Partener al AGENȚIEI NAȚIONALE A FUNCȚIONARILOR PUBLICI, în perioada 2011 - 2016

S.C. SARAL EXPERT CONSULT S.R.L. vine în întîmpinarea nevoilor de formare a
personalului din administrația publică în general și a funcționarilor publici în special, prin
organizarea de programe de perfecționare profesională.
Programele perfecționare profesională destinate aleșilor locali, demnitarilor,
funcționarilor publici și personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, sunt
unice, nu se regăsesc în portofoliul altor furnizori de servicii, iar formatorii sunt specialiști cu
o vastă experiență practică, dublată de o pregătire teoretică adecvată și având reale calități
didactice.
Metodele de formare sunt moderne, accentul fiind pus pe interactivitate, cursurile
abordând exemple practice și experiențe concrete întâlnite în activitatea profesională, oferind
soluții la majoritatea întrebărilor și problemelor ridicate.
Avantajele participării:
- aplicabilitatea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în activitatea pe care o
desfăşoară;
- în urma absolvirii acestui program, participanţii vor primi un Certificat de participare.
Programul cursurilor:
- cursurile încep LUNI, de regulă la ora 9,00, dacă la recepția hotelului nu este indicată
o altă oră de începere. Informații cu privire la sala în care se vor desfășura acestea se
pot obține la recepția hotelului.
- cursurile au o durată zilnică de 6 ore, ce include atât pregătirea teoretică, cât și
abordările practice și studiul individual. Programul pentru întreaga perioadă a cursului
se stabilește de comun acord cu formatorul.
Regimul de cazare:
1. Toate camerele sunt în regim double: respectiv un cursant plătitor în cameră, cu
posibilitatea de a avea ca și însoțitor un adult și un copil minor (cu vârsta de până la
5, 6, 10, sau 12 ani, în funcție de politica hotelului).
2. Pentru minim doi cursanți în aceeași perioadă, de la aceeași instituție, se
poate calcula tarif de loc în camera double: respectiv doi cursanți plătitori cazați
în aceeași cameră, fără posibilitatea de a avea însoțitori.

Camere sunt dotate cu două paturi, iar la cerere, în limita locurilor
disponibile, se pot asigura și camere cu pat matrimonial, eventual pat
suplimentar pentru copil
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Sejurul:
- pentru cursurile care încep luni, cazarea în hotel are loc incepând cu seara de
DUMINICĂ. Camerele sunt disponibile după ora 14,00.
- pentru cursurile la care sunt prevăzute 6 nopți de cazare, camerele se eliberează
SÂMBĂTĂ până la ora 11,00.
- pentru cursurile la care sunt prevăzute 7 nopți de cazare, camerele se eliberează
DUMINICĂ până la ora 11,00.
- prima masă asigurată este cina din seara zilei de DUMINICĂ, iar ultima masă este
prânzul zilei de SÂMBĂTĂ (pentru cursurile de 5 zile), respectiv DUMINICĂ (pentru
cursurile de 6 zile).
Serviciile incluse în pachet, pentru fiecare locație hotelieră:
În cazul cursurilor organizate la Hotelul TERMAL din Stațiunea BĂILE FELIX
(www.hotel-termal.ro), pe lângă serviciile de formare profesională și cele de cazare
(inclusiv mic dejun – bufet suedez), cursanții mai beneficiază de:
- bonuri valorice de 140 lei/zi (în perioada 15.06-15.09 cina se va servi obligatoriu in
sistem de bufet suedez pentru toți turiștii cazați în hotel, valoarea acesteia fiind de 45
lei pentru persoanele cu vârsta peste 12 ani, respectiv 20 lei pentru copii sub 12 ani),
- cazare gratuită cu mic dejun pentru însoțitor,
- cazare gratuită cu mic dejun pentru pentru un copil cu vârsta sub 12 ani,
- camere sunt dotate cu televizor, frigider, balcon, aer condiționat,
- coffee break zilnic,
- pentru al doilea copil sau pentru primul copil dacă are peste 12 ani, se achită
obligatoriu mic dejun (14 lei/zi sub 12 ani; 27 lei/zi peste 12 ani) și opțional pat
suplimentar (53 lei/zi),
- acces gratuit la piscinele interioare,
- acces gratuit la piscinele exterioare ale hotelului,
- acces gratuit la sălile de fitness și saună,
- muzică live la restaurant,
- parcare gratuită,
- taxa de stațiune inclusă.
- opțional, contra cost: excursie la Budapesta, servicii suplimentare de întreținere
corporală.
În cazul cursurilor organizate la Hotelul ALUNIȘ din Stațiunea SOVATA
(www.sovata-alunis.ro), pe lângă serviciile de formare profesională și cele de cazare,
cursanții mai beneficiază de:
- bonuri valorice de 100 lei/zi,
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cazare gratuită pentru însoțitor,
cazare gratuită cu mic dejun pentru pentru un copil cu vârsta sub 6 ani,
pentru al doilea copil sau pentru primul copil dacă are peste 6 ani, se achită
obligatoriu 40 lei/zi,
coffee break zilnic,
acces gratuit la centrul SPA al hotelului (piscină cu apă dulce sau sărată, saună,
jacuzzi),
acces gratuit la sala de fitness,
muzică live la restaurant,
taxa de stațiune inclusă,
parcare,
opțional, contra cost: excursie la Salina Praid, Sighișoara, Tg.Mureș, servicii
suplimentare de întreținere corporală.

