectiv, 2.796,5 lei ! 

SAPTAMANA 1  
27 IUNIE 2021 – 04 IULIE 2021 

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

Managementul de caz în 
asistenţa socială 

HOTEL AMMON 
*** 

VENUS 
(all inclusive light) 

3.094 lei 770 LEI 
 

Dezvoltarea capacităţii 
administrative a instituţiilor 

publice 

HOTEL AMMON 
*** 

VENUS 
(all inclusive light) 

3.094 lei 770 LEI 
 

Gestiunea patrimoniului 
instituţiilor publice 

HOTEL PALACE 
**** 

VENUS 
(all inclusive+) 

3.920 lei 770 LEI 
 

Bazele administraţiei 
publice – interpretarea şi 

punerea în executare a legii 

HOTEL PALACE 
**** 

VENUS 
(all inclusive+) 

3.920 lei 770 LEI 
 

Managementul instituţiilor 
publice 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive+) 

3.500 lei 770 LEI 
 

Competenţe informatice 
pentru angajatii din sectorul 

public - utilizare IT&C 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive+) 

3.500 lei 770 LEI 
 

Implementarea 
regulamentului general de 
protecţie a datelor (GDPR) 

în instituţiile publice 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(1.000 bonuri de 

masa) 

1.950 lei  770 LEI 
 

Dezvoltarea personală a 
angajaţilor din sectorul 

public 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(1.000 bonuri de 

masa) 

1.950 lei  770 LEI 
 

Gestiunea eficientă a 
serviciilor publice 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

JUPITER 
(all inclusive) 

2.880 lei  
(all premium) 

770 LEI 
 3.160 lei 

(all plus) 
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Managementul timpului, al 
stresului şi al riscurilor 

 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

JUPITER 
(all inclusive) 

2.880 lei  
(all premium) 

770 LEI 
 3.160 lei 

(all plus) 

Poliţie locală – legislaţie şi 
proceduri 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
NEPTUN - OLIMP 

(900 bonuri de 
masa) 

2.050 lei 770 LEI 
 

Contabilitatea instituțiilor 
publice – atribuţii şi 

responsabilităţi 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
NEPTUN - OLIMP 

(900 bonuri de 
masa) 

2.050 lei 770 LEI 
 

Managementul personalului 
din instituţiile publice 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

2.640 lei 770 LEI 
 

Urbanism, amenajarea 
teritoriului şi disciplina în 

construcţii 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

2.640 lei 770 LEI 
 

SAPTAMANA 2  
04 IULIE 2021 – 11 IULIE 2021 

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

Managementul timpului, al 
stresului şi al riscurilor 

HOTEL AMMON 
*** 

VENUS 
(all inclusive light) 

3.094 lei 770 LEI 
 

Contabilitatea instituțiilor 
publice – atribuţii şi 

responsabilităţi 

HOTEL AMMON 
*** 

VENUS 
(all inclusive light) 

3.094 lei 770 LEI 
 

Registrul agricol – noutăţi 
legislative şi procedurale 

HOTEL PALACE 
**** 

VENUS 
(all inclusive+) 

4.060 lei 770 LEI 
 

Urbanism, amenajarea 
teritoriului şi disciplina în 

construcţii 

HOTEL PALACE 
**** 

VENUS 
(all inclusive+) 

4.060 lei 770 LEI 
 

Gestiunea eficientă a 
serviciilor publice 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive+) 

3.600 lei 770 LEI 
 

Taxe, impozite locale şi 
executare silită 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive+) 

3.600 lei 770 LEI 
 

Achizițiile publice – 
planificare, proceduri și 

utilizare SICAP 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(1.000 bonuri de 

masa) 

2.250 lei  770 LEI 
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Implementarea 
Regulamentului General de 
Protecţie a Datelor (GDPR) 

în instituţiile publice 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(1.000 bonuri de 

masa) 

2.250 lei  770 LEI 
 

Bazele administraţiei 
publice – interpretarea şi 

punerea în executare a legii 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

JUPITER 
(all inclusive) 

3.080 lei  
(all premium) 

770 LEI 
 3.360 lei 

(all plus) 

Secretariat, arhivare, 
biblioteconomie şi 

managementul 
documentelor 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

JUPITER 
(all inclusive) 

3.080 lei  
(all premium) 

770 LEI 
 3.360 lei 

(all plus) 

Competenţe informatice 
pentru angajatii din sectorul 

public - utilizare IT&C 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
NEPTUN - OLIMP 

(900 bonuri de 
masa) 

2.558 lei 770 LEI 
 

Transparenţa şi liberul 
acces la informaţiile de 

interes public 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
NEPTUN - OLIMP 

(900 bonuri de 
masa) 

2.558 lei  770 LEI 
 

Managementul resurselor 
umane şi salarizarea 
personalului bugetar 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

