
 

SINDICATUL UPA 

 

 

[Academia Șotron] 

 

Domain: Academia Șotron oferă următoarele servicii: 

• Before & Afterschool - în perioada septembrie 2019 - iunie 2020; 

• Școală de vară - în perioada iunie 2020 - septembrie 2020; 

• Tabere pentru copii - în perioada iunie 2020 - septembrie 2020; 

• Workshop-uri și ateliere pentru copii - Teatroterapie, Dezvoltarea antreprenorială a 

copiilor, Experimente etc; 

• Evenimente copii: petrecerea zilei onomastice, a zilei de naștere, petreceri cu 

tematică, petreceri pentru copiii cu tulburare de spectru autist etc; 

• Terapie pentru copiii cu tulburare de spectru autist etc; 

• Workshop-uri și ateliere pentru adulți; 

• Evenimente adulți: petrecerea zilei onomastice, a zilei de naștere, petreceri cu 

tematică, degustare de vinuri, networking etc; 

 

Discount: [% reducere exclusiva pentru Sindicatul UPA] 

• Afterschool - în perioada 9 septembrie 2019 - 12 iunie 2020; 

o Pentru un grup de 18 copii, aplicam discount de 30%, oferta specială de 599 lei 

redusă de la 850 lei, (include toate activitățile), la care se adaugă masa 12lei/zi 

și transportul tur - retur, 15 lei/zi SAU doar tur, 7.5 lei/zi), adică un cost estimat 

al serviciilor de 1106 lei sau 972 lei. Oferta specială se aplică și în situația în 

care sunt părinți care conving învățătorul clasei să vină cu un grup de 18 copii. 

o Pentru contract individual copil, se aplica oferta standard 850 lei – 10% 

reducere preferențială pentru copiii salariaților dvs, în speță 765 lei, la care se 

adaugă masa 12lei/zi și transportul tur - retur, 15 lei/zi SAU doar tur, 7.5 lei/zi. 



 

• Before - în perioada septembrie 2019 - iunie 2020; 

o Pentru un grup de 18 copii, aplicam discount de 30%, oferta specială de 450 lei 

redusă de la 650 lei, (include toate activitățile), la care se adaugă masa 14 lei/zi 

și transportul tur - retur, 15 lei/zi SAU doar tur, 7.5 lei/zi, adică 997 lei sau 883 

lei. Oferta specială se aplică și în situația în care sunt părinți care conving 

învățătorul clasei să vină cu un grup de 18 copii. 

o Pentru contract individual copil, se aplica oferta standard 650 lei – 10% 

reducere preferențială pentru copiii salariaților dvs, în speță 585 lei, la care se 

adaugă masa 14 lei/zi și transportul tur - retur, 15 lei/zi SAU doar tur, 7.5 lei/zi, 

• Școală de vară - discount 10% față de oferta standard; 

• Tabere pentru copii - discount 10% față de oferta standard; 

• Workshop-uri și ateliere pentru copii -  discount 10% față de oferta standard; 

• Petreceri copii - discount 25% față de oferta standard; 

• Terapie pentru copiii cu tulburare de spectru autist etc - discount 10% față de oferta 

standard; 

• Workshop-uri și ateliere pentru adulți - discount 10% față de oferta standard; 

• Evenimente adulți - discount 10% față de oferta standard; 

 

This offer is available for: [angajații Sindicatului UPA și membrii familiilor lor] 

 

Discount granted based on: [legitimație acces UPA] 

 

Supplier's Address: Iași, Str. Leon Baliff, nr. 29 (Bucium, punct de reper Benzinaria Mol) 

 

Contact Person & Contact Details (Including: Facebook, Web, E-mail) 
Persoana de contact: Ema UJICĂ 
Telefon: 0756.131.808/ 0732.993.584 
Email: academiasotron@gmail.com 
https://academia-sotron.business.site/ 
Facebook: https://web.facebook.com/Petreceri.Afterschool 

    

Validity:   [10.09.2019; minim 12 luni; ofertele de taxă se revizuiesc anual; ofertele de catering    

și transport pot fi revizuite periodic în funcție de ofertele prestatorilor de servicii de 
catering și transport] 

 