În cazul cursurilor organizate la Hotelul SZEIFERT din Stațiunea SOVATA
(www.sovata-alunis.ro), pe lângă serviciile de formare profesională și cele de cazare
(inclusiv mic dejun – bufet suedez), cursanții mai beneficiază de:
- bonuri valorice de 100 lei/zi,
- cazare gratuită cu mic dejun pentru însoțitor,
- cazare gratuită cu mic dejun pentru pentru un copil cu vârsta sub 10 ani,
- pentru al doilea copil sau pentru primul copil dacă are peste 10 ani, se achită
obligatoriu mic dejun 12 lei/zi și opțional pat suplimentar
- camere sunt dotate cu televizor, frigider, balcon,
- coffee break zilnic,
- acces gratuit la sala de fitness,
- acces gratuit la piscina exterioară a hotelului,
- muzică live la restaurant,
- taxa de stațiune inclusă,
- parcare,
- opțional, contra cost: excursie la Salina Praid, Sighișoara, Tg.Mureș.
În cazul cursurilor organizate la Hotelul OPAL din Stațiunea CAP AURORA
(www.hotelopal.ro), pe lângă serviciile de formare profesională și cele de cazare, cursanții
mai beneficiază de:
- trei mese în sistem de bufet suedez (inclusiv sucuri carbogazoase, naturale, cafea,
ceai, apă și bere),
- cazare gratuită cu mic dejun pentru însoțitor,
- cazare gratuită cu mic dejun pentru pentru un copil cu vârsta sub 12 ani,
- coffee break zilnic,
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-

camerele sunt dotate cu televizor, răcitor, balcon și aer condiționat,
acces internet wireless in camere și în spațiile publice,
teren de joacă pentru copii în aer liber,
pentru al doilea copil sau pentru primul copil dacă are peste 12 ani, se achită
obligatoriu pat suplimentar (30 lei/zi) și mic dejun (12,50 lei/zi sub 12 ani; 25 lei/zi
peste 12 ani),
taxa de stațiunee inclusă.
bonus:
o trei mese în sistem de bufet suedez pentru însoțitor;
o trei mese în sistem de bufet suedez pentru un copil cu vârsta până la 12 ani;
o parcare păzită,
o acces la teren de tenis de câmp (în funcție de disponibilitate).

În cazul cursurilor organizate la Hotelul VENUS din Stațiunea MAMAIA
(www.hotel-venus.ro), pe lângă serviciile de formare profesională și cele de cazare
(inclusiv mic dejun), cursanții mai beneficiază de:
- bonuri valorice de 100 lei/zi,
- cazare gratuită cu mic dejun pentru însoțitor,
- cazare gratuită cu mic dejun pentru pentru un copil cu vârsta sub 10 ani,
- pentru cheltuielile aferente copilului peste 10 ani, sau al doilea copil se vor solicita
detalii la recepția hotelului,
- camere dotate cu televizor, frigider, internet, balcon, aer condiționat,
- 2 șezlonguri pentru fiecare cameră ocupată,
- acces gratuit la spațiu de joacă pentru copii,
- acces gratuit la terenurile de sport de pe plajă,
- coffee break zilnic,
- parcare gratuită, în limita locurilor disponibile,
- taxa de stațiune inclusă.
În cazul cursurilor organizate la Hotelul VOILA - CARAIMAN din Stațiunea MAMAIA
(www.hotelvoila.ro, www.caraimanmamaia.ro), pe lângă serviciile de formare
profesională și cele de cazare (inclusiv mic dejun), cursanții mai beneficiază de:
- bonuri valorice de 100 lei/zi,
- cazare gratuită cu mic dejun pentru însoțitor,
- cazare gratuită (fără pat suplimentar) cu mic dejun pentru pentru un copil cu vârsta
sub 5 ani,
- pentru cheltuielile aferente copilului peste 5 ani, sau al doilea copil se vor solicita
detalii la recepția hotelului,
- camere dotate cu televizor, frigider, internet, aer condiționat, uscător de păr,
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acces gratuit la spațiu de joacă pentru copii,
acces gratuit la internet wi-fi,
acces gratuit la piscină, SPA, saună, jacuzzi,
coffee break zilnic,
parcare gratuită, în limita locurilor disponibile,
taxa de stațiune inclusă.