2.790 lei 770 LEI 
 

Dezvoltarea personală a 
angajaţilor din sectorul 

public 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

2.790 lei 770 LEI 
 

SAPTAMANA 3  
11 IULIE 2021 – 18 IULIE 2021 

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

Managementul instituţiilor 
publice 

HOTEL AMMON 
*** 

VENUS 
(all inclusive light) 

3.094 lei 770 LEI 
 

Poliţie locală – legislaţie şi 
proceduri 

HOTEL AMMON 
*** 

VENUS 
(all inclusive light) 

3.094 lei 770 LEI 
 

Auditul calităţii în 
instituţiile publice şi control 

managerial intern 

HOTEL PALACE 
**** 

VENUS 
(all inclusive+) 

4.200 lei 770 LEI 
 

Prevenirea şi combaterea 
corupţiei în instituţiile 

publice 

HOTEL PALACE 
**** 

VENUS 
(all inclusive+) 

4.200 lei 770 LEI 
 

Managementul personalului 
din instituţiile publice 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive+) 

3.800 lei 770 LEI 
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Dezvoltarea capacităţii 
administrative a instituţiilor 

publice 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive+) 

3.800 lei 770 LEI 
 

Managementul proiectelor 
cu finanţare 

nerambursabilă 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(1.000 bonuri de 

masa) 

2.350 lei  770 LEI 
 

Asistenţa socială - legislaţie 
şi proceduri 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(1.000 bonuri de 

masa) 

2.350 lei  770 LEI 
 

Gestiunea patrimoniului 
instituţiilor publice 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

JUPITER 
(all inclusive) 

3.160 lei  
(all premium) 

770 LEI 
 3.440 lei 

(all plus) 

Achizițiile publice – 
planificare, proceduri și 

utilizare SICAP 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

JUPITER 
(all inclusive) 

3.160 lei  
(all premium) 

770 LEI 
 3.440 lei 

(all plus) 

Prevenirea şi combaterea 
corupţiei în instituţiile 

publice 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
NEPTUN - OLIMP 

(900 bonuri de 
masa) 

2.909 lei 770 LEI 
 

Auditul calităţii în 
instituţiile publice şi control 

managerial intern 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
NEPTUN - OLIMP 

(900 bonuri de 
masa) 

2.909 lei  770 LEI 
 

Taxe, impozite locale şi 
executare silită 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.000 lei 770 LEI 
 

Managementul timpului, al 
stresului şi al riscurilor 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.000 lei 770 LEI 
 

SAPTAMANA 4  
18 IULIE 2021 – 25 IULIE 2021 

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

Taxe, impozite locale şi 
executare silită 

HOTEL AMMON 
*** 

VENUS 
(all inclusive light) 

3.391,5 lei 770 LEI 
 

Bazele administraţiei 
publice – interpretarea şi 

punerea în executare a legii 

HOTEL AMMON 
*** 

VENUS 
(all inclusive light) 

3.391,5 lei 770 LEI 
 

Dezvoltarea capacităţii 
administrative a instituţiilor 

publice 

HOTEL PALACE 
**** 

VENUS 
(all inclusive+) 

4.340 lei 770 LEI 
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Contabilitatea instituțiilor 
publice – atribuţii şi 

responsabilităţi 

HOTEL PALACE 
**** 

VENUS 
(all inclusive+) 

4.340 lei 770 LEI 
 

Registrul agricol – noutăţi 
legislative şi procedurale 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive+) 

3.800 lei 770 LEI 
 

Gestiunea eficientă a 
serviciilor publice 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive+) 

3.800 lei 770 LEI 
 

Gestiunea patrimoniului 
instituţiilor publice 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(1.000 bonuri de 

masa) 

2.400 lei  770 LEI 
 

Competenţe informatice 
pentru angajatii din sectorul 

public - utilizare IT&C 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(1.000 bonuri de 

masa) 

2.400 lei  770 LEI 
 

Managementul personalului 
din instituţiile publice 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

JUPITER 
(all inclusive) 

3.440 lei  
(all premium) 

770 LEI 
 3.720 lei 

(all plus) 

Transparenţa şi liberul 
acces la informaţiile de 

interes public 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

JUPITER 
(all inclusive) 

3.440 lei  
(all premium) 

770 LEI 
 3.720 lei 

(all plus) 

Managementul resurselor 
umane şi salarizarea 
personalului bugetar 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
NEPTUN - OLIMP 

(900 bonuri de 
masa) 

2.909 lei 
770 LEI 

 
 

Managementul proiectelor 
cu finanţare 

nerambursabilă 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
NEPTUN - OLIMP 

(900 bonuri de 
masa) 

2.909 lei 770 LEI 
 

Dezvoltarea personală a 
angajaţilor din sectorul 

public 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.120 lei 770 LEI 
 

Implementarea 
Regulamentului General de 
Protecţie a Datelor (GDPR) 

în instituţiile publice 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.120 lei 770 LEI 
 

