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PROGRAME DE PERFECȚIONARE
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Cursuri de 7 zile (Cazare 7 nopţi / 8 zile) - Pret : 920 lei
Cursuri susţinute de experţi şi practicieni în domeniu-lectori autorizaţi

Cursurile pot fi achiziţionate prin S.E.A.P. cod CPV 80530000-8

Gratuitate cazare și mese

(ALL INCLUSIVE)

însoţitor

BONUS ! Excursie de 1 zi la Nessebar cu pranz inclus
Pretul la cazare diferă în funcție de perioadă și hotelul ales

Ne puteți contacta pentru detalii privind tematica cursurilor, locaţii, facilităţile incluse şi modalitatea de înscriere la:

Telefon : 0740.223.382 | Email : cursuri@bocasoft.ro
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NR.
1

PERIOADA
CURS
25 iunie-

DENUMIRE PROGRAM DE
PERFECȚIONARE
Comunicarea activă, eficientă și constructivă în

02 iulie 2017 instituțiile publice

LOCAȚIE/TARIF CAZARE
Hotel Com 3*-730 euro
Hotel Sandy Beach 3*-938 euro
Hotel Laguna Garden 4*-938 euro

Responsabilități în materia comunicării publice.
2

02 iulie09 iulie 2017

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Transparență decizională și managementul

Hotel Com 3*-730 euro

Hotel Sandy Beach 3*-938 euro
documentelor
Scrierea, managementul și derularea proiectelor. Hotel Laguna Garden 4*-938 euro
Oportunități și provocări ale finanțării externe
Eficiența energetică, NZEB, standarde, cerințe

09 iulie-

pentru autoritățile publice locale
16 iulie 2017 Comunicarea activă, eficientă și constructivă în
instituțiile publice
Comunicarea activă, eficientă și constructivă în

Hotel Com 3*-730 euro
Hotel Sandy Beach 3*-1106 euro
Hotel Laguna Garden 4*-1110 euro

Hotel Com 3*-778 Euro
instituțiile publice
Hotel Sandy Beach 3*-1106 euro
23 iulie 2017 Scrierea, managementul și derularea proiectelor.
Hotel Laguna Garden 4*-1110 euro
Oportunități și provocări ale finanțării externe
Management financiar-bugetar și contabilitatea
Hotel Com 3*-778 Euro
23 iulieinstituțiilor publice
Hotel Sandy Beach 3*-1106 euro
30 iulie 2017 Comunicarea activă, eficientă și constructivă în
Hotel Laguna Garden 4*-1110 euro
instituțiile publice
Comunicarea activă, eficientă și constructivă în
30 iulieHotel Com 3*-778 Euro
instituțiile publice
06 august
Hotel Sandy Beach 3*-1106 euro
Scrierea, managementul și derularea proiectelor.
2017
Hotel Laguna Garden 4*-1110 euro
Oportunități și provocări ale finanțării externe
16 iulie-
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12

06 august13 august

13

2017

14

13 august20 august

15

2017

16

20 august27 august

17
18
19
20
21

2017

DENUMIRE PROGRAM DE
PERFECȚIONARE
Comunicarea activă, eficientă și constructivă în
instituțiile publice
Managementul achizițiilor publice.
Noutăți legislative și studii de caz
Comunicarea activă, eficientă și constructivă în
instituțiile publice
Managementul priorităților, timpului şi stresului.
Impactul asupra performanței organizaționale
Comunicarea activă, eficientă și constructivă în
instituțiile publice
Managementul priorităților, timpului şi stresului.
Impactul asupra performanței organizaționale
Comunicare și relații publice.

LOCAȚIE/TARIF CAZARE
Hotel Com 3*-778 Euro
Hotel Sandy Beach 3*-1106 euro
Hotel Laguna Garden 4*-1110 euro
Hotel Com 3*-778 Euro
Hotel Sandy Beach 3*-1106 euro
Hotel Laguna Garden 4*-1110 euro
Hotel Com 3*-778 Euro
Hotel Sandy Beach 3*-1106 euro
Hotel Laguna Garden 4*-1110 euro

Hotel Com 3*-730 Euro
Relația cu mass-media și discursul public
Hotel Sandy Beach 3*-938 euro
03 sept. 2017 Scrierea, managementul și derularea proiectelor.
Hotel Laguna Garden 4*-938 euro
Oportunități și provocări ale finanțării externe
Comunicarea activă, eficientă și constructivă în
Hotel Com 3*-730 Euro
03 septinstituțiile publice
Hotel Sandy Beach 3*-938 euro
10 sept.2017 Managementul priorităților, timpului şi stresului.
Hotel Laguna Garden 4*-938 euro
Impactul asupra performanței organizaționale
27 august-