În cazul cursurilor organizate la Hotel EGRETA din localitatea UZLINA – DELTA
DUNĂRII (www.hidroturism.ro), pe lângă serviciile de formare profesională și cele de
cazare (inclusiv mic dejun), cursanții mai beneficiază de:
- bonuri valorice de 100 lei/zi,
- cazare gratuită cu mic dejun pentru însoțitor,
- cazare gratuită cu mic dejun pentru pentru un copil cu vârsta sub 6 ani,
- camere dotate cu televizor, internet, aer condiționat,
- supliment cină festivă (îmbunătățirea gratuită a cinei obișnuite achitate de cursant),
- coffee break zilnic,
- taxa de stațiune inclusă.
- bonus:
o excursie pe lacuri,
o supliment cină festivă pentru însoțitor,
o transfer sosire/plecare cu barca pentru cursant și însoțitor,
o parcare păzită,
o acces la teren de tenis de câmp (în funcție de disponibilitate),
o acces la masa de tenis de masă,
o acces gratuit două zile la piscină, cu deplasare cu barca (5 minute).
- opțional, contra cost:
o excursii pe apă la Pădurea Letea, Sulina, Sfântu Gheorghe sau Gura Portiței,
o excursii cu microbuzul la Enisala, Histria, Tulcea sau Constanța,
o programe de pescuit pe lacuri sau în incinta Cormoran,
o pat suplimentar în cameră pentru copii sau al treilea adult (la solicitare),
o servicii de masă, cazare, agrement în afara celor enumerate mai sus,
solicitate de cursanți sau însoțitori.
În cazul cursurilor organizate la Hotelul CARPATHIA din Stațiunea SINAIA
(www.hotel-carpathia.ro), pe lângă serviciile de formare profesională și cele de cazare
(inclusiv mic dejun), cursanții mai beneficiază de:
- bonuri valorice de 100 lei/zi,
- cazare gratuită cu mic dejun pentru însoțitor,
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cazare gratuită (fără pat suplimentar) cu mic dejun pentru pentru un copil cu vârsta
sub 5 ani,
pentru cheltuielile aferente copilului peste 5 ani, sau al doilea copil se vor solicita
detalii la recepția hotelului,
camere dotate cu televizor, frigider, internet, aer condiționat, uscător de păr,
acces gratuit la spațiu de joacă pentru copii,
acces gratuit la internet wi-fi,
acces gratuit la piscină, SPA, saună, jacuzzi,
coffee break zilnic,
parcare gratuită, în limita locurilor disponibile,
taxa de stațiune inclusă.