SAPTAMANA 5  
25 IULIE 2021 – 01 AUGUST 2021 

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

Contabilitatea instituțiilor 
publice – atribuţii şi 

responsabilităţi 

HOTEL AMMON 
*** 

VENUS 
(all inclusive light) 

3.391,5 lei 770 LEI 
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Managementul de caz în 
asistenţa socială 

HOTEL AMMON 
*** 

VENUS 
(all inclusive light) 

3.391,5 lei 770 LEI 
 

Managementul instituţiilor 
publice 

HOTEL PALACE 
**** 

VENUS 
(all inclusive+) 

4.550 lei 770 LEI 
 

Dezvoltarea personală a 
angajaţilor din sectorul 

public 

HOTEL PALACE 
**** 

VENUS 
(all inclusive+) 

4.550 lei 770 LEI 
 

Poliţie locală – legislaţie şi 
proceduri 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive+) 

4.200 lei 770 LEI 
 

Urbanism, amenajarea 
teritoriului şi disciplina în 

construcţii 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive+) 

4.200 lei 770 LEI 
 

Implementarea 
Regulamentului General de 
Protecţie a Datelor (GDPR) 

în instituţiile publice 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(1.000 bonuri de 

masa) 

2.400 lei  770 LEI 
 

Managementul personalului 
din instituţiile publice 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(1.000 bonuri de 

masa) 

2.400 lei  770 LEI 
 

Secretariat, arhivare, 
biblioteconomie şi 

managementul 
documentelor 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

JUPITER 
(all inclusive) 

3.640 lei  
(all premium) 

770 LEI 
 3.920 lei 

(all plus) 

Competenţe informatice 
pentru angajatii din sectorul 

public - utilizare IT&C 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

JUPITER 
(all inclusive) 

3.640 lei  
(all premium) 

770 LEI 
 3.920 lei 

(all plus) 

Managementul proiectelor 
cu finanţare 

nerambursabilă 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
NEPTUN - OLIMP 

(900 bonuri de 
masa) 

 

2.909 lei 
770 LEI 

 
 

Asistenţa socială - legislaţie 
şi proceduri 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
NEPTUN - OLIMP 

(900 bonuri de 
masa) 

2.909 lei 770 LEI 
 

Transparenţa şi liberul 
acces la informaţiile de 

interes public 
 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.120 lei 770 LEI 
 

Managementul resurselor 
umane şi salarizarea 
personalului bugetar 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.120 lei 770 LEI 
 

SAPTAMANA 6  
01 AUGUST 2021 – 08 AUGUST 2021 

(cazare duminică  după ora 16.00, plecare următoarea duminică la ora 12.00 – 7 nopţi cazare)   
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Dezvoltarea capacităţii 
administrative a instituţiilor 

publice 

HOTEL AMMON 
*** 

VENUS 
(all inclusive light) 

3.986,5 lei 770 LEI 
 

Asistenţa socială - legislaţie 
şi proceduri 

HOTEL AMMON 
*** 

VENUS 
(all inclusive light) 

3.986,5 lei 770 LEI 
 

Bazele administraţiei 
publice – interpretarea şi 

punerea în executare a legii 

HOTEL PALACE 
**** 

VENUS 
(all inclusive+) 

5.040 lei 770 LEI 
 

Managementul instituţiilor 
publice 

HOTEL PALACE 
**** 

VENUS 
(all inclusive+) 

5.040 lei 770 LEI 
 

Secretariat, arhivare, 
biblioteconomie şi 

managementul 
documentelor 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive+) 

4.200 lei 770 LEI 
 

Urbanism, amenajarea 
teritoriului şi disciplina în 

construcţii 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive+) 

4.200 lei 770 LEI 
 

Gestiunea eficientă a 
serviciilor publice 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(1.000 bonuri de 

masa) 

2.500 lei  770 LEI 
 

Registrul agricol – noutăţi 
legislative şi procedurale 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(1.000 bonuri de 

masa) 

2.500 lei  770 LEI 
 

Taxe, impozite locale şi 
executare silită 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

JUPITER 
(all inclusive) 

3.640 lei  
(all premium) 

770 LEI 
 3.920 lei 

(all plus) 

Managementul timpului, al 
stresului şi al riscurilor 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

JUPITER 
(all inclusive) 

3.640 lei  
(all premium) 

770 LEI 
 3.920 lei 

(all plus) 

Auditul calităţii în 
instituţiile publice şi control 

managerial intern 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
NEPTUN - OLIMP 

(900 bonuri de 
masa) 

 

2.909 lei 
770 LEI 

 
 

Prevenirea şi combaterea 
corupţiei în instituţiile 

publice 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
NEPTUN - OLIMP 

(900 bonuri de 
masa) 

2.909 lei 770 LEI 
 

Asistenţa socială - legislaţie 
şi proceduri 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.120 lei 770 LEI 
 

