
CURSURI
ÎNSOȚITORI DE BORD

Pentru cariere de succes

A U T O R I Z AT E



Despre noi

EDUCAȚIE PROFESIONALĂ
PENTRU CARIERE DE SUCCES

Aprendis este un centru de educație profesională și locul ideal în care te poți      
pregăti pentru cariera dorită. 

Centru de formare profesională autorizat de Ministerul Educației, Școală 
postliceală sanitară acreditată de Ministerul Educației și Organizație de 
pregătire în domeniul aviației acreditată de Agenția Uniunii Europene pentru
Siguranță a Aviației (E.A.S.A.).

În cei 11 ANI de activitate la Aprendis s-au școlarizat peste 7.000 de cursanți și 
în momentul de față oferta educațională cuprinde 17 programe de
formare profesională.

În cadrul Școlii de Însoțitori de bord oferim cursuri interactive, cu aplicații 
practice, concepute special pentru toți cei care vor să înceapă o carieră în
domeniul aviației.



Vârsta minimă: 18 ani
În momentul înscrierii trebuie 

să ai 18 ani împliniți. 

Certificat medical
Pentru a te înscrie la cursurile 
de însoțitor de bord trebuie să 
deții un certificat medical care 

să ateste faptul că ești clinic 
sănătos.

Tatuaje și semne
distinctive

Acestea trebuie să nu fie 
vizibile în momentul în care 

vei purta uniforma companiei
aeriene.

Cazier judiciar
Pentru înscrierea la cursurile 

de însoțitori de bord va trebui 
să ai cazierul judiciar fără 

mențiuni. 

Limba engleză- nivel
intermediar

Limbajul aviatic și comunicarea 
între mebrii echipajului se face 

în limba engleză.
Un nivel mediu de vorbire a 

limbii engleze este recomandat.

CRITERII
D E  S E L E C Ț I E
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Documente
pentru înscriere
Dacă îndeplinești criteriile de se-
lecție, următorul pas constă în în-
scrierea propriu-zisă la curs.

01|Buletinul
02|Diplomă

studii
minim 12 clase

Pentru a te înscrie la cursurile 
de Însoțitori de bord, trebuie să 

ai 12 clase absolvite.

03|Certificat
de naștere

În cazul schimbării numelui din 
certificatul de nastere va trebui să 
completezi dosarul  de înscriere 

cu certificatul de căsătorie.

04|Fotografie
tip pașaport

Pentru completarea dosarului de 
înscriere va trebui să depui șase 

fotografii tip pașaport.

P.S: Documentele 
pentru înscriere se 
depun în copie



Număr de ore: 100 

Partea teoretică: 90h
5h pe zi de luni până vineri
în intervalul orar - 16:00- 21:00

Partea practică: 10h
Include instructajul de supraviețuire pe apă 
și stingere a incendiilor

Programul
cursului

Acest modul se va desfășura la sfârșitul
cursului, în zilele de weekend.

Cursuri intensive 
predate de Instructo-
ri cu experiență reală 
în aviație



Noțiuni generale de
aeronautică 

Instructaj practic/ foc,
fum și apă 

Comunicarea în
limba englează 

Comunicare și CRM 
Managementul Resurselor

echipajului 

Proceduri normale și
anormale de urgență 

Securitate și bunuri
periculoase 

Noțiuni generale de 
medicină aeronautică

Pregătirea pentru susținerea 
interviului de angajare.

Materiile
de studiu
   Cursul de Însoțitor de bord este unul 
complex și acoperă toate noțiunile
pe care trebuie să le cunoști pentru a 
putea � angajat în acest domeniu. 
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Taxa de școlarizare: 7.000 lei

Taxă de examinare A.A.C.R: 120 euro
se va plăti în momentul susținerii examenului 

COSTURI
D E  Ș C O L A R I Z A R E

Taxa de școlarizare se poate plăti în felul umător:

- 250 euro: taxa de înscriere și prima rată din taxa de    
  școlarizare

- 500 euro: cu o săptămână înainte de începerea
  cursului

- 500 euro: la jumătatea cursului

- 250 euro în ultima săptămână de curs 

REDUCERI
Discount 20% pentru plata taxei în prima săptămână de curs: 
5.600 lei
Dacă mai aduci o persoană la aceeași sesiune de curs îți oferim 
încă o reducere de 100 euro pentru ambele persoane:
5.200 lei

AVANTAJE
În cadrul cursului vei beneficia gratuit de: 
Modul HR pentru - pregătirea pentru interviul de angajare
Certificarea medicală, obligatorie pentru examinarea AACR
Simulator Firefighting & Ditching
Instructaj PSI și supraviețuire în apă
Simulator First Aid
Acordarea primului ajutor
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Îți garantăm angajarea
Vom fi alături de tine de la începutul cursului și până la obținerea 
primului loc de muncă, obiectiv pe care îl garantăm cu restituirea 
a 50% din taxa de curs în cazul în care nu vei reuși să te angajezi 
după participarea la 10 interviuri de recrutare pentru însoțitorii 
de bord.

În cadrul cursului vei beneficia de un modul în cadrul căruia vei învăța 
cum să te pregătești pentru a trece cu brio de un interviu de selecție la 
orice companie aeriană.

Aprendis e partener în educație cu compania de recrutare Meccti și 
anual în România au loc peste 50 de interviuri de selecție pentru
recrutarea însoțitorilor de bord.

Să începi o carieră ca și însoțitor de bord nu e așa greu pe cât pare.
Important este să îți dorești acest lucru și să faci primul pas.

Înscrie-te la cursurile de însoțitor de bord acredidate EASA și obține o 
certificare internațională care te va pune
pe primul loc la fiecare interviu.



Pentru cariere de succes

La Aprendis, comunicarea este esenţa lucrurilor
și succesul este suma detaliilor.

Vino să ne cunoaștem!

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 67 Iași
(Casa Cărţii, et.2, intrarea pe lângă Oficiul Poștal)

Tel: (+40) 758 742 710

E-mail: office@aprendis.ro

Web: www.aprendis.ro

Decolează


