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Ne puteți contacta pentru detalii privind tematica cursurilor, locaţii, facilităţile incluse şi modalitatea de înscriere la: 
Telefon : Andrei Melania – tel 0774085067 | Email : cursuribulgaria@bocasoft.ro

ALBENA

Bulgaria

Cursuri de 6 zile (Cazare 5 nopţi) - Pret : 900 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
Pretul la cazare diferă în funcție de perioadă și hotelul ales
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ALBENA este una dintre cele mai cunoscute stațiuni ale litoralului bulgăresc, fiind o stațiune mare, cu peste 30 
de hoteluri și o plajă care se intinde pe 5 km. Stațiunea se află la 30 km de Varna, unde se află și un aeroport 
internațional și la 13 km de orașul Balcic.

ALBENA se aseamană într-o anumită măsură cu unele stațiuni de pe litoralul nostru, prin amplasarea hote-
lurilor aproape de plajă, prin lățimea plajei și finețea nisipului. Stațiunea se află situată între mare și pădure, 
fiind situată în rezervația naturala Baltata, astfel încât hotelurile oferă o priveliște frumoasă indiferent de pozi-
ționarea lor.
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PERIOADA 
CURS

DENUMIRE PROGRAM DE 
PERFECȚIONARE

LOCAȚIE/TARIF CAZARE 

09.06-14.06 1.GDPR protecția datelor în administrația publică
2.Comunicarea activă, eficientă și constructivă în instituțiile publice
3.Comunicare verbală și nonverbală.

Hotel Mura 3*435 EURO
Hotel Sandy Beach3*446 EURO
Hotel Kaliakra3*455 EURO

16.06-21.06 1.Etică și integritate în administrația publică
2.Elemente de comunicare si relatii publice - comunicarea cu personalitatile 
dificile.

Hotel Mura 3*435 EURO
Hotel Sandy Beach3*446 EURO
Hotel Kaliakra3*455 EURO

23.06-28.06 1.GDPR protecția datelor în administrația publică
2. Comunicarea activă, eficientă și constructivă în instituțiile publice
3. Comunicare verbală și nonverbală.

Hotel Mura 3*-560EURO
Hotel Sandy Beach3*-645EURO
Hotel Kaliakra3*-663EURO

30.06-05.07 1. Scrierea, managementul și derularea proiectelor. Oportunități și provocări 
ale finanțării externe
2. Elemente de comunicare si relatii publice - comunicarea cu personalitatile 
dificile.
3. Detecția minciunii

Hotel Mura 3*-621EURO
Hotel Sandy Beach3*-695EURO
Hotel Kaliakra 3*-743EURO

07.07-12.07 1. Eficiența energetică, NZEB, standarde, cerințe pentru autoritățile publice 
locale
2. Responsabilități în materia comunicării publice. Transparență decizională 
și managementul documentelor

Hotel Mura 3*-621EURO
Hotel Sandy Beach3*-695EURO
Hotel Kaliakra 3*-743EURO

14.07-19.07 1. Management financiar-bugetar și contabilitatea instituțiilor publice
2. Managementul priorităților, timpului şi stresului. Impactul asupra perfor-
manței organizaționale

Hotel Mura 3*-621EURO
Hotel Sandy Beach3*-695EURO
Hotel Kaliakra 3*-743EURO

21.07-26.07 1. Managementul achizițiilor publice. Noutăți legislative și studii de caz
2. Comunicarea activă, eficientă și constructivă în instituțiile publice
3. Detectia minciunii

Hotel Mura 3*-621EURO
Hotel Sandy Beach3*-695EURO
Hotel Kaliakra 3*-743EURO

28.07-02.08 1. Etică și integritate în administrația publică
2. Elemente de comunicare și relații publice - comunicarea cu personalitățile 
dificile.
3. Comunicare verbală și nonverbală.

Hotel Mura 3*-621EURO
Hotel Sandy Beach3*-695EURO
Hotel Kaliakra 3*-743EURO

04.08-09.08 1. Managementul prevenirii si combaterii coruptiei
2. Comunicarea activă, eficientă și constructivă în instituțiile publice
3. Detecția minciunii

Hotel Mura 3*-621EURO
Hotel Sandy Beach3*-695EURO
Hotel Kaliakra 3*-743EURO

Perioada Denumirea cursului Locatie/tarif 
11.08-
16.08

1. GDPR protecția datelor în administrația publică
2. Managementul priorităților, timpului şi stresului. Impactul asupra performanței 
organizaționale
3. Elemente introductive de NLP

Hotel Mura 3*-621EURO
Hotel Sandy Beach3*-695EURO
Hotel Kaliakra 3*-743EURO

18.08-
23.08

1. Management financiar-bugetar și contabilitatea instituțiilor publice
2. Elemente de comunicare si relatii publice - comunicarea cu personalitatile 
dificile.
3. Elemente introductive de NLP

Hotel Mura 3*-621EURO
Hotel Sandy Beach3*-695EURO
Hotel Kaliakra 3*-743EURO

25.08-
30.08

1. Scrierea, managementul și derularea proiectelor. Oportunități și provocări ale 
finanțării externe
2. Comunicare verbală și nonverbală.
3. Responsabilități în materia comunicării publice. Transparență decizională și 
managementul documentelor

Hotel Mura 3*-621EURO
Hotel Sandy Beach3*-695EURO
Hotel Kaliakra 3*-743EURO

01.09-
06.09

1. Managementul prevenirii si combaterii coruptiei
2. Managementul priorităților, timpului şi stresului. Impactul asupra performanței 
organizaționale

Hotel Mura 3*-621EURO
Hotel Sandy Beach3*-695EURO
Hotel Kaliakra 3*-743EURO

08.09-
13.09

1. Scrierea, managementul și derularea proiectelor. Oportunități și provocări ale 
finanțării externe
2. Comunicare verbală și nonverbală.
3. Responsabilități în materia comunicării publice. Transparență decizională și 
managementul documentelor

Hotel Mura 3*-435EURO
Hotel Sandy Beach3*-446EURO
Hotel Kaliakra 3*-455EURO
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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: cursuribulgaria@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. 

