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Investeşte în oameni! 

 
„Calificarea și integrarea pe piaţa muncii a  

șomerilor în domeniul turismului din  
regiunile de dezvoltare Sud-Est  Sud-Muntenia, 

București-Ilfov” 
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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Joi, 25 octombrie 2012, orele 11:00 
va avea loc în sala Africa a Hotelului Ramada Plaza  

(Bdul Poligrafiei nr. 3-5, Bucureşti) 

 
Conferința de prezentare a rezultatelor intermediare ale proiectului 

 

“Calificarea şi integrarea pe piaŃa muncii a şomerilor în domeniul turismului  
din regiunile de dezvoltare Sud – Est, Sud – Muntenia, Bucureşti – Ilfov”,  

ID POSDRU/82/5.1/S/58409. 
 
            În cadrul evenimentului vor fi prezentate atât rezultatele obŃinute de la debutul proiectului 
pâna în prezent, în cursul celor 24 de luni de implementare, cât şi activităŃile care vor fi demarate in 
perioada urmatoare.  
 
            Dintre rezultatele obŃinute în cadrul proiectului menŃionăm:  

• tipărirea şi diseminarea de materiale informative;  
• 1 website al proiectului;  
• 1 conferinŃă de lansare a proiectului;  
• 2 seminarii regionale de informare;  
• 295 de absolvenŃi ai cursurilor gratuite de calificare/recalificare pentru ocupații 

specifice turismului - Cameristă, Bucătar, Ospătar (chelner) vânzător în unități de 
alimentație, Cofetar-Patiser, Administrator Pensiune Turistică, Tehnician de hotel, 
Lucrator hotelier;  

• 5 vizite de studiu in Italia etc. 
            
           La eveniment vor participa reprezentanŃi ai administraŃiilor locale, ai industrei hoteliere, 
persoane fizice, echipa de management a proiectului, reprezentanŃi ai mass media. 
           Evenimentul este organizat de S.C. EURODEZVOLTARE SRL în calitate de beneficiar, 
alături de partenerii naŃionali AJOFM GalaŃi, AJOFM Tulcea, AJOFM Prahova, Camera de 

ComerŃ şi Industrie Prahova, SC Tourism Hotel and Restaurant Consulting Group SRL şi 
partenerul transnaŃional Unionservices Verona, Italia. 

           Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, în cadrul POSDRU, AP 5 - 
“Promovarea măsurilor active de ocupare”, DMI 5.1 - “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor 
active de ocupare”.  

 
Contact:  
Telefon: 031.711.52.20; 021.327.00.04 Fax: 031.711.52.28 
 
Veronica CODREANU, Manager proiect,  
E-mail: veronica.codreanu@eurodezvoltare.ro 
Roxana STAN, Responsabil regional comunicare,  
E-mail: roxana.stan@eurodezvoltare.ro 


