CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE HARGHITA
ORGANIZEAZA CURSUL DE
Tipul programului:
Denumirea ocupatiei:

PERFECTIONARE

Operator hidraulic în alimentări cu apă

Obiective Specifice:
Operatorul hidraulic in alimentari cu apa este o persoana,
instruita sa exploateze in condiţii de securitate un sistem de alimentare cu apa, sa
posede cunoştinţe si abilitati deosebite privind soluţionarea problemelor care intervin
incaptarea, tratarea si distributia de apa.
Durata Studiilor: 40 ore
Inscriere: dosar cu următoarele documente: copie act de identitate, copie act de
studiu, copie certificat casatorie(doar in cazul in care au schimbat numele), certificat
de naștere, adeverință medicală de la medicul de familie.
Modalitatea de Finalizare: Cursurile de perfectionare se finalizează cu susţinerea de
către participanţii la curs a unui examen de absolvire, primind certificat de
perfectionare profesionala cu antetul Ministerul Muncii Familiei, Protectiei Sociale
și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale.
Costul programului: este de 700 lei cu TVA/cursant.
Obiectivele exprimate in competente profesionale:
-Aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca, de prevenire si stingere
a incendiilor si de protectia mediului
- Comunicarea si desfasurarea muncii in echipa
- Diagnosticarea şi remedierea defecţiunilor din instalaţiile hidraulice de captare
şi desnisipare
- Supravegherea instalaţiilor de filtrare a apei
- Supravegherea instalaţiilor hidraulice de captare şi desnisipare
- Transportul şi inmagazinarea apei
Vă mulţumim.
Director,
Benkő Tibor Csaba

Perioada de desfășurare: 30- Martie-12 Aprilie 2016 Gheorgheni
16-31 Martie 2016 Miercurea Ciuc
13-26 Aprilie 2016 Odorheiu Secuiesc
Program de desfășurare: 16.00 - 20.00
Finalitate: la finalul cursurilor se va obține un Certficat de perfectionare.
Taxa de participare:650 lei/pers. și poate fi platită în contul RO48 RNCB 0152 0423 7382 0001
deschis la BCR – M. Ciuc, CUI 2451252 sau în numerar la sediul CCI Hr.
Informații și înscrieri: tel. 0266/371802,0730715903, fax 0266/371483,
mail: office@ccihr.ro, ccigheorgheni@yahoo.com, www.ccihr.ro
Vă rugăm să confirmați până la data de 14.03. 2016.
...........................................................................................................................................................
TALON DE CONFIRMARE

Societatea comercială: ____________________________________________________________

Telefon /fax__________________________________________________________E-mail____________________

Confirmăm participarea domnului / doamnei : ------------------------------------------------------------------------------------In locatia aleasa : Miercurea Ciuc
SEMNĂTURA

Gheorgheni

Od. Secuiesc
L.S.

