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PARTENERIATE ÎNCHEIATE DE FEDERAȚIA COLUMNA 
PENTRU DEȚINĂTORII DE CARD DE MEMBRU 

 
 
 

 
 

I. SPITALELE REGINA MARIA 
Reducerile obținute constau în: 
10% reducere din prețul de listă al serviciilor medicale efectuate în rețeaua 

de sănatate Regina Maria-  cu 114 policlinici proprii și parteneri din 37 de județe la 
serviciile medicale; 

 
 

II.  LANȚUL DE FARMACII CATENA (400 farmacii în 39 de județe) 

Reducerile obținute constau în: 

• 25% pentru produsele de uz feminin din gamele: Genera si Fildas; 

• 25% pentru produsele selectate destinate categoriei “Mama si copilul” din 
gamele: Fitobimbi, Naturalis, Genera, Nesti Dante, Color&Soin, Foramen, 

Fildas - conform listei disponibile în farmacii; 
• 22% pentru gamele de produse: Genera, Grace Cole, Nesti Dante, 

Foramen, Laboratoarele les 3 Chenes si Naturalis (suplimente si cosmetice); 
• 16% pentru medicamente compensate, eliberate cu prescripţie medicală, 
sub 50 Lei, reducere aplicată la valoarea rămasă de plată pe reţetă; 

• 15% pentru produse de imunitate, vitamine si alte produse pentru 
menţinerea sănătăţii din gamele: Supradyn, Redoxon, Solix, Tranzactiv si 

Artro Efervescent; 
• 15% pentru produse dermatocosmetice din gamele: Avene, Ducray, 

Elementi, Ivatherm si Farmec (Aslavital, Argan Plus, Gerovital Tratament 
Expert, GH3 Evolution, Gerovital Plant, Gerovital H3 Derma) si pentru 

produsele selectate ”Mama si copilul” din categoriile OTC, suplimente 
alimentare, cosmetice si dermatocosmetice - conform listei disponibile în 

farmacii; 
• 12% pentru medicamente eliberate fără prescripţie medicală, suplimente 

alimentare si cosmetice; 
• 11% pentru medicamente compensate, cu prescripţie medicală, între 50-

300 Lei, reducere aplicată la valoarea rămasă de plată pe reţetă; 
• 5% pentru medicamente cu prescripţie medicală până în 300 Lei, reducere 

aplicată la medicamentele fără reţetă compensată; 
• 3% la alte produse cu consum redus - conform listei disponibile în farmacii. 

 

http://www.federatiacolumna.ro/
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III.  AGENȚIA DE TURISM ANA HOTELS 

Reducerile obținute constau în: 
15% reducere pentru produsele oferite spre vânzare din BAR (Best Available Rate - 

tariful de recepție /de pe site-ul hotelului), pentru Sport Hotel&SPA, Hotelul Bradul și 
Hotelul Poiana din Poiana Brașov; 
10% reducere la toate ofertele/pachetele speciale în vigoare așa cum sunt ele listate 

pe pagina web: www.anahotels.ro. 
 

 
IV.  Societatea POIANA MARULUI RANCH S.R.L 

Reducerile obținute constau în: 

25% reducere la toate produsele și serviciile sale - cazare și masă (cu excepția celor 
din perioada sărbătorilor legale - Paște, Crăciun și Revelion)- pentru grupuri organizate 

 
 

V.  SELGROS CASH&CARRY  

Reducerea obținută constă în: 
2% reducere la toate produsele din cadrul magazinelor, cu excepția articolelor aflate 

în reclama Selgros, articolelor aflate în diferite promoții, articolelor din tutun și 
ambalajului returnabil. 

Discount-ul se acordă direct pe factură. 
Membrii trebuie să se prezinte personal, la biroul Informații Clienți, cu cardul 
de membru Columna și cu actul de identitate, pentru a intra în posesia 

legitimațiilor. 
Legitimațiile care au încorporate discount-ul de 2% rămân în posesia 

membrilor și sunt valabile până la momentul când încetează calitatea de 
membru al sindicatului de bază/al Federației Columna. 
 

 
VI.  AGENȚIA DE TURISM SIND TOUR TRADING S.R.L.  

Reducerile obținute constau în:   
10 % reducere la tarifele de recepție, cazare cu Mic Dejun inclus, afișate la 
recepțiile hotelurilor. 

 
 

VII.  PENSIUNEA NONI din AZUGA (STEF-TURISM S.R.L.) 
Reducerile obținute constau în: 
10 % reducere, pentru servicii de cazare și masă. Discount-ul nu se aplică și asupra 

prețului din meniul băuturilor. 
 

 
VIII. OPTIPLAZA S.R.L. 

Reducerile obținute constau în: 

Gratuitate pentru serviciile oferite în magazine (determinări de dioptrii, adaptare de 
lentile de contact, consultanță în alegerea ramelor și a lentilelor pentru ochelari). 

15% Discount la orice produs existent în magazine încă de la prima achiziție 
efectuată; 
30% Discount pentru lentilele cu filtru de calculator;   

Beneficiul de a fi inclus în orice promoție periodică pe care partenerul le desfășoară. 
Ofertele sunt valabile doar în cadrul magazinelor partenerului: Optiplaza, Plusoptic, 

Optica Express, Police. 
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IX.  MOL ROMÂNIA S.R.L. 