Achizițiile publice – 
planificare, proceduri și 

utilizare SICAP 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.120 lei 770 LEI 
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SAPTAMANA 7  
08 AUGUST 2021 – 15 AUGUST 2021 

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

Urbanism, amenajarea 
teritoriului şi disciplina în 

construcţii 

HOTEL AMMON 
*** 

VENUS 
(all inclusive light) 

3.986,5 lei 770 LEI 
 

Taxe, impozite locale şi 
executare silită 

HOTEL AMMON 
*** 

VENUS 
(all inclusive light) 

3.986,5 lei 770 LEI 
 

Dezvoltarea personală a 
angajaţilor din sectorul 

public 

HOTEL PALACE 
**** 

VENUS 
(all inclusive+) 

5.040 lei 770 LEI 
 

Managementul personalului 
din instituţiile publice 

HOTEL PALACE 
**** 

VENUS 
(all inclusive+) 

5.040 lei 770 LEI 
 

Bazele administraţiei 
publice – interpretarea şi 

punerea în executare a legii 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive+) 

4.200 lei 770 LEI 
 

Transparenţa şi liberul 
acces la informaţiile de 

interes public 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive+) 

4.200 lei 770 LEI 
 

Gestiunea patrimoniului 
instituţiilor publice 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(1.000 bonuri de 

masa) 

2.400 lei  770 LEI 
 

Competenţe informatice 
pentru angajatii din sectorul 

public - utilizare IT&C 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(1.000 bonuri de 

masa) 

2.400 lei  770 LEI 
 

Asistenţa socială - legislaţie 
şi proceduri 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

JUPITER 
(all inclusive) 

3.640 lei  
(all premium) 

770 LEI 
 3.920 lei 

(all plus) 

Implementarea 
Regulamentului General de 
Protecţie a Datelor (GDPR) 

în instituţiile publice 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

JUPITER 
(all inclusive) 

3.640 lei  
(all premium) 

770 LEI 
 3.920 lei 

(all plus) 

Dezvoltarea capacităţii 
administrative a instituţiilor 

publice 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
NEPTUN - OLIMP 

(900 bonuri de 
masa) 

 

2.909 lei 
770 LEI 
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Poliţie locală – legislaţie şi 
proceduri 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
NEPTUN - OLIMP 

(900 bonuri de 
masa) 

2.909 lei 770 LEI 
 

Managementul proiectelor 
cu finanţare 

nerambursabilă 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.120 lei 770 LEI 
 

Managementul resurselor 
umane şi salarizarea 
personalului bugetar 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.120 lei 770 LEI 
 

SAPTAMANA 8 
15 AUGUST 2021 – 22 AUGUST 2021 

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

Achizițiile publice – 
planificare, proceduri și 

utilizare SICAP 

HOTEL AMMON 
*** 

VENUS 
(all inclusive light) 

3.986,5 lei 770 LEI 
 

Gestiunea patrimoniului 
instituţiilor publice 

HOTEL AMMON 
*** 

VENUS 
(all inclusive light) 

3.986,5 lei 770 LEI 
 

Managementul timpului, al 
stresului şi al riscurilor 

HOTEL PALACE 
**** 

VENUS 
(all inclusive+) 

4.550 lei 770 LEI 
 

Dezvoltarea personală a 
angajaţilor din sectorul 

public 

HOTEL PALACE 
**** 

VENUS 
(all inclusive+) 

4.550 lei 770 LEI 
 

Managementul instituţiilor 
publice 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive+) 

4.000 lei 770 LEI 
 

Bazele administraţiei 
publice – interpretarea şi 

punerea în executare a legii 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive+) 

4.000 lei 770 LEI 
 

Dezvoltarea capacităţii 
administrative a instituţiilor 

publice 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(1.000 bonuri de 

masa) 

2.350 lei  770 LEI 
 

Registrul agricol – noutăţi 
legislative şi procedurale 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(1.000 bonuri de 

masa) 

2.350 lei  770 LEI 
 

Managementul personalului 
HOTEL 

MAJESTIC*** 
3.360 lei  

(all premium) 
770 LEI 
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din instituţiile publice JUPITER 
(all inclusive) 

3.640 lei 
(all plus) 

Secretariat, arhivare, 
biblioteconomie şi 

managementul 
documentelor 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

JUPITER 
(all inclusive) 

3.360 lei  
(all premium) 

770 LEI 
 3.640 lei 

(all plus) 

Managementul proiectelor 
cu finanţare 

nerambursabilă 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
NEPTUN - OLIMP 

(900 bonuri de 
masa) 

 

2.909 lei 
770 LEI 

 
 

Competenţe informatice 
pentru angajatii din sectorul 

public - utilizare IT&C 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
NEPTUN - OLIMP 

(900 bonuri de 
masa) 

2.909 lei 770 LEI 
 

Implementarea 
Regulamentului General de 
Protecţie a Datelor (GDPR) 

în instituţiile publice 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.120 lei 770 LEI 
 

