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INVITAȚIE 
 

Echipa PROEDIT vă invită  să participaţi la Cursul de Competențe Antreprenoriale și 
bune practici în domeniul editorial  ce se va desfășura  la sediul nostru din București, Piaţa 
Presei Libere nr.1, corp D (Central) et. 4, cam 421.  

Cursul va fi susţinut de către Paul Marinescu, Director al Editurii Corpului Experţilor 
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), Redactor-şef al revistei 
Contabilitatea, Expertiza şi Auditul Afacerilor și formator autorizat în domeniu.   

Programul se va derula în perioada 20-24 aprilie 2015, astfel: câte 3 ore pe zi, de la orele 
16.00. Vineri 24 aprilie va avea loc evaluarea și examenul de absolvire a cursului. 

La final, participanţii dobândesc certificate de absolvire recunoscute de ministerele 
educației și muncii, precum și pe plan european. Ele vor fi obţinute in urma unor evaluări și 
examene derulate în prezenţa unor reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Calificări (ANC). 

Taxa de participare este de 300 lei/persoana. Daca se înscriu mai mulţi angajaţi dintr-o 
firmă, taxa se reduce la 250 lei/persoană. Pentru membrii UER taxa este subvenţionată de 
uniune, fiind de 200 lei/persoana, indiferent câţi angajaţi se înscriu.  

Termen limita! Cererea completata, diploma de absolvire a studiilor, o copie a CI/BI 
precum si documentul de plata a taxei de înscriere (daca se achita prin banca) se scanează și se 
trimit la adresa claudiu.istrate@proedit.ro până la data de joi 16 aprilie, ora 14:00.  

Centrul asigura participanţilor dotările tehnice necesare (laptopuri, tabla interactiva, 
softuri, internet etc.) și alte condiții de pregătire (tarife promoţionale, mape documentare, 
cofee break). 

Materiale privind Centrul Naţional Proedit, Calendarul activităţilor și evenimentelor pe 
anul 2015 precum și alte informaţii utile pot fi vizionate pe www.proedit.ro 

Informaţii la Claudiu Istrate tel. 0755/096.431, Iolanda Chioaru 0755/096.439 și Adrian 
Baciu  0755/096.432. 

Grăbiţi-vă și folosiţi această oportunitate! Succes! 
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