
FORMARE ÎN DOMENIUL 
MANAGEMENTULUI 
SERVICIILOR URBANE 
DE APA SI CANALIZARE,

)

Bursa de 6 luni pentru personalul de conducere 
român din sectorul privat sau public 



Catedra Eau pour Tous (OPT) a Şcolii Agro Paris Tech şi Institutul 
Francez din România (IFR) oferă o bursă de formare în domeniul de 
gestionare a serviciilor de apă și / sau canalizare, cu o durată totală 
de șase luni în 2015/2016.

Această bursă este parte a unui program special al Institutului Francez din România 
dedicat mediului, în cadrul conferinţei PARIS CLIMAT 2015.

Avantaje : 
        ∙ O formare personalizată de tip MBA (în engleză sau franceză la alegere)

∙ O diplomă de formare specializată, eliberată de Agro Paris Tech şi certi�cată 
de catre Marile Şcoli din Paris
∙ O bursă de 767€/lună (asigurare şi acces la cazare la cele mai mici tarife)
∙ Plata integrală a taxelor de formare

Criterii de eligibilitate :
∙ Naţionalitate română
∙ Cel puţin 10 ani de experientă într-unul din sectoarele următoare : apă, 
canalizare, mediu, deșeuri, servicii publice, cu o marjă de 5 ani de experiență 
pentru personalul de conducere
∙ Deţinerea unei funcţii executive la momentul depunerii candidaturii, 
într-una din structurile următoare: Serviciul de apă și / sau canalizare (public 
sau privat), prefectură, companii regionale, administraţia naţională, minister
∙ Diplomă de master sau echivalent
∙ Acordul conducerii generale sau ierarhice pentru a urma programul în 
străinătate, timp de 6 luni neconsecutive

Calendar provizoriu:
∙    Ianuarie-Martie 2015 : prima sesiune în Franţa (11 săptămâni)
∙     Septembrie-Octombrie 2015: a doua sesiune în Franţa (10 săptămâni)
∙    Aprilie 2016 : a treia sesiune în Franţa (3 săptămâni)

Candidaţii interesaţi trebuie să depună un dosar cu următoarele documente :
• formular de înscriere (descărcabil de pe site-ul IFR)
• un CV detaliat în engleză sau în franceză

Dosarele de candidatură trebuie trimise pe e-mail la Catedra Eau pour Tous 
(jean-antoine.faby@agroparistech.fr  şi stephanie.dagneaux@agroparistech.fr) şi la IFR
(justine.lacousse@diplomatie.gouv.fr) înainte de 31 octombrie 2014.

                                                               www.institutfrancais.ro