Auditul calităţii în 
instituţiile publice şi control 

managerial intern 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

3.120 lei 770 LEI 
 

SAPTAMANA 9 
22 AUGUST 2021 – 29 august 2021 

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

Contabilitatea instituțiilor 
publice – atribuţii şi 

responsabilităţi 

HOTEL AMMON 
*** 

VENUS 
(all inclusive light) 

3.510,5 lei 770 LEI 
 

Secretariat, arhivare, 
biblioteconomie şi 

managementul 
documentelor 

HOTEL AMMON 
*** 

VENUS 
(all inclusive light) 

3.510,5 lei 770 LEI 
 

Gestiunea patrimoniului 
instituţiilor publice 

HOTEL PALACE 
**** 

VENUS 
(all inclusive+) 

4.299 lei 770 LEI 
 

Prevenirea şi combaterea 
corupţiei în instituţiile 

publice 

HOTEL PALACE 
**** 

VENUS 
(all inclusive+) 

4.299 lei 770 LEI 
 

Achizițiile publice – 
planificare, proceduri și 

utilizare SICAP 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive+) 

3.850 lei 770 LEI 
 

Transparenţa şi liberul 
acces la informaţiile de 

interes public 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive+) 

3.850 lei 770 LEI 
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Managementul resurselor 
umane şi salarizarea 
personalului bugetar 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(1.000 bonuri de 

masa) 

2.050 lei  770 LEI 
 

Poliţie locală – legislaţie şi 
proceduri 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(1.000 bonuri de 

masa) 

2.050 lei  770 LEI 
 

Implementarea 
Regulamentului General de 
Protecţie a Datelor (GDPR) 

în instituţiile publice 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

JUPITER 
(all inclusive) 

3.080 lei  
(all premium) 

770 LEI 
 3.360 lei 

(all plus) 

Managementul timpului, al 
stresului şi al riscurilor 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

JUPITER 
(all inclusive) 

3.080 lei  
(all premium) 

770 LEI 
 3.360 lei 

(all plus) 

Dezvoltarea personală a 
angajaţilor din sectorul 

public 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
NEPTUN - OLIMP 

(900 bonuri de 
masa) 

 

2.441 lei 
770 LEI 

 
 

Urbanism, amenajarea 
teritoriului şi disciplina în 

construcţii 

 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
NEPTUN - OLIMP 

(900 bonuri de 
masa) 

2.441 lei 770 LEI 
 

Bazele administraţiei 
publice – interpretarea şi 

punerea în executare a legii 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

2.990 lei 770 LEI 
 

Urbanism, amenajarea 
teritoriului şi disciplina în 

construcţii 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

2.990 lei 770 LEI 
 

SAPTAMANA 10 
29 AUGUST 2021 – 05 SEPTEMBRIE 2021 

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

Managementul de caz în 
asistenţa socială 

HOTEL AMMON 
*** 

VENUS 
(all inclusive light) 

2.796,5 lei 770 LEI 
 

Managementul proiectelor 
cu finanţare 

nerambursabilă 

HOTEL AMMON 
*** 

VENUS 
(all inclusive light) 

2.796,5 lei 770 LEI 
 

Achizițiile publice – 
planificare, proceduri și 

utilizare SICAP 

HOTEL PALACE 
**** 

VENUS 
(all inclusive+) 

4.060 lei 770 LEI 
 



12 

 

Contabilitatea instituțiilor 
publice – atribuţii şi 

responsabilităţi 

HOTEL PALACE 
**** 

VENUS 
(all inclusive+) 

4.060 lei 770 LEI 
 

Dezvoltarea capacităţii 
administrative a instituţiilor 

publice 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive+) 

3.650 lei 770 LEI 
 

Bazele administraţiei 
publice – interpretarea şi 

punerea în executare a legii 

HOTEL 
MEZOTERMALE 

*** 
VENUS 

(all inclusive+) 

3.650 lei 770 LEI 
 

Asistenţa socială - legislaţie 
şi proceduri 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(1.000 bonuri de 

masa) 

1.950 lei  770 LEI 
 

Secretariat, arhivare, 
biblioteconomie şi 

managementul 
documentelor 

HOTEL RIO 
 *** 

JUPITER 
(1.000 bonuri de 

masa) 

1.950 lei  770 LEI 
 

Gestiunea patrimoniului 
instituţiilor publice 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

JUPITER 
(all inclusive) 

3.080 lei  
(all premium) 

770 LEI 
 3.360 lei 

(all plus) 

Managementul instituţiilor 
publice 

HOTEL 
MAJESTIC*** 

JUPITER 
(all inclusive) 

3.080 lei  
(all premium) 

770 LEI 
 3.360 lei 

(all plus) 

Managementul timpului, al 
stresului şi al riscurilor 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
NEPTUN - OLIMP 

(900 bonuri de 
masa) 

 

2.090 lei 
770 LEI 

 
 

Auditul calităţii în 
instituţiile publice şi control 

managerial intern 

HOTEL PAM 
BEACH RESORT 

 *** 
NEPTUN - OLIMP 

(900 bonuri de 
masa) 

2.090 lei 770 LEI 
 

Taxe, impozite locale şi 
executare silită 

HOTEL ADRIA  
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

2.320 lei 770 LEI 
 

Prevenirea şi combaterea 
corupţiei în instituţiile 

publice 

HOTEL ADRIA 
 *** 

SATURN 
(1.290 lei bonuri 

de masă) 

2.320 lei 770 LEI 
 

 
IMPORTANT  ! 

