
 
 

 

 

    
 

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”. 
     
 Printre obiectivele proiectului se numără orinetarare şi perfecţionarea pregătirii 
individuale a angajaţilor 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), în acest sens fiind organizate sesiuni 
de consiliere şi orientare profesională în care sunt furnizate informaţii despre scopul, 
utilitatea, nivelul şi metodologia de perfecţionare profesională în acest domeniu. 

În cadrul proiectului se desfăşoară cursuri GRATUITE de perfecţionare în domeniile: 

 hidraulică şi pneumatică; 

 managementul sistemelor mediu - curs autorizat CNFPA (ANC); 

 securitate şi sănătate în muncă - curs autorizat CNFPA (ANC); 

 lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale - curs 
autorizat CNFPA (ANC). 

Cursurile sunt avizate CNFPA  (ANC) şi sunt adresate angajaţilor, întreprinzătorilor şi 
managerilor de orice nivel din mediul privat. 

Înscrierea la cursurile autorizate CNFPA (ANC) este condiţionată de nivelul studiilor, 
fiind necesară absolvirea ciclului superior al liceului (diplomă de bacalaureat). 

În cazul cursului "Inspector în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă", studiile 
liceale trebuie să fie pe Filiera Teoretică-profil Real sau Filiera Tehnologică - profil Tehnic. 

 



 
 

 

 

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. 

În cursul lunii octombrie 2013, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, se fac 
înscrieri pentru programele de perfecţionare: 

- Hidraulică şi pneumatică - 15 locuri disponibile; 

- Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - 25 locuri disponibile; 

- Lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale - 25 locuri disponibile. 

 
Informaţii suplimentare: 
 - www.cnhp.ro 
 - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică 
  Adresa: B-dul Muncii, Nr. 103-105, Cluj-Napoca, Sala D01 
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