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Anunţ website începere curs „Lucrător instalator pentru construcţii” – Murfatlar, jud.
Constanţa
ROMAIR CONSULTING SRL are placerea de a anunţa începerea cursului de “Lucrător
instalator pentru construcţii” în Murfatlar, jud. Constanţa.
Data de începere a cursului: 22.12.2014
Perioada de desfășurare: 22.12.2014 – 19.03.2015
Examenul final se va susține pe data de: 23.03.2015
Durata de desfășurare: 360 de ore: 120 de ore teoretice şi 240 de ore practice
Lucrătorul instalator pentru construcții își desfășoară activitatea în companii din domeniul
construcțiilor, în toate punctele de lucru ale acestora. Lucrătorul instalator pentru construcții
trebuie să știe să măsoare, să taie, să pozeze, fixeze și să îmbine conducte, să monteze utilaje,
accesorii, să înlocuiască, să repare piese, materiale, conducte, să verifice îmbinări și racorduri,
să întrețină rețelele de alimentare cu apă și canalizare, să diagnosticheze și să remedieze
defecţiunile constatate la toate tipurile de retele, utilaje și accesorii. Activitatea lui se desfășoară
în echipă, în spații deschise, dar și în interiorul căminelor, fiind expuși la temperaturi scăzute
sau ridicate, condiții de umiditate, diverse pericole de accidentare și intoxicare.
Cui se adresează cursul?
Cursul se adresează persoanelor care doresc să se califice sau să-și perfecționeze cunoștințele
în domeniu.
Care sunt avantajele participării la acest curs în mod GRATUIT?
1. asimilarea cunoștințelor necesare domeniului
2. pregătirea profesională este asigurată de profesori cu experiență teoretică și practică
3. cursul este acreditat, iar diploma este recunoscută național și internațional
4. posibilitatea efectuării stagiului de practică în unități specializate sau la locul de muncă
Ce competențe obțin după absolvirea cursului de Lucrător instalator pentru construcții?
1. Comunicare și numerație
2. Utilizarea calculatorului și prelucrarea informației
3. Comunicare în limba modernă
4. Dezvoltare personală în scopul obținerii performanței
5. Igiena și securitatea muncii
6. Lucrul în echipă

7. Organizarea locului de muncă
8. Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă
9. Tranziția de la școală la locul de muncă
10. Rezolvarea de probleme
11. Satisfacerea cerințelor clienților
12. Noțiuni generale despre construcții
13. Materiale de construcții și instalații
14. Planuri de construcții
15. Prelucrarea materialelor
16. Scheme și detalii de instalații
17. Noțiuni generale de hidraulică și termotehnică
18. Materiale de instalații; îmbinarea și montarea instalațiilor
19. Instalatii de alimentare cu apa
20. Instalații de canalizare
21. Instalații de gaze naturale combustibile
Ce tip de diplomă obțin după absolvirea cursului?
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.

Cursul de „Lucrător instalator pentru construcţii” este organizat 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, de către Asociaţia „Centrul pentru Formare Profesională şi Dezvoltare Regională”,
Partener 1 în cadrul proiectului, în calitate de furnizor de formare profesională autorizat pentru
organizarea acestui curs de calificare
Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri, rugăm folosiţi telefoanele şi adresele de e-mail din
rubrica „CONTACT”.
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