ALBENA este una dintre cele mai cunoscute statiuni ale litoralului bulgaresc, fiind o statiune mare, cu peste 30 de hoteluri si
o plaja care se intinde pe 5 km. Statiunea se afla la 30 km de Varna, unde se afla si un aeroport international iar la 13 km de
orasul Balchik. Albena se aseamana intr-o anumita masura cu unele statiuni de pe litoralul nostru, prin amplasarea hotelurilor
aproape de plaja, prin latimea plajei si finetea nisipului. Statiunea se afla situata intre mare si padure, fiind situata in rezervatia
naturala Baltata, astfel incat hotelurile ofera o priveliste frumoasa indiferent de pozitionarea lor.

Ne puteți contacta pentru detalii privind tematica cursurilor, locaţii, facilităţile incluse şi modalitatea de înscriere la:

Telefon : 0740.223.382 | Email : cursuri@bocasoft.ro

S.C. BOCASOFT S.R.L.
str. Lainici, nr. 44-46, etaj 2, ap 5
București
CUI: 34896500;
J23/2879/2015

AUTORITATEA
NAȚIONALĂ
PENTRU
CALIFICĂRI

FURNIZOR
FURNIZOR AUTORIZAT
AUTORIZAT DE
DE FORMARE
FORMARE PROFESIONALĂ
PROFESIONALĂ
MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE SI PLATĂ
Înscrierea participanţilor se poate face electronic, accesând pagina de web http://bocasoft.ro/inscrieri/ sau prin
transmiterea formularului de înscriere la adresa de e-mail: cursuri@bocasoft.ro
PLATA TARIFULUI
de instruire la programele de perfecţionare şi a tarifului de cazare se achită numai prin virament, în baza facturilor
fiscale emise, astfel:
1. Plata contravalorii cursului
În contul Bocasoft SRL in RON, cod unic 34896500, Cod IBAN RO63TREZ4215069XXX010606, deschis la
TREZORERIA ILFOV.
2. Plata contravalorii cazării
În contul SF TRAVEL SRL, cod unic 10818970, Cod IBAN RO03TREZ7005069XXX010684 în RON
Participarea la programele de perfecţionare nu este condiţionată de cazare, fiecare participant are libertatea de
a alege alte unităţi de cazare cu menţiunea că derularea efectivă a cursurilor va avea loc în locaţiile prezentate
în graficul de programe. Preţurile exprimate conţin TVA.
GRUPUL ŢINTĂ
Programele de perfecţionare mai sus menţionate se adresează funcţionarilor publici şi personalului contractual
din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, aleşilor locali, persoanelor implicate direct sau indirect în activităţile
vizate de tematica acestora, precum şi persoanelor interesate de domeniile tematice respective.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
privind tematicile cursurilor, organizarea şi desfăşurarea programelor de perfecţionare se pot obţine de la:
• Carmen Dăscălescu (Bocasoft SRL): Tel: 0740223382, email : cursuri@bocasoft.ro
• Adriana Maftei (SF TRAVEL SRL): Tel: 0721250696 email: adriana.maftei@sftravel.ro

IMPORTANT!
Serviciile de formare profesională cod CPV 80530000-8 dar si cele de cazare Ia hotel cod CPV 55110000-4 sunt cuprinse
în Anexa nr. 2 (servicii sociale si alte servicii specifice) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. În acest caz, autoritatea contractantă are obligaţia să aplice prevederile Capitolului IU, secţiunea 1, Paragraful 9, art. 111 numai în cazul în care
valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mare decât 3.312.975 Iei. În cazul în care

valoarea estimată

a contractului de achiziţie publică este mai mică decât pragul mai sus menţionat, autoritatea contractantă nu este constrânsă
Ia aplicarea prevederilor Legii privind achiziţiile publice.
BOCASOFT SRL este furnizor autorizat (A.N.C.) şi este înregistrat în Registrul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
BOCASOFT SRL organizează în PARTENERIAT CU SF TRAVEL cursuri de perfecționare pentru funcționarii publici.
SF TRAVEL s-a infiintat in luna noiembrie a anului 1998 este acreditata ISO 9001 pentru comercializare de servicii si pachete de servicii turistice, activitati de rezervare si emitere bilete avion SF TRAVEL este agent autorizat al touroperatorilor
DERTOUR, ADAC, MEIER’S si prin urmare serviciile turistice puse la dispozitia clientilor sunt la standarde occidentale
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HOTEL . Com 3*

