Newsletter nr. 1 – Încheiere curs Sudor electric - Timisoara Proiect POSDRU 154713
Anunț de încheiere a cursului de calificare în meseria de ” Sudor electric”
ce s-a derulat în cadrul proiectului „Cursuri de calificare în domenii inovative pentru
angajații fostelor zone industrializate din Regiunile Vest și Centru”
FRG Timisoara, în calitate de
beneficiar

a

contractului

de

finanțare
POSDRU/182/2.3/S/154713 pentru
realizarea proiectului „Cursuri de
calificare în domenii inovative
pentru

angajații

fostelor

zone

industrializate din Regiunile Vest și
Centru”, proiect cofinanțat din
Fondul Social European Programul Operațional 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 formarea profesională
continuă”, anunța încheierea cursului de calificare în meseria de ” Sudor electric”
vineri, 24.07.2015 în Timisoara, Jud. Timis.
Cursul s-a desfasurat in perioada 18.05.2015 – 24.07.2015 si s-a finalizat cu examen atat
proba teoretica cat si proba practica.
La curs s-au inscris 20 de persoane din care 18 au absolvit cu certificat de calificare.

Prin participarea la curs angajații au dobândit următoarele competențe profesionale:














Comunicare
Competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie
Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în
muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
Aplicarea normelor de protecţie a mediului
Aplicarea procedurilor de calitate
Organizarea locului de muncă
Întreţinerea echipamentelor de lucru
Identificarea SDV-urilor – şi echipamentelor de sudare
Pregătirea operaţiei de sudare.
Executarea lucrărilor de sudare cu arc electric cu electrod fuzibil
Executarea lucrărilor de sudare cu arc electric în mediu de gaz protector
WIG, MIG/MAG
Executarea lucrărilor de sudare prin presiune
Manipularea reperelor şi pieselor sudate.

Întocmit
Expert promovare si publicitate
Blaj Corina

Newsletter nr. 2 – Încheiere curs Lucrator in tamplarie - Alba Proiect POSDRU 154713
Anunț de încheiere a cursului de calificare în meseria de ”Lucrator in tamplarie”
ce s-a derulat în cadrul proiectului „Cursuri de calificare în domenii inovative pentru
angajații fostelor zone industrializate din Regiunile Vest și Centru”

FRG

Timisoara,

în

calitate

de

beneficiar

a

contractului

de

finanțare

POSDRU/182/2.3/S/154713
realizarea

proiectului

pentru

„Cursuri

de

calificare în domenii inovative pentru
angajații fostelor zone industrializate din
Regiunile

Vest

și

Centru”,

proiect

cofinanțat din Fondul Social European
Programul

Operațional

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 formarea profesională
continuă”, anunța încheierea cursului de calificare în meseria de ”Lucrator in tamplarie”
vineri, 25.09.2015 în Cimpeni, Jud. Alba.
Cursul s-a desfasurat in perioada 08.06.2015 – 25.09.2015 si s-a finalizat cu examen atât
proba teoretica cat si proba practica.
La curs s-au inscris 28 de persoane din care 25 au absolvit cu certificat de calificare.
Din cei 25 de absolventi 21 sunt femei.

Prin participarea la curs angajații au dobândit următoarele competențe profesionale:













Comunicarea interactivă la locul de muncă.
Efectuarea unor calcule matematice simple.
Identificarea sarcinilor şi planificarea activități
Aplicarea procedurilor tehnice de execuție și control a calității.
Utilizarea instrumentelor, sculelor, uneltelor, mașinilor, utilajelor şi instalațiilor.
Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă şi P.S.I.
Executarea schelelor
Executarea cofrajelor
Montarea panourilor prefabricate.
Executarea pardoselilor din lemn.
Executarea acoperișului tip șarpantă.
Încadrarea şi ajustarea tâmplăriei
Întocmit
Expert promovare si publicitate
Blaj Corina