Reducerea obținută constă în: 
17 bani / litru, față de prețul afișat la pompă pentru carburanții de bază și 21 bani 

/ litru, față de prețul afișat la pompă pentru carburanții premium (Evo). 
În vederea materializării efective a parteneriatului se vor emite în mod gratuit 
CARDURI MOL RED – pe suport magnetic, cu sigla Federației Columna. 

Pentru emiterea acestor carduri – valabile doar pentru carburanți (benzină, motorină, 
GPL), vă rugăm să ne transmiteți de urgență lista cu membrii de sindicat din 

organizația dvs (NUME, PRENUME, C.N.P.) – în vederea intrării cât mai grabnice în 
producție, astfel încât parteneriatul să devină operațional. 
 

 
X. CABINET DE AVOCAT ”MIRICIOIU ANDREEA-IOANA” 

Reducerile obținute constau în: 
10% reducere pentru serviciile juridice în materie civilă, contravențională, contencios 
administrativ, carte funciară și totodată pentru reprezentarea în instanță. 

40% reducere pentru serviciile juridice exercitate în cursul căilor de atac ordinare. 
Posibilitatea eșalonării onorariului pe o perioadă de maxim 3 luni, pentru 

onorariile ce nu depășesc 2.000 lei. 
Membrii trebuie să se prezinte personal, la sediul cabinetului, cu cardul de 

membru Columna și cu actul de identitate. 
 
 

XI. UNIVERSITATEA SPIRU HARET 
Reducerile obținute constau în: 

10% reducere la taxele de școlarizare, licență, masterat și studii post-universitare, 
atât pentru membri cât și pentru copiii acestora. 
Membrii trebuie să se prezinte personal la sediul Universității, cu cardul de 

membru Columna și cu actul de identitate. 
În cazul școlarizării copilului membrului, vor fi necesare documente 

suplimentare precum certificatul de naștere și actul de identitate. 
 
 

XII. ROM SEP S.R.L. (Producător mobilier) 
Reducerile obținute constau în: 

10% reducere la volumul de vânzări, direct la factură, cu excepția produselor aflate 
în promoție, a transportului și a montajului mobilierului. 
Producătorul poate livra mobilierul oriunde în țară! 

Contact: 0768.103.070 / 0768.103.071 // 021.224.03.30 / 021.224.39.60 / 
romsep@yahoo.com. 

Membrii domiciliați în Mun. București trebuie să se prezinte personal cu actul 
de identitate și cu cardul de membru Columna la punctele de lucru ale 
partenerului. 

Membrii din alte localități vor coresponda cu producătorul și vor face dovada 
calității de membru prin copia cardului de membru Columna și a actului de 

identitate. 
 
 

XIII. TURIST CENTER (Agenție de turism) 
Reducerile obținute constau în: 

Prețuri preferențiale pentru membrii de sindicat la ofertele de vacanță pe care 
partenerul le are afișate pe site (www.turistcenter.ro la secțiunile: litoralul românesc 
sau vacanțe în țară). 

http://www.turistcenter.ro/
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Comandarea serviciilor turistice se va face centralizat, prin grija Federației 

COLUMNA și transmisă ulterior în vederea efectuării și confimării rezervărilor de către 
partener. 

Fiecare membru de sindicat care dorește să beneficieze de serviciile promovate si 
vândute de partener va transmite scanat, alături de formularul de comandă, o 
fotografie a cardului de membru Columna sau o adeverință eliberată de sindicatul 

afiliat care atestă calitatea de membru, pe adresa de e-mail: 
office.federatiacolumna@gmail.com. 

 
 

XIV. COMPLEX CORMORAN *** (Delta Dunării) 

Reducerile obținute constau în: 
10% reducere cu privire la serviciile oferite de partener pentru: Cazare cu 

demipensiune / Program ”Paște” / Program ”1 Mai” / Program ”Rusalii” / Program 
”Nopți / 5 zile” 
Membrii federației trebuie să se prezinte personal cu actul de identitate și cu 

cardul de membru Columna la locația partenerului pentru a putea beneficia de 
această reducere. 

 
 

XV. HOTEL BASTION *** (Sinaia) 
Reducerile obținute constau în: 
10% reducere față de tariful afișat de hotel, la servicile de cazare și masă. 

Membrii federației trebuie să se prezinte personal cu actul de identitate și cu 
cardul de membru Columna la locația partenerului pentru a putea beneficia de 

această reducere. 
 
 

XVI. CLINICA SANTE 
Reducerile obținute constau în: 

12% reducere față de tarifele clinicii, pentru serviciile medicale – analize de 
laborator. 
Membrii federației trebuie să se prezinte personal cu actul de identitate și cu 

cardul de membru Columna la punctele de recoltare ale partenerului pentru a putea 
beneficia de această reducere. 

 
 

XVII. HOTEL HERA*** / VILA HERA*** PREDEAL 

Reducerile obținute constau în: 
12% reducere din prețul de cazare cu mic dejun afișat la recepție, cu excepția 

sărbătorilor legale / ofertelor speciale afișate. 
10% reducere la serviciile oferite în cadrul restaurantului. 
Oferte speciale pentru grupuri de la minim 15 persoane și minim 7 camere. 

Pentru rezervările de grup va fi contactat secretariatul federației.  
Membrii federației trebuie să se prezinte personal cu actul de identitate și cu 

cardul de membru Columna la hotelul / vila partenerului pentru a putea beneficia 
de această reducere. 
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