Localizare: in zona parcului, la 900 m de plaja; exclusiv pentru oaspetii cazati in zona de parc a statiunii este disponibila o linie gratuita de transfer spre
plaja si retur, din jumatate in jumatate de ora, zilnic intre orele 09:00 si 17:00
Facilitati: 327 camere, restaurant principal cu terasa, lobby bar, snack bar,
internet cafe, restaurant Green Forest (pe plaja, vis-a-vis de Hotel Borjana),
piscina exterioara cu tobogane pentru copii, club pentru copii, sala fitness cu
aer conditionat, teren de volei, inchiriere seif la receptie, magazin, servicii de
spalatorie si calcatorie, rent a car, schimb valutar.
Camere: amenajate modern si dotate cu un pat matrimonial sau 2 paturi,
TV-satelit, telefon, conexiune la internet (contra cost), frigider (la cerere, contra cost - aprox 10 leva/zi sau aprox 30 leva/
saptamana), baie cu dus, balcon
Pret pachet cazare 7 nopti cu All Inclusive, însoțitor gratuit (all inclusive) o excursie de 1 zi la Nessebar cu pranz inclus-bonus):
- 598 EUR/camera, in perioada 08-21.06.2017 si 04-11.09.2017
- 730 EUR/camera, in perioada 22.06-14.07.2017 si 26.08-03.09.2017
- 778 EUR / camera, in perioada 15.07 – 25.08.2017

HOTEL Sandy Beach 3*+

Localizare: la 100 m de plaja si de zona centrala a statiunii
Facilitati: 163 de camere standard si superior, restaurant principal, lobby
bar, snack bar, pool bar, internet cafe, piscina exterioara, masaj, sala de animatie, inchiriere seif la receptie, servicii de spalatorie si calcatorie, rent a car,
schimb valutar
Camere: amenajate modern, cu pat matrimonial sau 2 paturi de o persoana,
dispun de aer conditionat, Tv-satelit, telefon, conexiune internet, baie cu dus
si balcon
Pret pachet cazare 7 nopti cu All inclusive, însoțitor gratuit (all inclusive)
o excursie de 1 zi la Nessebar cu pranz inclus-bonus):
- 760 EUR / camera, in perioada 08-21.06.2017 si 04-14.09.2017
- 938 EUR/ camera, in perioada 22.06-09.07.2017 si 28.08-03.09.2017
- 1106 EUR /camera, in perioada 24.07 – 27.08.2017

HOTEL Laguna Garden 4*

Localizare: la 150 m de plaja, in partea centrala a complexului, unde se afla
numeroase magazine, restaurante, baruri si alte puncte de atractie. Oaspetii
au la dispozitie si centrul SPA “Medica”, amplasat in hotel Dobrudja. Hotelul
Laguna Garden face parte din complexul “Lagunas” si a castigat in 2002
prestigiosul premiu “Primo-Award”, acordat de Neckermann.
Facilitati: 145 camere duble si studiouri, restaurant principal, lobby bar,
snack bar Garden Place, cafe cofetarie, internet cafe, piscina exterioara,
masaj, salon de coafura, manichiura si pedichiura, sala de conferinte, minibar, inchiriere seif la receptie, servicii de spalatorie si calcatorie, rent a car,
schimb valutar
Camere: amenajate modern, cu pat matrimonial sau 2 paturi de o persoana, dotate cu aer conditionat, TV-satelit, telefon,
minibar, baie cu dus si balcon
Pret pachet cazare 7 nopti cu All Inclusive , însoțitor gratuit (all inclusive) o excursie de 1 zi la Nessebar cu pranz inclus-bonus):
Pentru fiecare perioada trebuie comfirmata disponibili- 764 EUR/ camera, in perioada 08-21.06.2017 si 04-14.09.2017
tatea camerelor la momentul rezervarii ferme.
- 938 EUR/ camera, in perioada 22.06-09.07.2017 si 28.08-03.09.2017
*Cazarea participanţilor se face cu o zi înainte de începerea programului de perfecţionare, de DUMINICĂ,
- 1110 EUR/ camera, in perioada 24.07 – 27.08.2017
după ora 16.00,
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