Newsletter nr. 3 – Încheiere curs Lucrator in tamplarie - Alba Proiect POSDRU 154713
Anunț de încheiere a cursului de calificare în meseria de ”Lucrator in tamplarie”
ce s-a derulat în cadrul proiectului „Cursuri de calificare în domenii inovative pentru
angajații fostelor zone industrializate din Regiunile Vest și Centru”

FRG

Timisoara,

în

calitate

de

beneficiar

a

contractului

de

finanțare

POSDRU/182/2.3/S/154713
realizarea

proiectului

pentru
„Cursuri

de

calificare în domenii inovative pentru
angajații fostelor zone industrializate din
Regiunile

Vest

și

Centru”,

proiect

cofinanțat din Fondul Social European
Programul

Operațional

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 formarea profesională
continuă”, anunța încheierea cursului de calificare în meseria de ”Lucrator in tamplarie”
vineri, 09.10.2015 în Cimpeni, Jud. Alba.
Cursul s-a desfasurat in perioada 22.06.2015 – 09.10.2015 si s-a finalizat cu examen atat
proba teoretica cat si proba practica.
La curs s-au inscris 28 de persoane din care 27 au absolvit cu certificat de calificare.
Din cei 27 de absolventi 11 sunt femei.

Prin participarea la curs angajații au dobândit următoarele competențe profesionale:













Comunicarea interactivă la locul de muncă.
Efectuarea unor calcule matematice simple.
Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţi
Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi control a calităţii.
Utilizarea instrumentelor, sculelor, uneltelor, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor.
Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă şi P.S.I.
Executarea schelelor
Executarea cofrajelor
Montarea panourilor prefabricate.
Executarea pardoselilor din lemn.
Executarea acoperișului tip șarpantă.
Încadrarea şi ajustarea tâmplăriei
Întocmit
Expert promovare si publicitate
Blaj Corina

Newsletter nr. 4 – Încheiere curs Operator la masini unelte cu comanda numerica - Resita
Proiect POSDRU 154713
Anunț de încheiere a cursului de calificare în meseria de ” Operator la masini unelte cu
comanda numerica”
ce s-a derulat în cadrul proiectului „Cursuri de calificare în domenii inovative pentru
angajații fostelor zone industrializate din Regiunile Vest și Centru”

FRG

Timisoara,

în

calitate

de

beneficiar

a

contractului

de

finanțare

POSDRU/182/2.3/S/154713
realizarea

proiectului

pentru
„Cursuri

de

calificare în domenii inovative pentru
angajații fostelor zone industrializate din
Regiunile

Vest

și

Centru”,

proiect

cofinanțat din Fondul Social European
Programul

Operațional

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 formarea profesională
continuă”, anunța încheierea cursului de calificare în meseria de ” Operator la masini
unelte cu comanda numerica” vineri, 20.10.2015 în Resita, Jud. Caras-Severin.
Cursul s-a desfasurat in perioada 04.05.2015 – 20.10.2015 si s-a finalizat cu examen atat
proba teoretica cat si proba practica.
La curs s-au inscris 27 de persoane din care 27 au absolvit cu certificat de calificare.
Din cei 27 de absolventi 1 este femeie.

Prin participarea la curs angajații au dobândit următoarele competențe profesionale:
 Comunicare şi numeraţie
 Asigurarea calităţii


Igiena şi securitatea muncii



Lucrul în echipă



Competenţe tehnice generale



Utilizarea documentaţiei tehnice specifice prelucrărilor la rece



Metode şi mijloace de măsurare



Întreţinerea maşinilor unelte şi dispozitivelor



Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor



Toleranţe şi abateri dimensionale



Elemente de programare a maşinilor unelte cu comandă numerică-stabilirea originii
coordonatelor



Prelucrări prin aşchiere pe maşini unelte cu comandă numerică



Scule, dispozitive şi verificatoare specifice maşinilor unelte cu comandă numerică