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:
• Andrei Melania (BOCASOFT SRL ) tel 0774085067 | Email : cursuribulgaria@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 va-
loarea 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.

Hotel Kaliakra Mare  
Hotelul Kaliakra Mare din Albena, fostul Hotel Dobrotitsa, este separat de plaja 
de nisip lungă de kilometri întregi doar prin intermediul promenadei. Acest hotel 
cunoscut a fost renovat în iarna 2017-18 și are 148 camere pe 4 etaje, un hol cu 
recepție, un lobby bar, un restaurant cu terasă și o piscină cu bar. Fiecare camera 
are alocate 2 șezlonguri și 1 umbrelă lângă piscină și pe plajă, gratuit.
Toate camerele luminoase au mobilier modern, balcon și baie cu duș și sunt dota-
te cu telefon, TV cu ecran plat cu canale prin cablu, minibar, seif și aer condiționat. 
Oaspeții beneficiază de acces gratuit la internetul în hol, la restaurant și lângă 
piscină. În clădire sunt disponibile 2 ascensoare.
Hotelul este de tip all inclusive și oferă mic dejun, prânz și cină tip bufet în restaurantul propriu. De asemenea, în lunile iu-
lie și august, hotelul organizează de 3 ori pe săptămână seri tematice cu cină compusă din specialități bulgărești, precum 
și fructe de mare și preparate la grătar. Pe terasa restaurantului, între orele 15:00 și 17:00 puteți savura gustări, deserturi, 
fructe și înghețată. La barul din hol și barul de la piscină puteți savura băuturile alcoolice și nealcoolice din Bulgaria, vin și 
bere la dozator, precum și cafea și ceai.
Cei mici au la dispoziție o piscină cu castel gonflabil și un loc de joacă. Mini clubul este deschis în lunile iulie și august.

Hotel Sandy Beach
Hotelul Sandy Beach este situat în centrul stațiunii Albena, la 100 de metri de plajă 
și oferă o piscină în aer liber. Pune la dispoziție servicii all inclusive şi oferă oas-
peților posibilitatea de a lua masa la oricare dintre localurile proprietății. Accesul la 
conexiunea WiFi este gratuit.
La restaurantul principal al proprietății oaspeții pot savura diferite preparate și se 
pot bucura de meniuri tematice, seara și de preparate la grătar speciale. Snack ba-
rul de lângă piscină oferă salate şi fructe proaspete. Barul din hol şi barul de lângă 
piscină pun la dispoziție băuturi răcoritoare.
Toate camerele proprietăţii au TV prin cablu, aer condiţionat, canapea, birou şi bal-
con. Băile private sunt dotate cu duş şi articole de toaletă gratuite.
La proprietate există o sală de agrement și este oferit un program de divertisment care include spectacole, activități sportive, 
muzică live și un mini-club. Oaspeții au la dispoziție o piscină pentru copii și un loc de joacă, precum și alte facilități.
Tariful camerei include 1 umbrelă de soare şi 2 şezlonguri. La un cost suplimentar se pot închiria seifuri personale și frigidere.
Hotelul Sandy Beach pune la dispoziție diferite activităţi sportive, printre care windsurfing, scufundări şi schi nautic, precum 
şi baschet, volei pe plajă, tenis de masă, squash şi biliard. La proprietate există şi un salon de masaj.

 Hotel Mura
Hotelul Mura este situat pe malul mării, în apropiere de rezervaţia Baltata din Albe-
na, oferind piscine în interior şi în aer liber. Pune la dispoziţie servicii all inclusive 
şi dine around. Se oferă acces gratuit la internet WiFi, iar tariful camerei include 1 
umbrelă de soare şi 2 şezlonguri.
Restaurantul proprietăţii organizează seri tematice cu mâncăruri bulgăreşti, italiene 
şi din fructe de mare, precum şi seri speciale de grătar. Snack barul serveşte pizza, 
salate, fructe, îngheţată şi multe altele. Puteţi savura băuturi răcoritoare în barul din 
hol.
Toate camerele oferă aer condiţionat, TV prin cablu, minibar, birou şi balcon cu 
vedere la mare sau la parc. Băile includ duş şi uscător de păr.
Oaspeţii au la dispoziţie un centru spa şi de wellness, cu studio de masaj şi cadă cu hidromasaj.
Hotelul Mura oferă program de animaţie pentru copii şi adulţi, cu spectacole de seară, muzică live, mini disco, şah, table 
şi multe altele.
Oaspeţii pot practica numeroase sporturi, inclusiv volei pe plajă, tenis, minigolf, baschet şi squash, precum şi sporturi 
nautice cum ar fi scufundări şi windsurfing. Cei mici au la dispoziţie un club pentru copii, piscină şi loc de joacă.
Centrul staţiunii Albena se află la 900 de metri de proprietate. Aeroportul oraşului Varna este la 41 km.

Pentru fiecare perioada trebuie comfirmata disponibilitatea camerelor la momentul rezervarii ferme.
*Cazarea participanţilor se face cu o zi înainte de începerea programului de perfecţionare, 

de DUMINICĂ, după ora 16.00, 

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 pa-
chete 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


