
S.C. COMPA S.A în calitate de Partener în cadrul proiectului POSDRU 80-2.3-S-
59498 a cãrui beneficiar este S.C. CRIVAS CONSULT S.R.L, organizeazã GRATUIT 
cursuri de calificare în meseria .
Proiectul este cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor - Umane 2007-2013,  Axa prioritarã 2, Domeniul Major de Intervenþie 2.3. 

Cursurile vin în sprijinul angajaþilor în vederea calificãrii sau recalificãrii.
Durata unei serii de curs: 360 ore;    Data estimatã de începere a cursurilor: 13.02.2012

Locul desfãºurãrii cursurilor: Centrul de formare profesionalã  S.C. COMPA  S.A.
Adresa: Sibiu, str.Henri Coandã nr. 8. 

La terminarea cursurilor, în urma susþinerii examenului de absolvire, participanþii 
vor primi certificate de calificare recunoscute atât la nivel naþional cât ºi în 
Uniunea Europeanã.
Detalii suplimentare puteþi obþine la: tel. 0269 239 400 interior 409; sau la 
adresa de e-mail: proiecte.europene@compa.ro 

"Gãuritor- filetator"
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   O CALIFICARE ÎN PLUS, UN VIITOR MAI SIGUR!
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