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Criterii de eligibilitate care trebuie îndeplinite de către angajat pentru a lua parte la 

cursul gratuit 

 

 

 persoana să fie angajată și să aibă studii superioare 

 persoana să nu facă parte din echipa de management a firmei și nici să fie angajată în 

departamentul de resurse umane 

o (NU sunt eligibile persoane cu funcții în care apar cuvinte precum 

administrator, acționar, director, manager) 

o SUNT ELIGIBILE persoane cu funcții Contabil șef, Șef de departament sau Șef de 

secție 

 adresa firmei angajatoare din contractul de muncă al cursantului să NU fie din 

București sau Ilfov 

 firma (nu ONG, instituții de stat etc) să aibă cod CAEN principal sau secundar (autorizat 

la Registrul Comerțului) care să facă parte din lista noastră de  aici 

https://bit.ly/2CmNcBc  

 

Dacă angajatul îndeplinește criteriile de mai sus, vă rog să solicitați documentele de înscriere 

la  ugir@ugir.ro  

 

Totodată, vă rugăm să oferiți acest cadou prietenilor, colegilor, pentru că este o ofertă UNICĂ 

pe piață!  

 

Cursurile expert fiscal, evaluator de întreprinderi și controller sunt programe de formare 

autorizate NOI. Noi finanțăm prin bani europeni cursurile, de aceea sunt gratuite. 

Pentru detalii telefonice vă rog să sunați la 0722287495. 

https://bit.ly/2CmNcBc
mailto:ugir@ugir.ro
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În plus, pentru cursul FORMATOR 

 firma trebuie să aibă minim 10 angajați (chiar dacă punctul de lucru are mai puțini) 

 se acceptă câte un angajat din fiecare punct de lucru al firmei și maxim un angajat din 

fiecare departament al firmei. 

 Firma trebuie să fie de acord să implementeze un program de învățare la locul de 

muncă. 

Cursul de FORMATOR are durata de 180 de ore predate zilnic de luni până vineri 17.00-

21.00 și sâmbăta 10.00-16.00. Durata totală 2 luni. 

 

Ce înseamnă implementarea unui program de învățare la locul de muncă? 

 Firma trebuie să adopte în departamentul de RH un plan de formare și să dezvolte cu 

ajutorul EUROCONSULTING (EUROCONSULTING face acest lucru pentru 

dumneavoastră, prin proiect ) un pachet de 1-3 module de formare prin:  

o microlearning (aici realizează niște clipuri pt angajați și dezvolta o metodologie 

de evaluare a rezultatului, a cat de bine a fost asimilat continutul) 

o job shadowing (alege un angajat cu competenta care va fi urmărit pe o durata 

anume de un angajat debutant; se fac evaluări periodice și sesiuni de breefing 

între mentor - angajat și management), 

o Job rotation (se decide ce poziții vor fi preluate temporar de catre ce angajați, 

se stabilesc instrumente de evaluare și sesiuni de breefing între angajații rotiți 

și management pentru a asimila aspectele în care au intalpinat dificultăți), 

o Ucenicie sau internship (aici schema programelor e stabilita prin lege). 

 

 