Citirea documentelor de evidenţă a activităţii



Controlul pieselor prelucrate pe maşini unelte cu comandă numerică

Întocmit
Expert promovare si publicitate
Blaj Corina

Newsletter nr. 5 – Încheiere curs Lucrator in tamplarie - Alba Proiect POSDRU 154713
Anunț de încheiere a cursului de calificare în meseria de ”Lucrator in tamplarie”
ce s-a derulat în cadrul proiectului „Cursuri de calificare în domenii inovative pentru
angajații fostelor zone industrializate din Regiunile Vest și Centru”

FRG

Timisoara,

în

calitate

de

beneficiar

a

contractului

de

finanțare

POSDRU/182/2.3/S/154713
realizarea

proiectului

pentru
„Cursuri

de

calificare în domenii inovative pentru
angajații fostelor zone industrializate din
Regiunile

Vest

și

Centru”,

proiect

cofinanțat din Fondul Social European
Programul

Operațional

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 formarea profesională
continuă”, anunța încheierea cursului de calificare în meseria de ”Lucrator in tamplarie”
vineri, 23.10.2015 în Cimpeni, Jud. Alba.
Cursul s-a desfasurat in perioada 06.07.2015 – 23.10.2015 si s-a finalizat cu examen atat
proba teoretica cat si proba practica.
La curs s-au inscris 28 de persoane din care 26 au absolvit cu certificat de calificare.
Din cei 26 de absolventi 10 sunt femei.

Prin participarea la curs angajații au dobândit următoarele competențe profesionale:













Comunicarea interactivă la locul de muncă.
Efectuarea unor calcule matematice simple.
Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţi
Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi control a calităţii.
Utilizarea instrumentelor, sculelor, uneltelor, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor.
Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă şi P.S.I.
Executarea schelelor
Executarea cofrajelor
Montarea panourilor prefabricate.
Executarea pardoselilor din lemn.
Executarea acoperișului tip șarpantă.
Încadrarea şi ajustarea tâmplăriei
Întocmit
Expert promovare si publicitate
Blaj Corina

Newsletter nr. 6 – Încheiere curs Lucrator in tamplarie - Timisoara Proiect POSDRU 154713
Anunț de încheiere a cursului de calificare în meseria de ”Lucrator in tamplarie”
ce s-a derulat în cadrul proiectului „Cursuri de calificare în domenii inovative pentru
angajații fostelor zone industrializate din Regiunile Vest și Centru”

FRG

Timisoara,

în

calitate

de

beneficiar

a

contractului

de

finanțare

POSDRU/182/2.3/S/154713
realizarea

proiectului

pentru

„Cursuri

de

calificare în domenii inovative pentru
angajații fostelor zone industrializate din
Regiunile

Vest

și

Centru”,

proiect

cofinanțat din Fondul Social European
Programul

Operațional

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 formarea profesională
continuă”, anunța încheierea cursului de calificare în meseria de ”Lucrator in tamplarie”
vineri, 06.11.2015 în Timisoara, Jud. Timis.
Cursul s-a desfasurat in perioada 17.08.2015 – 06.11.2015 si s-a finalizat cu examen atat
proba teoretica cat si proba practica.
La curs s-au inscris 23 de persoane din care 22 au absolvit cu certificat de calificare.
Din cei 22 de absolventi 2 sunt femei.

Prin participarea la curs angajații au dobândit următoarele competențe profesionale:













Comunicarea interactivă la locul de muncă.
Efectuarea unor calcule matematice simple.
Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţi
Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi control a calităţii.
Utilizarea instrumentelor, sculelor, uneltelor, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor.
Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă şi P.S.I.
Executarea schelelor
Executarea cofrajelor
Montarea panourilor prefabricate.
Executarea pardoselilor din lemn.
Executarea acoperișului tip șarpantă.
Încadrarea şi ajustarea tâmplăriei
Întocmit
Expert promovare si publicitate
Blaj Corina