ÎNSCRIERILE ÎNCEP DIN DATA DE 15 MARTIE 2021 ! LOCURILE SUNT LIMITATE ! 

 

Veti beneficia de cele mai bune conditii de curs si cazare !  
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CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA PROGRAMUL DE PERFECŢIONARE 

PROFESIONALĂ 

CERTIFICARE:  Participanţii vor primi diplome conform Noului cod administrativ, respectiv H.G. nr. 

1066/2008 care vor cuprinde: numele participantului, perioada, numărul de ore, nota obţinută, locația și 

denumirea cursului.   

Pentru a primi diploma, cursanţii vor trebui să aibă o implicare activă în cadrul cursului, să interacţioneze 

cu formatorul şi cu ceilalţi colegi care participă, pentru a se realiza un schimb real şi util de informaţii şi 

idei cu referire directă la tematica abordată şi să obţină minim nota 5 la evaluare. 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 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 14 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:  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 !  

 

Tel : 0722.207.117  (Digi) 

         0749.077.999  (Orange) 

         0751.43.49.71 (Orange) 

Fax:  0372.001.026   

E-mail: inscrieri@asociatiadacia.ro  

 

IMPORTANT !  

Înscrierea la curs se face conform principiului „primul venit – primul servit !” .   

Numărul de locuri este limitat. Mai mult, vă recomandăm să faceţi înscrierea la curs din timp,  

astfel încât să vă asiguraţi că veţi găsi loc liber !  

 
Puteţi cumpăra cursurile noastre şi serviciile de cazare din catalogul SEAP al ASOCIAŢIEI UNIVERSITARE DACIA; pentru cursuri: 

codul CPV 80530000- 8 Servicii de formare profesională iar pentru cazare: codul CPV 55110000-4 Servicii de cazare la hotel 

(Rev.2) 

 

mailto:inscrieri@asociatiadacia.ro
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GHID HOTELIER 2021 

  HHHOOOTTTEEELLLUUULLL   AAAMMMMMMOOONNN   ***   ***   ***   
 (ALL INCLUSIVE LIGHT) 

 

Staţiunea VENUS    
jud. CONSTANŢA 

 

 

REGIM ALL INCLUSIVE LIGHT  

SERVICII INCLUSE IN PRETUL DIN OFERTA SI TARIFE PENTRU ÎNSOŢITORI : 

Cazare inclusă 2 adulţi şi 1 copil > 3 ani, cu 3 mese/zi all-inclusive  

Conditii cazare: 
1.1. Capacitate camera dubla: 

• Într-o cameră dublă se poate adauga maxim un pat suplimentar sau un patuț pentru bebelusi(in limita 
unitatilor disponibile). 

• 2 adulti + 1 copil / 3 adulti 

• 2 adulti + 2 copii (cu varstele cuprinse intre 0-6.99 ani) 

• 2 adulti + 1 copil (cu varsta cuprinsa intre 0-6.99 ani) + 1 copil (cu varsta cuprinsa intre 7-11.99 ani) 
Patul suplimentar (50 lei/noapte) devine obligatoriu in urmatoarele cazuri, respectand conditiile de capacitate 
camera dubla, specificate anterior: 

• 2 adulti + 2 copii  

• 2 adulti + 1 copil > 7 ani 

• 3  adulti 
1.2. Conditii copii: 

• Pentru copiii cu varstele cuprinse intre 0 - 2,99 ani se ofera gratuitate la pachetul de cazare + masa; la 
cerere, se poate oferi pătuț tip țarc pentru bebelusi, în limita disponibilității; 

• Pentru copiii cu varstele cuprinse intre 3 - 6.99 ani se achita 60 lei/zi. 

• Pentru copiii cu varstele cuprinse intre 7 - 11.99 ani se achita  80 lei/zi  

• Pentru copiii cu varstele peste 12 ani se achita  100 lei/zi  
1.3. Conditii adulti: 

• Al treilea adult (peste 12 ani) in camera dubla va achita un pat suplimentar in valoare de 50 
ron/noapte + 100 lei/zi pentru masa. 

1.4. MENTIUNI: 

• Fumatul este strict interzis in camera si in spatiile inchise!  

