
 
Investeste în oameni ! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  

AXA PRIORITARĂ 6, „Promovarea incluziunii sociale” 

Domeniul major de interventie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” 

„Sanse egale pe piata muncii pentru 

femeile din Regiunile N-E si Bucuresti-

Ilfov prin calificare in turism” 

 

  

Vă invităm la cursuri gratuite de instruire/perfecționare! 
 

Fundaţia EuroEd anunţă începerea înscrierilor pentru cursurile gratuite de instruire/perfecționare organizate în cadrul 

proiectului “Șanse egale pe piața muncii pentru femeile din Regiunile N-E și București-Ilfov prin calificare în turism”: 

 

 limba italiană - durata 60 ore/3 luni; 

 competențe informatice - durata 40 ore/3 luni; 

 comunicare - durata 40 ore/1 lună; 

 limba germană - durata 60 ore/3 luni.  

 

Cursurile de mai sus sunt autorizate ANC (fostul CNFPA). 

 

 limba engleză pentru turism - durata 40 ore/2 luni (curs de nivel mediu/avansat). 

La finalul cursului, se susține un examen LCCI (certificare internațională oferită de Camera de Comerț din Londra). 

 

Pe durata cursurilor de perfecționare participantele vor putea beneficia de ședinte de consiliere și asistență în vederea inițierii unei 

afaceri. 

La finalizarea cursurilor, 16 participante vor beneficia de un schimb de bune practici, concretizat într-o vizită de studiu la Florența, 

Italia, timp de o săptamână. 

 

Condiții de înscriere: 

- să fie femei cu domiciliul în Regiunea N-E, mediul urban sau rural; 

- să aibă studii medii sau superioare; 

- să nu fi urmat același curs la Fundația EuroEd sau la altă instituție; 

- un cursant poate urma un singur curs în cadrul acestui proiect. 

Documente necesare pentru înscrierea la curs: 

- copie act de identitate;                                                                       

- copie certificat de naștere; 

- copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);                                

- copie acte de studii. 

Înscrierile se fac la sediul Fundației EuroEd din str. Florilor nr.1C, Iași. Program de inscriere: Luni-vineri: 8-20; Sâmbătă: 9-12. 

Detalii la numărul de telefon 0232-252850 sau e-mail contact@euroed.ro. 

 

mailto:contact@euroed.ro

