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.

În cursul lunii noiembrie 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 de Întreţinere şi Reparaţii Universale, COR 721424.
În perioada 14 Noiembrie 2013 – 10 Ianuarie 2014, la Universitatea Tehnică din ClujNapoca, se va derula cursul de perfecţionare a pregătirii individuale pentru ocupaţia
Inspector în Domeniul Securităţii şi Sănatăţii în Muncă. Cursul este autorizat CNFPA
(ANC) având COR 325723.
Durata cursului este de 80 de ore (26 ore Teorie + 54 ore Practică), abordând
următoarea tematică:
 Realizarea activității de prevenire și protecție;
 Realizarea semnalizării de securitate și/sau sănătate la locurile de muncă;

 Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
 Informarea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
 Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în
muncă;
 Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;
 Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de
muncă;
 Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în
muncă;
 Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în situații de urgență.
Cursurile de perfecţionare sunt GRATUITE!!!
Informaţii suplimentare:
- www.cnhp.ro
- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică
Adresa: B-dul Muncii, Nr. 103-105, Cluj-Napoca, Sala D01

Absolvenţii cursului de perfecţionare în domeniul Hidraulicii şi Pneumaticii,
seria de curs 23 septembrie 2013 - 22 octombrie 2013, îşi pot ridica certificate de
participare, pe baza cărţii de identitate, de la adresa anterior menţionată, zilnic în
intervalul orar 9 - 17.
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