
  

 
Seminarul 

Reguli de etichetă şi protocol în afaceri şi viaţa socială 
Modul ORGANIZAREA DE AC ŢIUNI PROTOCOLARE, LA MAS Ă 

 
 

Data:   25 Septembrie 2013 
Locaţia:  Bucureşti 
Interval orar:  17.00-19.00 
Titlul cursului:  Reguli de etichetă şi protocol în afaceri şi viaţa socială – modul LA MASĂ 
Tematica: 
 

� alegerea restaurantului, alegerea mesei, confirmări 
� principalele tipuri de recepţii:  

� micul dejun 
� prânzul sau dejunul 
� brunch-ul 
� ceaiul 
� grătarul 
� garden party-ul 
� cocktailuri 
� bufetul-cină sau Dinatoir 
� cupa de şampanie 

� alegerea invitaţilor 
� transmiterea, acceptarea şi refuzul invitaţiei; RSVP 
� pregătirea meniului 
� aranjarea mesei 
� primirea oaspeţilor 
� plasarea la masă 
� ţinuta şi comportarea în timpul mesei (inclusiv cine vorbeşte cu ospătarul) 
� semnalul de începere al mesei 
� semnalul de băut 
� semnalul ridicării de la masă 
� cum mâncăm diferite feluri de alimente 
� cât mâncăm 
� despre băuturi, toasturi şi alocuţiuni 
� reguli la toaletă 

 
Număr minim de participan ţi:   15 
Taxa de participare:   50 lei+tva 
 
Prezentare lector 

 

Ruxandra LĂCĂTUŞ este directorul general al companiei EU PROTOCOL - The 
School of Etiquette and Protocol. Are o experienţă de treisprezece  ani în activităţile de 
etichetă şi protocol. În calitate de director general al Uniunii Generale a Industriaşilor 
din România, a întâmpinat delegaţii ale oamenilor de afaceri din străinătate, a participat 
la misiuni economice în lume şi a organizat, ca parte a unor echipe, congrese, 
conferinţe şi forumuri economice cu participare internaţională. 

Absolventă a The Protocol School of Washington cu certificatul “Corporate Etiquette and International 
Protocol Consultant” şi cu o specializare la Bruxelles în “Business & Diplomatic Protocol”, Ruxandra 
predă cursuri de etichetă şi protocol atât publicului larg cât şi companiilor. 



 
 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Reguli de etichetă şi protocol în afaceri 
şi viaţa socială 

Modul ORGANIZAREA DE 
ACŢIUNI PROTOCOLARE, LA 

MASĂ 
25 Septembrie 2013 

DATE COMPANIE PL ĂTITOARE  

Denumire societate………………………………………………………………………………….................................. 

Nr. Reg. Com.…………………………………….C.U.I.……………………………….Atribut fiscal………………………… 

CONT…………………………………………………………BANCĂ………………………………Sucursala……………… 

Adresă…………….…………………………………………………….. Telefon…………………Fax………….…………. 

E-mail…………………………….Obiect de activitate……………………………………… 

 
DETALII SEMINAR 
Data şi locaţia: 
25 Septembrie 2013, Bucureşti. 
 
ÎNSCRIERE 
Taxa de participare/persoană: 1 seminar - 50 lei; la acesta se adaugă TVA. 
Prin achitarea taxei de participare beneficiaţi de: 

• certificat de participare 
• suport de curs 
• 1 pauză cu cafea, apă minerală şi plată. 
 

 

Nume………………………....................Prenume…………..…………….............................................Funcţie…………...……… 

 

 

Nume………………………...................Prenume………………………..........................................….Funcţie…………………… 

 

 

Nume……………………......................Prenume……………………..............................................…….Funcţie…………………… 

 

Plata se face în conturile S.C. EU PROTOCOL S.R.L., Cod Fiscal RO 23581360:  
• Banca UNICREDIT-ŢIRIAC , Sucursala Titulescu, COD IBAN RO 21 BACX 0000 0002 1047 5001 
• TREZORERIE SECTOR 5, COD IBAN RO 05 TREZ 7055 069X XX00 5391  

Adresa: Str. Pontonierilor nr. 4, sector 5, Bucureşti. 
Vă rugăm să: 

• trimiteţi formularul la fax 021.599.53.65 sau prin e-mail la ugir@ugir.ro (scanat). 
• confırmaţi plata prin transmıterea op-ului la 021.599.53.65 sau prin e-mail la ugir@ugir.ro (scanat). 

 
Termen limită de înscriere şi de plată: 20 Septembrie 2013. 
Dacă nu puteţi participa la program: 
- puteţi să trimiteţi un înlocuitor; acesta trebuie nominalizat în scris, cu maxim 24 de ore înaintea începerii evenimentului, prin fax 
(021.599.53.65). 
- anularea înscrierii este posibilă cel târziu 20.09.2013 un comision de procesare de 20% va fi reţinut din taxa de participare. 
- dacă înscrierea are loc după data de 20.09.2013, anularea înscrierii nu mai este posibilă. 
Neaplicarea de către dumneavoastră a discounturilor nu presupune aplicarea lor de către SC EU PROTOCOL SRL. Nu se mai 
aplică discounturi după efectuarea înscrierii. 
SC EU PROTOCOL SRL îşi rezervă dreptul de a schimba sau anula orice parte a programelor publicate, urmare a unor situaţii 
neprevăzute sau ce nu pot fi controlate de către aceasta. 
SC EU PROTOCOL SRL nu îşi asumă obligaţia de a face despăgubiri datorate schimbărilor în programele sale, în ceea ce priveşte 
perioadele de desfăşurare, conţinutul, lectorii sau locurile de desfăşurare. În asemenea situaţii, SC EU PROTOCOL SRL nu este 
răspunzătoare de eventualele daune provocate participanţilor înscrişi, indiferent de natura daunelor. 
Prezentul Formular de Înscriere împreună cu prospectul programului ţine loc de Contract între păr ţi. 
 
Data…………......... 

Declar că sunt de acord cu condiţiile de înscriere 
 
Semnătura şi ştampila…………………………………. 

 


