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Proiectul ”Măsuri integrate în domeniul turismului” 

a intrat în ultima etapă   

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

SMC, a organizat miercuri, 08 august 2012, la Alba Iulia, examenul de absolvire pentru cele 24 de 

persoane care au urmat programul de formare profesională pentru meseria de agent de turism în cadrul 

proiectului ”Măsuri integrate în domeniul turismului”. 

Cursul s-a desfășurat la Alba Iulia, beneficiarii parcurgând 360 de ore de pregătire, teoretică și 

practică. Cursanții au finalizat formarea profesională prin susținerea unui examen în fața unei comisii 

din care au făcut parte evaluatori desemnați de Autoritate Națională pentru Calificări (ANC) și a 

furnizorului de formare profesională International Computer School. 

Tot la Alba Iulia, miercuri, a avut loc și demararea unui nou curs de pregătire profesională în 

meseria de ghid turistic care cuprinde un modul de 360 de ore de instruire. Finalizarea acestei grupe va 

marca închiderea programului de formare profesională prevăzut să se desfășoare în cadrul proiectului 

”Măsuri integrate în domeniul turismului”. 

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

număr de 50 de persoane pentru ocupația de lucrător în pensiune, 27 de persoane pentru meseria de 

recepționer de hotel și 25 în calitate de agent de turism. Alte 50 de persoane sunt incluse în programe de 

formare profesională aflate în derulare. 

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

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

muncă, unde cererea și oferta se pot întâlni. Astfel, accesând www.pakiv-turism.ro/bursa angajatorii își 

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 cofinanțat din Fondul Social European 

prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. 
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