Titlul proiectului: Angajați calificați - profesioniști pe piața muncii
Cod proiect: POCU/726/6/12/135043
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară nr. 6: Educație și competențe
Obiectiv Specific 6.12 : Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un
nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și
certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș
vă oferă posibilitatea de a participa la cursurile de formare profesională GRATUITE organizate în
cadrul proiectului POCU/726/6/12/135043 “Angajați calificați - profesioniști pe piața muncii”

LUCRĂTOR ÎN TÂMPLĂRIE
(C.N. 7422.1.4)

Tipul cursului: curs de calificare
Durata cursului: 360 ore: 120 ore pregătire teoretică, 240 ore activitate practică
Condiții de participare: învățământ obligatoriu
COMPETENȚE DOBÂNDITE
- Comunicare şi numeraţie
- Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei
- Dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei
- Igiena şi securitatea muncii
- Lucrul în echipă
- Organizarea locului de muncă
- Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă
- Rezolvarea de probleme
- Satisfacerea cerinţelor clienţilor
- Norme de reprezentare în desen
- Utilizarea materiilor prime la fabricarea produselor din lemn
- Identificarea speciilor lemnoase
- Utilizarea raţională a lemnului cu defecte
- Utilizarea materialelor tehnologice în industria lemnului
- Prelucrarea manuală a lemnului
- Depozitarea şi uscarea naturală a cherestelei
- Debitarea lemnului masiv
- Operaţii de obţinere a prefabricatelor din lemn
- Asamblarea reperelor din lemn masiv
Cursul este autorizat prin Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), urmând a se finaliza prin
eliberarea unui certificat de absolvire cu recunoaștere națională, emis sub egida Ministerului Muncii
și al Ministerului Educației.
Perioada exactă de desfășurare a cursului se va comunica ulterior. Vor fi respectate toate
reglementările legale și măsurile de protecție impuse de autoritățile competente, pentru
desfășurarea activităților de formare profesională în condiții de siguranță.

Pentru a verifica dacă vă încadrați în condițiile de eligibilitate pentru participarea la activitățile
proiectului, vă rugam să consultați pagina de internet a Camerei de Comerț și Industrie a Județului
Mureș www.cciams.ro secțiunea Proiecte http://www.cciams.ro/angajati-calificati-profesionisti-pepiata-muncii/
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro

