Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.1 Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare

CURSURI DE CALIFICARE
AUTORIZATE DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI
AGENT DE SECURITATE
(cod COR 5169.1.3.)
Durata: 360 ore
Cursurile se vor finaliza cu un examen sustinut in fata unei comisii de la Autoritatea Nationala pentru
Calificari. Prezenta la examen este obigatorie pentru a intra in posesia certificatului.
Documente necesare la inscriere:
-

copie act de identitate
copie certificat de nastere
copie certificat de casatorie (pentru persoanele ce si-au schimbat numele in urma casatoriei)
copie dupa ultimul act de studiu (diploma absolvire, foaie matricola sau adeverinta de absolvire)

Costuri:
-

300 lei – valoarea cursului cu posibilitate de achitare in 2 rate (prima in valoare de 150 lei la inscrierea
la curs si cea de-a doua in valoare de 150 lei inainte de intrarea in examen)
nu se percepe taxa de examinare inainte de inscrierea la examen
nu se percepe taxa de inscriere la curs

! Au prioritate la formarea grupelor, persoanele care nu au un loc de munca, somerii si somerii de lunga
durata. Incadrarea acestora in una din categoriile amintite se face pe baza unei declaratii pe propria
raspundere (completata la inscrierea la curs) si a unui document eliberat de Agentia de Ocuparea Fortei de
Munca din judetul de care apartine, daca este cazul. Pentru aceste categorii de participanti, oferim o reducere
de 50% din valoarea cursului de formare (in limita locurilor disponibile).

Pentru inscrieri ne puteti contacta la:
tel: 021/204.19.90
e-mail: office@romprestsecurity.ro

*Cursurile de formare sunt organizate in perioada de sustenabilitate a proiectului cu finantare din POSDRU 2007-2013:
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/125/5.1/S/126383
Titlul proiectului: ”O sansa pentru siguranta viitorului”
Beneficiar: S.C. Romprest Security S.R.L.

