Investeşte în OAMENI!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenție 2.3.“Acces și participare la formare profesională continuă”
Titlul proiectului: ”Furnizare de Performanță și Competențe angajaților prin FPC”
Contract nr.: POSDRU/164/2.3/S/140783

START la calificare/recalificare agenţilor de curăţenie clădiri şi mijloace de transport
din Bucureşti!
Anunțăm începerea unei noi sesiuni de cursuri de calificare/recalificare pentru meseria de
“Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport”, în cadrul proiectului „Furnizare de
Performanță și Competențe angajaților prin FPC”, cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Data de incepere: 20.02.2015
Perioada de desfăşurare: 20.02.2015 – 28.04.2015
Examenul final se va sustine pe data de: 29.04.2015
Locul de desfăşurare al cursurilor: Bucureşti
Durata de desfăşurare: 360 de ore: 120 de ore teoretice şi 240 de ore practice.
Cursul este organizat de către Asociatia „Centrul pentru Formare Profesională și Dezvoltare
Regională”, Partener 1 în cadrul proiectului, în calitate de furnizor de formare profesională
autorizat pentru organizarea acestui curs de calificare
Ce implică meseria de Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport?
Ocupaţia de Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport presupune competenţe legate de
desfăşurarea activităţilor de curăţenie în incinte – reşedinţe, birouri, sectoare industriale şi
administrative – şi mijloace de transport.
Cui se adresează cursul?
Cursul se adresează persoanelor care doresc să se califice sau să-și certifice cunoștințele în
domeniu.
Care sunt avantajele participării la acest curs?
1. asimilarea cunoștințelor necesare domeniului
2. pregătirea profesională este asigurată de profesori cu experiență teoretică și practică
3. cursul este acreditat, iar diploma este recunoscuta national si international
4. posibilitatea efectuării stagiului de practică în unități specializate sau la locul de muncă
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Ce competențe obțin după absolvirea cursului?
1. Comunicarea la locul de munca
2. Munca in echipa
3. Aplicarea normelor de PM si PSI
4. Aplicarea normelor igienico-sanitare
5. Planificarea activitatii proprii
6. Utilizarea sculelor si utilajelor cu actionare manuala
7. Utilizarea utilajelor cu actionare electro-mecanica
8. Utilizarea utilajelor actionate prin motoare cu ardere interna
9. Intretinerea echipamentelor de lucru
10. Pregatirea operatiei de curatare
11. Salubrizarea vagoanelor de cale ferata
12. Salubrizarea mijloacelor de transport rutiere
13. Curatarea incintelor
14. Curatarea interioara a aeronavelor
Ce tip de diplomă obțin după absolvire?
După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul
Muncii și Ministerul Educației Naționale, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă
competențele dobândite. Certificatul de calificare are recunoaștere internațională dacă este
tradus și apostilat.
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Pentru informații suplimentare și înscrieri, rugăm folosiți telefoanele și adresele de e-mail din
rubrica „CONTACT”.
Persoană de contact:
Andra Stanciu
Expert informare și publicitate
Romair Consulting S.R.L.
Telefon: +40 21 319.32.11
Email: andra.stanciu@romair.ro
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