• Nu este permis accesul cu animale de companie  

Servicii All inclusive Light+ : 
1. Servicii de masă (bufet suedez): 

• micul dejun se servește zilnic între orele 07.00-09:30 

• prânzul se servește zilnic între orele 12:30 -15:00;  

• gustarile se servesc zilnic între orele 10:30 – 11:30; 16:00 – 17:00 

• cina se servește zilnic între orele 18:00-21:00 
2. Servicii de băuturi (bauturile incluse in pachet nu sunt imbuteliate):: 

• apa plată, apa minerală, cafeaua și băuturile răcoritoare se pot servi la barul restaurantului, între orele 
07:00-22:00 și pe terasa de la piscină între orele 10:00-18:00.  

• berea draft poate fi servita la barul restaurantului între orele 11:00-22:00 și pe terasa de la piscină între 
orele 11:00-17:00. 

• whisky, vodcă, vermut, vin (rosu, alb, rose) se vor servi la barul restaurantului, în timpul mesei de prânz 
(12:30 – 15.00) și cină (18:00 – 21:00).  
Bauturile spirtoase (whisky, vodcă, vermut) se ofera in limita a 50-150 ml/persoana/masa. 
Vinul se ofera in limita a 350 ml/persoana/masa. 
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3. Parcare în limita locurilor disponibile 
4. Scaune pentru copii, la restaurant 
5. Pool Bar all inclusive (apă plată, apă minerală, cafea, băuturi răcoritoare, bere draft). 
6. Receptie 24H 
7. Acces Internet WIFI in camera/spatii comune  
8. Acces la piscina 
9. Umbrele și sezlonguri la piscina, în limita locurilor disponibile (ocuparea sezlongurilor se face în 

ordinea sosirii la piscină) 
10. Prosoape pentru piscina 
11. Loc de joacă pentru copii 
12. Programe artistice pentru copii si adulți 
13. Muzică live. 

 

Pot fi utilizate si voucherele de vacanta ! 
Poze reprezentative 
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  HHHOOOTTTEEELLLUUURRRIIILLLEEE   PPPAAALLLAAACCCEEE   ***************   sssiii      MMMEEEZZZOOOTTTEEERRRMMMAAALLLEEE      
***   ***   *** (ALL INCLUSIVE +) 

 

Staţiunea VENUS    jud. 
CONSTANŢA 

 
 

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

SERVICII INCLUSE IN PRETUL DIN OFERTA SI TARIFE PENTRU ÎNSOŢITORI : 

✓ 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; 

✓ 2 sezlonguri incluse pe plaja Venus.  

Precizări:  

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

✓ NOU ! Incepand cu acest an toate camerele triple au balcon. Hotelul a fost modernizat !  

✓ Toate mesele se servesc la Hotelul Palace. 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.    

 

NOU ! 2 ŞEZLONGURI GRATUITE LA PLAJA VENUS, ACCES GRATUIT PISCINE HOTEL PALACE, INCLUSIV LA 

PISCINA INTERIOARA CU APA INCALZITA, SI ACCES GRATUIT LA PISCINELE CU APA SULFUROASA !  

Pot fi utilizate si voucherele de vacanta ! 
Poze reprezentative 
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HHHOOOTTTEEELLL   RRRIIIOOO   ***   ***   ***     
(1.000 lei BONURI DE MASA)        

SSStttaaaţţţiiiuuunnneeeaaa   JJJUUUPPPIIITTTEEERRR                  jjjuuuddd...    

CCCOOONNNSSSTTTAAANNNŢŢŢAAA   

   
 

 

 

REGIM PENSIUNE COMPLETA (bonuri de masa incluse in valoare de 1.000  lei) 

SERVICII INCLUSE IN PRETUL DIN OFERTA SI TARIFE PENTRU ÎNSOŢITORI : 

• 1.000 de lei bonuri de masă/participant la curs 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      ***   ***   ***      

(900 LEI BONURI DE MASA) 

SSStttaaaţţţiiiuuunnneeeaaa      

NNNEEEPPPTTTUUUNNN   ---    OOOLLLIIIMMMPPP                  

jjjuuuddd...    CCCOOONNNSSSTTTAAANNNŢŢŢAAA  

 

 

REGIM PENSIUNE COMPLETA (bonuri masa incluse in valoare de 900  lei) 

SERVICII INCLUSE IN PRETUL DIN OFERTA SI TARIFE PENTRU ÎNSOŢITORI : 

• 900 de lei bonuri de masă. 

• Cazare 7 nopţi cursant. 

• Cazare gratuit 7 nopţi un insotitor adult;  

• Cazare gratuit un copil cu varsta pana la 7 ani, fara pat suplimentar;.  

• Pentru copii cu varsta între 7 şi  12 ani se achita ¼ din valoarea cazarii; 

• Pentru copii cu varsta între 12 şi 18 ani se achita ¼ din valoarea cazarii; 

• Pentru al treilea adult se achita ¼ din valoarea cazarii.  

• Acces gratuit piscina.  

Pot fi utilizate si voucherele de vacanta. 