Newsletter nr. 7 – Încheiere curs Instalator instalatii tehnico -sanitare si de gaze Timisoara Proiect POSDRU 154713
Anunț de încheiere a cursului de calificare în meseria de ”Instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze”
ce s-a derulat în cadrul proiectului „Cursuri de calificare în domenii inovative pentru
angajații fostelor zone industrializate din Regiunile Vest și Centru”

FRG

Timisoara,

în

calitate

de

beneficiar

a

contractului

de

finanțare

POSDRU/182/2.3/S/154713
realizarea

proiectului

pentru

„Cursuri

de

calificare în domenii inovative pentru
angajații fostelor zone industrializate din
Regiunile

Vest

și

Centru”,

proiect

cofinanțat din Fondul Social European
Programul

Operațional

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 formarea profesională
continuă”, anunța încheierea cursului de calificare în meseria de ” Instalator instalatii
tehnico -sanitare si de gaze” vineri, 13.11.2015 în Timisoara, Jud. Timis.Cursul s-a
desfasurat in perioada 06.07.2015 – 13.11.2015 si s-a finalizat cu examen atat proba
teoretica cat si proba practica.
La curs s-au inscris 26 de persoane din care 24 au absolvit cu certificat de calificare.
Din cei 24 de absolventi 0 sunt femei.

Prin participarea la curs angajații au dobândit următoarele competențe profesionale:
















Comunicarea la locul de muncă.
Organizarea locului de munca.
Aplicarea prevederilor legale referitoare la S.S.M., P.S.I. si protectia mediului.
Asigurarea calitatii lucrarilor executate.
Lucru in echipa.
Materiale de instalatii, prelucrarea si imbinarea elementelor de instalatii.
Performarea instalatiilor in constructii.
Notiuni generale de hidraulica si termotehnica.
Intocmirea planurilor de instalatii.
Executarea instalatiilor interioare de apa – apa rece, calda si pentru stins incendiu.
Executarea instalatiilor pentru ridicarea presiunii apei.
Executarea instalatiilor de canalizare.
Montarea obiectelor sanitare, a accesoriilor si utilajelor.
Montarea instalatiilor interioare si a aparatelor de gaze naturale combustibile.
Exploatarea si intretinerea instalatiilor tehnico-sanitare si de gaze.

Întocmit
Expert promovare si publicitate
Blaj Corina

Newsletter nr. 8 – Încheiere curs Instalator instalatii tehnico -sanitare si de gaze - Alba
Proiect POSDRU 154713
Anunț de încheiere a cursului de calificare în meseria de ”Instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze”
ce s-a derulat în cadrul proiectului „Cursuri de calificare în domenii inovative pentru
angajații fostelor zone industrializate din Regiunile Vest și Centru”

FRG

Timisoara,

în

calitate

de

beneficiar

a

contractului

de

finanțare

POSDRU/182/2.3/S/154713
realizarea

proiectului

pentru

„Cursuri

de

calificare în domenii inovative pentru
angajații fostelor zone industrializate din
Regiunile

Vest

și

Centru”,

proiect

cofinanțat din Fondul Social European
Programul

Operațional

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 formarea profesională
continuă”, anunța încheierea cursului de calificare în meseria de ” Instalator instalatii
tehnico -sanitare si de gaze” joi, 19.11.2015 în Vadul Motilor, Jud. Alba. Cursul s-a
desfasurat in perioada 06.07.2015 – 19.11.2015 si s-a finalizat cu examen atat proba
teoretica cat si proba practica.
La curs s-au inscris 22 de persoane din care 21 au absolvit cu certificat de calificare.
Din cei 21 de absolventi 4 sunt femei.

