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Perioada de desfășurare 
         Puteti urma acest curs in una din urmatoarele sesiuni: 
         Sesiunea 1: 8, 9 si 10 aprilie 2016 
         Sesiunea 2: 6, 7 si 8 mai 2016 
         Locatie: Craiova, str. Eugeniu Carada, nr.7 
        
Cursul se desfasoara pe parcursul celor trei zile astfel: 

- Vineri 14.00-20.00 ( cu pauze de cafea) 
- Sambata 10.00-19.00 ( cu pauza de pranz de 1h si pauze de cafea) 
- Duminica 10.00- 19.00 ( cu pauza de pranz de 1h si pauze de cafea) 
 
Se lucrează cu grupe de maxim 10 cursanti. 

 

 

Costuri 
 
Costul cursului este de  800 lei (TVA inclus)/persoană. 
Plata cursului poate fi facuta in doua transe astfel: prima transa la inscriere in valoare de 50%, a doua transa  
pana in prima zi de curs in valoare de 50%.  
ATENȚIE  
- inregistrarea fără plata avansului nu este completă,  
- odată platit avansul la înscriere, acesta va fi pierdut dacă vă retrageți participarea la curs. 
Suma de 800 lei reprezinta costul integral al cursului si include suportul de curs si pauzele de cafea. 
 
Conditii de inscriere:  trimiteti formularul de inscriere scanat la adresa de email edulife.contact@gmail.com sau  
contactati-ne la nr. de telefon  +4 0753052936.  
Dupa trimiterea formularului de inscriere veti primi o  factura proforma, in baza careia puteti face plata. 
Contact: Persida Ciulu, persida.ciulu@gmail.com, tel 0753052936 
 

  