Poze reprezentative 
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HHHOOOTTTEEELLL   AAADDDRRRIIIAAA   ***   ***   ***     
(1.290 LEI BONURI DE 

MASA)        

SSStttaaaţţţiiiuuunnneeeaaa   SSSAAATTTUUURRRNNN,,,                jjjuuuddd...    

CCCOOONNNSSSTTTAAANNNŢŢŢAAA   

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

SERVICII INCLUSE IN PRETUL DIN OFERTA SI TARIFE PENTRU ÎNSOŢITORI : 

• Cazare inclusă un cursant + 1 însoţitor adult + 1 copil 0 – 7 ani; 

• Pentru 1 copil cu vârsta între 7 şi 12 ani se achită suplimentar la recepţie 10 lei/zi pentru micul dejun. În acest caz 

valoarea cardului de masă va fi de 1.360 lei; 

• Pentru 1 copil cu vârsta între +12 ani şi 18 ani se achită suplimentar la recepţie 30 lei/zi x 7 nopţi cazare cu pat 

suplimentar + 140 lei pentru micul dejun, total = 350 lei. În acest caz valoarea cardului de masă va fi de 1.430 lei; 

• Pentru al doilea copil cu vârsta între 0 – 7 ani se achită suplimentar la recepţie 50 lei /zi cu pat suplimentar, fără mic 

dejun (se poate mânca din cardul de masă în valoare de 1.290 lei inclus în tariful de cazare) ;  

• Pentru al doilea copil cu vârsta între +7 ani şi 12 ani se achită suplimentar la recepţie 60 lei /zi cu pat suplimentar, fără 

mic dejun (se poate mânca din cardul de masă în valoare de 1.290 lei inclus în tariful de cazare);  

• Important ! Pentru cazarea unui singur cursant, fără copil, în cameră dublă, tarifele din ofertă se reduc cu 280 lei, caz 

în care valoarea cardului de masă va fi de 1.010 lei;   

• Pentru familiile numeroare se poate asigura, contra-cost, cameră triplă, garsonieră sau suită.   

 

Pot fi utilizate si voucherele de vacanta. 

Poze reprezentative: 
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HHHOOOTTTEEELLL   MMMAAAJJJEEESSSTTTIIICCC   ***   ***   ***          
(ALL INCLUSIVE)  

 
Categorii: Plus, cu băuturi 

alcoolice incluse şi Premium, 
fără băuturi alcoolice incluse) 

SSStttaaaţţţiiiuuunnneeeaaa   JJJUUUPPPIIITTTEEERRR                     
jjjuuuddd...    CCCOOONNNSSSTTTAAANNNŢŢŢAAA  

 
 

REGIM ALL INCLUSIVE (IMPORTANT ! Daca optati pentru all inclusive premium aveti incluse toate cele 3 mese incluse/zi, cu 

bauturi nealcoolice. Daca optati pentru all inclusive plus, pe langa cele 3 mese/zi, aveti incluse si bauturile alcoolice ) 

 

SERVICII INCLUSE IN PRETUL DIN OFERTA SI TARIFE PENTRU ÎNSOŢITORI : 

• 7 nopţi cazare şi 3 mese/zi all inclusive/7 zile pentru participantul la curs; 

• 7 nopţi cazare şi 3 mese/zi all inclusive/7 zile pentru un insotitor adult;  

• un copil cu varsta pana la 10 ani are cazare si masa gratuit 7 zile (fara pat suplimentar) 

• al 2-lea copil (pana la 14 ani) achita masa 80 lei/zi si patul suplimentar (tarif in functie de perioada - detaliat mai jos) 

• un copil cu varsta intre 10 ani si pana la 14 ani achita masa 80 lei/zi si optional patul suplimentar 

• pentru copii cu varsta intre 14 ani  si pana la 18 ani se achita masa 160 lei/zi si patul suplimentar (tarif in functie de 

perioada - detaliat mai jos) 

• pentru al treilea adult se achita masa 160 lei/zi si patul suplimentar (tarif in functie de perioada - detaliat mai jos) 

• patul suplimentar se poate achizitiona si la cerere pentru un copil intre 0 pana la 14 ani 

• pentru pat suplimentar se achita in functie de perioada urmatoarele tarife: 
- Saptamana 1: 230 lei / 7 nopti 

- Saptamana 2: 280 lei / 7 nopti 

- Saptamana 3: 300 lei / 7 nopti 

- Saptamana 4: 370 lei / 7 nopti 

- Saptamana 5: 420 lei / 7 nopti 

- Saptamana 6: 420 lei / 7 nopti 

- Saptamana 7: 420 lei / 7 nopti 

- Saptamana 8: 350 lei / 7 nopti 

- Saptamana 9: 280 lei / 7 nopti 

- Saptamana 10: 280 lei / 7 nopti 
Pot fi utilizate si voucherele de vacanta. Poze reprezentative 
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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 ………………….lei, 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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