În cazul cursurilor organizate la Hotelul CARAIMAN din Stațiunea SINAIA
(www.palacesinaia.ro/caraiman), pe lângă serviciile de formare profesională și cele de
cazare (inclusiv mic dejun), cursanții mai beneficiază de:
- bonuri valorice de 100 lei/zi,
- cazare gratuită cu mic dejun pentru însoțitor,
- cazare gratuită cu mic dejun pentru pentru un copil cu vârsta sub 12 ani,
- camere dotate cu televizor, frigider, internet, balcon,
- acces gratuit la piscina interioară,
- acces gratuit la sala de fitness,
- acces gratuit la spațiu de joacă pentru copii,
- coffee break zilnic,
- parcare gratuită,
- taxa de stațiune inclusă.
În cazul cursurilor organizate la Hotelul CONAC BAVARIA din Stațiunea BUȘTENI
(www.hotelbavariabusteni.ro), pe lângă serviciile de formare profesională și cele de
cazare (inclusiv mic dejun), cursanții mai beneficiază de:
- bonuri valorice de 100 lei/zi,
- cazare gratuită cu mic dejun pentru însoțitor,
- cazare gratuită cu mic dejun pentru pentru un copil cu vârsta sub 12 ani,
- camere dotate cu televizor, frigider, internet, balcon,
- cină festivă pentru cursant și însoțitor,
- coffee break zilnic,
- parcare gratuită,
- taxa de stațiune inclusă.
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În cazul cursurilor organizate la Hotelul SILVA din Stațiunea BUSTENI
(www.hotelsilva.ro), pe lângă serviciile de formare profesională și cele de cazare (inclusiv
mic dejun), cursanții mai beneficiază de:
- bonuri valorice de 100 lei/zi,
- cazare gratuită cu mic dejun pentru însoțitor,
- cazare gratuită (fără pat suplimentar) cu mic dejun pentru pentru un copil cu vârsta
sub 5 ani,
- pentru cheltuielile aferente copilului peste 5 ani, sau al doilea copil se vor solicita
detalii la recepția hotelului,
- camere dotate cu televizor, frigider, internet, aer condiționat, uscător de păr,
- acces gratuit la spațiu de joacă pentru copii,
- acces gratuit la internet wi-fi,
- acces gratuit la piscină, SPA, saună, jacuzzi,
- coffee break zilnic,
- parcare gratuită, în limita locurilor disponibile,
- taxa de stațiune inclusă.
În cazul cursurilor organizate la Hotelul BULEVARD din Stațiunea PREDEAL
(www.bulevard-predeal.ro), pe lângă serviciile de formare profesională și cele de cazare
(inclusiv mic dejun), cursanții mai beneficiază de:
- bonuri valorice de 100 lei/zi,
- cazare gratuită cu mic dejun pentru însoțitor,
- cazare gratuită (fără pat suplimentar) cu mic dejun pentru pentru un copil cu vârsta
sub 5 ani,
- pentru cheltuielile aferente copilului peste 5 ani, sau al doilea copil se vor solicita
detalii la recepția hotelului,
- camere dotate cu televizor, frigider, internet, aer condiționat, uscător de păr,
- acces gratuit la spațiu de joacă pentru copii,
- acces gratuit la internet wi-fi,
- acces gratuit la piscină, SPA, saună, jacuzzi,
- coffee break zilnic,
- parcare gratuită, în limita locurilor disponibile,
- taxa de stațiune inclusă.
În cazul cursurilor organizate la Hotelul AFRODITA din Stațiunea BĂILE
HERCULANE, pe lângă serviciile de formare profesională și cele de cazare (inclusiv mic
dejun), cursanții mai beneficiază de:
- bonuri valorice de 100 lei/zi,
- cazare gratuită cu mic dejun pentru însoțitor,
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cazare gratuită (fără pat suplimentar) cu mic dejun pentru pentru un copil cu vârsta
sub 5 ani,
pentru cheltuielile aferente copilului peste 5 ani, sau al doilea copil se vor solicita
detalii la recepția hotelului,
camere dotate cu televizor, frigider, internet, balcon, aer condiționat,
acces gratuit la piscina interioară,
acces gratuit la sala de fitness,
acces gratuit la spațiu de joacă pentru copii,
coffee break zilnic,
muzică la restaurant,
parcare gratuită,
taxa de stațiune inclusă.

În cazul cursurilor organizate la Hotelul DORNA din Stațiunea VATRA DORNEI
(www.hoteldorna.ro), pe lângă serviciile de formare profesională și cele de cazare
(inclusiv mic dejun), cursanții mai beneficiază de:
- bonuri valorice de 100 lei/zi,
- cazare gratuită cu mic dejun pentru însoțitor,
- cazare gratuită (fără pat suplimentar) cu mic dejun pentru pentru un copil cu vârsta
sub 5 ani,
- pentru cheltuielile aferente copilului peste 5 ani, sau al doilea copil se vor solicita
detalii la recepția hotelului,
- camere dotate cu televizor, frigider, internet, aer condiționat, uscător de păr,
- acces gratuit la spațiu de joacă pentru copii,
- acces gratuit la internet wi-fi,
- acces gratuit la piscină, SPA, saună, jacuzzi,
- coffee break zilnic,
- parcare gratuită, în limita locurilor disponibile,
- taxa de stațiune inclusă.

Decontarea cheltuielilor de formare: contravaloarea cursului se achită în contul
RO22TREZ4765069XXX011911, deschis la Trezoreria municipiului Tg. Mureş pe numele SC
Saral Expert Consult SRL (C.U.I. RO 27608515), până cel târziu în ultima zi lucrătoare a lunii
în care se organizează cursul.
Contravaloarea serviciilor hoteliere, se pot achita anterior începerii cursului prin ordin
de plată, în numerar pe perioada sejurului, sau ulterior, în termen de 15 zile de la finalizarea
cursului, prin ordin de plată.
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Detalii cu privire la principalele aspecte ce vor fi abordate la programele de
perfecționare anunțate, pot fi obținute prin consultarea paginii web: www.saralconsult.ro,
la secțiunea Cursuri / Prezentare cursuri. De asemenea mai pot fi furnizate informații
suplimentare, prin e-mail, la cerea celor interesați.
Detalii suplimentare S.C. SARAL EXPERT CONSULT S.R.L.:
-Călin SARA,
-tel.: 0746-303.963;
-Marius - Gabriel DEAC, -tel.: 0728-384.995;
-fax: 0365-739.028,
-e-mail: office@saralconsult.ro
-www.saralconsult.ro;

