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PARTENERIATE ÎNCHEIATE DE FEDERAȚIA COLUMNA 

PENTRU DEȚINĂTORII CARDULUI 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: 
22% reducere pentru produse proprii CATENA; 

11,5% reducere pentru OTC-uri (medicamente eliberate fără prescripție medicală, 

suplimente și produse cosmetice); 
3% reducere pentru alte produse din lanțul de farmacii CATENA.  

 

 

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. HAPPY TOUR S.R.L. 
Reducerile obținute constau în: 

10% reducere din prețul afișat pe pagina web www.BEAUTYSTORES.ro, în baza 

cardului de membru COLUMNA; 

 
 

VI. SELGROS CASH&CARRY 

Reducerea obținută constă în: 

http://www.federatiacolumna.ro/
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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. 

 

VII. CABANA GARBOVA (PETICILA COMTUR GIRBOVA S.R.L.) 
Reducerile obținute constau în: 

10% reducere la serviciile de cazare și masă, cu excepția băuturilor alcoolice. 

 
 

VIII. 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. 

 

 
IX. 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. 

 

 

X. PRAKTIKER ROMÂNIA S.R.L. – Discount de 10%. 
Reducerile obținute constau în: 

10% reducere acordată pe volumul de vânzări, direct pe factură, cu excepția 

articolelor aflate în promoția Praktiker și cele nerabatabile. 
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 cardului care are încorporat discount-ul de 10%. 

IMPORTANT: După achitarea cumpărăturilor și oferirea discount-ului, 
casierul Praktiker, conform contractului de parteneriat, este obligat să 

rețină cardul de discount la casa de marcat. 

 
 

XI. 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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XII.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% reducerepentru 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. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


