OFERTA
Tipul programului:

CALIFICARE

Denumireaocupatiei:
INSTALATOR INSTALATII
TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE
Domeniul ocupational: Instalatorul
tehnico sanitar si de gaze din sectorul
constructii trebuie sa stie sa masoare , sa
taie, sa pozeze si sa imbine conducte, sa realizeze treceri prin ziduri si plansee
pentru conducte , sa monteze conducte, utilaje, aparate de utilizare, accesorii,
sa puna in functiune instalatii, sa inlocuiasca, sa repare conductele, imbinarile
si garniturile acestora, sa diagnosticheze si sa remedieze defectiunile
constatate la toate tipurile de instalatii si utilaje/aparate de utilizare folosite
pentru alimentarea cu apa , canalizare, ridicare a presiunii apei, stingere
incendii, gaze naturale si sa efectueze lucrari de intretinere a acestora.
Activitatea instalatorului tehnico-sanitar si de gaze se desfasoara in echipa
si de obicei in interiorul cladirilor, dar pot exista cazuri cand aceasta activitate
se poate realiza si in exteriorul acestora , putand fi expus la frig, caldura si
umiditate.
Obiective Specifice: Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM si in
domeniul situatiilor de urgenta;intretinerea echipamenelor de lucru;asigurarea
calitatii
lucrarilor
executate;aplicarea
normelor
de
protectia
mediului;Montarea instalatiilor interioare de canalizare;montarea instalatiilor
interioare de apa de consum menajer;montarea obiectelor sanitare, a
accesoriilor si a utilajelor folosite in instalatiile sanitare;montarea instalatiilor
de stingere a incendiilor;montarea instalatiilor interioare de gaze
naturale;montarea aparatelor de utilizare a gazelor;intretinerea instalatiilor
interioare de gazenaturale si a celor sanitare
Durata Studiilor: 720 ore din care

240 ore instruire teoretica ;
480ore pregatire practica;
-in cazul evaluarii initiale durata pregatirii se va reduce corespunzator cu
50%;

Inscriere: dosar cu următoarele documente: copie act de identitate, copie act
de studiu, copie certificat naştere si copie certificat căsătorie (doar în cazul în
care s-a schimbat numele), document emis de medicul de familie sau un medic
cu specialitatea medicina muncii;
Modalitatea de Finalizare:
Cursurile de calificare se finalizează cu
susţinerea unui examen de calificare, absolventii primind certificat de
calificare profesionalasi suplimentul descriptiv cu competentele dobandite, cu
antetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si al Persoanelor
Vârstince și al Ministerului Educaţiei Naționale.
Costul programului:
Taxa de şcolarizare percepută de Camera de
Comerţ si Industrie a judeţului Harghita este de 650 lei/cursant + tva.
Contact :
Sediul
CAMEREI
DE
COMERȚ
SI
INDUSTRIE Harghita
din Miercurea Ciuc
Bld.Timisoarei , nr.2426 sau la telefon
0266/371802,
0730715903,
fax
0266/371483.
Birou
Odorheiu
Secuiesc : Str. Kossuth
Lajos Nr 13
Tel :0733973412
Termen de inscriere : 15.04.2017
Având în vedere experiența anterioară și profesionalismul nostru avem
convingerea că oferta noastră vine în întampinarea doleanțelor
dumneavoastră.
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