Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în parteneriat cu:





Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea (Solicitant);
Asociaţia Profesională de Hidraulică şi Pneumatică din România – Fluidas;
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi;
PIA e.V. – Development and Assessment Institute in Waste Water Technology at
RWTH Aachen University – Germania,

implementează proiectul POSDRU/81/3.2/S/47649, cu titlul: “Pregătirea specialiştilor în
domeniile mecanicii, hidraulicii şi pneumaticii în scopul promovării adaptabilităţii şi
creşterii competitivităţii”.
Dintre obiectivele proiectului:
-

Specializarea lucrătorilor din domenii conexe în domeniul acţionărilor hidraulice şi
pneumatice, la un nivel de bază, apropiat nivelului 1 CETOP (Comité Européen des
Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques)

-

Desfăşurarea de cursuri de specializare în domeniul sistemelor de management de
mediu, sănătatea şi securitatea muncii, lăcătuş mecanic întreţinere şi reparaţii
universale.

Cursurile de Perfecţionare sunt GRATUITE !!!
În cursul lunii decembrie 2013, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, se fac
înscrieri pentru cursurile de perfecţionare a pregătirii individuale în domeniile:
 Hidraulică şi Pneumatică - Nivel Bază.
 Lăcătuş mecanic întreţinere şi reparaţii universale.
În perioada 19 Decembrie 2013 – 18 Ianuarie 2014 respectiv 20 Decembrie 2013 –
19 Ianuarie 2014, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, se vor organiza două grupe a
câte 14 persoane a cursului de perfecţionare pentru ocupaţia Lăcătuş Mecanic de
Întreţinere şi Reparaţii Universale, COR 721424.

Durata cursului de perfecţionare "Lăcătuş mecanic de reparaţii şi întreţinere
universale" este de 120 de ore (40 ore Teorie + 80 ore Practică), abordând următoarea
tematică:
 Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi
în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 Aplicarea normelor de protecţie a mediului;
 Aplicarea procedurilor de calitate;
 Organizarea locului de muncă;
 Întreţinerea echipamentelor de lucru;
 Diagnosticarea stării de funcţionare;
 Întreţinerea curentă a maşinilor;
 Remedierea defecţiunilor.
Se vor organiza 2 grupe cu maxim 14 cursanţi fiecare. Înscrierea la cursurile
autorizate CNFPA (ANC) este condiţionată de nivelul studiilor, fiind necesară absolvirea
ciclului superior al liceului (diplomă de bacalaureat).
Actele necesare la înscriere sunt:
o Cerere de înscriere;
o Carte de identitate (copie);
o Certificat de naştere (copie);
o Certificat de căsătorie (copie; dacă este cazul - schimbare de nume);
o Diplomă de absolvire (copie);
o Adeverinţă de la medicul de familie (original);
o Adeverinţă de la locul de muncă (original)
o Formular de înregistrare a grupului ţintă;
o Declaraţie pe propria răspundere.
Fomularele: Cerere de înscriere, Formular de înregistrare a grupului ţintă, Declaraţie pe
propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către membrii echipei de
implementare a proiectului, care oferă şi asistenţă pentru completarea acestora.
Informaţii suplimentare:
- www.cnhp.ro
- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică
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