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COMUNICAT DE PRESĂ
Alba Iulia, 11 octombrie 2012
Câştigării concursului desfăşurat în cadrul proiectului ”Măsuri integrate în domeniul turismului”
Asociaţia Pakiv România, împreună cu partenerul său Synthesis Management Consultants –
SMC, implementează din 2010 proiectul ”Măsuri integrate în domeniul turismului” care vizează
formarea profesională a 200 de şomeri şi persoane în căutarea unui loc de muncă din judeţul Alba în
vederea facilitării accesului pe piaţa muncii.
În cadrul acestui proiect Asociaţia Pakiv România a pregătit profesional 50 de Lucrători în
pensiune turistică din Baia de Arieş şi Abrud. Cursanţii au parcurs 360 de ore de pregătire teoretică şi
practică, obţinând certificate eliberate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC). În cadrul
activităţii de consiliere profesională şi orientare profesională s-a organizat un concurs cu tema ”Cel mai
bun CV şi cea mai bună scrisoare de intenţie” pentru fiecare grupă de curs. Câştigătorii din cele două
grupe sunt:
•

Baia de Arieş: Premiul I – Cucea Cicilia Elena; Premiul II – Chirilă Delia Valerica; Premiul
III - Murariu Emilia; Menţiune – Boghian Gheorghe

•

Abrud: Premiul I – Bodgan Daniela; Premiul II – Boia Carmen Daniela; Premiul III –
Cioară Cristian Adrian; Menţiune – Borza Felicia.

CV-urile câştigătorilor şi ale absolvenţilor din cele două grupe pot fi accesate pe www.pakivturism.ro/bursa, platforma fiind un concept inedit de bursă electronică a locurilor de muncă oferită
gratuit angajatorilor din domeniul turismului şi persoanelor aflate în căutarea unei slujbe.
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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