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Proiectul ”Măsuri integrate în domeniul turismului” a intrat în ultima 
etapă   

Asociaţia Pakiv România, împreună cu partenerul său Synthesis Management Consultants – 

SMC, organizează joi, 04 octombrie 2012, la Alba Iulia, examenul de absolvire pentru cei 28 de şomeri 

şi persoane în căutarea unui loc de muncă care au urmat programul de formare profesională pentru 

meseria de ghid turistic în cadrul proiectului ”Măsuri integrate în domeniul turismului”. 

Cursul s-a desfăşurat la Alba Iulia, beneficiarii parcurgând 360 de ore de pregătire, teoretică şi 

practică. Cursanţii vor finaliza formarea profesională prin susţinerea unui examen în faţa unei comisii 

din care vor face parte evaluatori desemnaţi de Autoritate Naţională pentru Calificări (ANC) şi 

reprezentanţi ai furnizorului de formare profesională International Computer School. 

În cadrul proiectului până în acest moment au fost pregătite profesional şi certificate ANC un 

număr de 50 de persoane pentru ocupaţia de lucrător în pensiune, 50 de persoane pentru meseria de 

recepţioner de hotel, 50 în calitate de agent de turism şi 25 de persoane pentru meseria de ghid turistic. 

Proiectul ”Măsuri integrate în domeniul turismului” pune de dispoziţia angajatorilor din 

domeniul turismului şi a persoanelor aflate în cautarea unei slujbe o bursă electronică a locurilor de 

muncă. Astfel, accesând www.pakiv-turism.ro/bursa angajatorii îşi vor putea recruta personal calificat 

în meserii din domeniul turismului. Bursa electronică a locurilor de muncă cuprinde CV-urile 

persoanelor pregătite profesional prin proiectul ”Măsuri integrate în domeniul turismului”.  

Proiectul ”Măsuri integrate în domeniul turismului” este cofinanţat din Fondul Social European 

prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. 
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