Prin participarea la curs angajații au dobândit următoarele competențe profesionale:
















Comunicarea la locul de muncă.
Organizarea locului de munca.
Aplicarea prevederilor legale referitoare la S.S.M., P.S.I. si protectia mediului.
Asigurarea calitatii lucrarilor executate.
Lucru in echipa.
Materiale de instalatii, prelucrarea si imbinarea elementelor de instalatii.
Performarea instalatiilor in constructii.
Notiuni generale de hidraulica si termotehnica.
Intocmirea planurilor de instalatii.
Executarea instalatiilor interioare de apa – apa rece, calda si pentru stins incendiu.
Executarea instalatiilor pentru ridicarea presiunii apei.
Executarea instalatiilor de canalizare.
Montarea obiectelor sanitare, a accesoriilor si utilajelor.
Montarea instalatiilor interioare si a aparatelor de gaze naturale combustibile.
Exploatarea si intretinerea instalatiilor tehnico-sanitare si de gaze.

Întocmit
Expert promovare si publicitate
Blaj Corina

Newsletter nr. 9 – Încheiere curs Instalator instalatii tehnico -sanitare si de gaze - Resita
Proiect POSDRU 154713
Anunț de încheiere a cursului de calificare în meseria de ”Instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze”
ce s-a derulat în cadrul proiectului „Cursuri de calificare în domenii inovative pentru
angajații fostelor zone industrializate din Regiunile Vest și Centru”

FRG

Timisoara,

în

calitate

de

beneficiar

a

contractului

de

finanțare

POSDRU/182/2.3/S/154713
realizarea

proiectului

pentru

„Cursuri

de

calificare în domenii inovative pentru
angajații fostelor zone industrializate din
Regiunile

Vest

și

Centru”,

proiect

cofinanțat din Fondul Social European
Programul

Operațional

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 formarea profesională
continuă”, anunța încheierea cursului de calificare în meseria de ” Instalator instalatii
tehnico -sanitare si de gaze” vineri, 20.11.2015 în Resita, Jud. Caras-Severin. Cursul s-a
desfasurat in perioada 08.06.2015 – 20.11.2015 si s-a finalizat cu examen atat proba
teoretica cat si proba practica.
La curs s-au inscris 28 de persoane din care 24 au absolvit cu certificat de calificare.
Din cei 24 de absolventi 0 sunt femei.

Prin participarea la curs angajații au dobândit următoarele competențe profesionale:
















Comunicarea la locul de muncă.
Organizarea locului de munca.
Aplicarea prevederilor legale referitoare la S.S.M., P.S.I. si protectia mediului.
Asigurarea calitatii lucrarilor executate.
Lucru in echipa.
Materiale de instalatii, prelucrarea si imbinarea elementelor de instalatii.
Performarea instalatiilor in constructii.
Notiuni generale de hidraulica si termotehnica.
Intocmirea planurilor de instalatii.
Executarea instalatiilor interioare de apa – apa rece, calda si pentru stins incendiu.
Executarea instalatiilor pentru ridicarea presiunii apei.
Executarea instalatiilor de canalizare.
Montarea obiectelor sanitare, a accesoriilor si utilajelor.
Montarea instalatiilor interioare si a aparatelor de gaze naturale combustibile.
Exploatarea si intretinerea instalatiilor tehnico-sanitare si de gaze.

Întocmit
Expert promovare si publicitate
Blaj Corina

Newsletter nr. 10 – Încheiere curs Operator la masini unelte cu comanda numerica - Resita
Proiect POSDRU 154713
Anunț de încheiere a cursului de calificare în meseria de ” Operator la masini unelte cu
comanda numerica”
ce s-a derulat în cadrul proiectului „Cursuri de calificare în domenii inovative pentru
angajații fostelor zone industrializate din Regiunile Vest și Centru”

FRG

Timisoara,

în

calitate

de

beneficiar

a

contractului

de

finanțare

POSDRU/182/2.3/S/154713
realizarea

proiectului

pentru

„Cursuri

de

calificare în domenii inovative pentru
angajații fostelor zone industrializate din
Regiunile

Vest

și

Centru”,

proiect

cofinanțat din Fondul Social European
Programul

Operațional

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 formarea profesională
continuă”, anunța încheierea cursului de calificare în meseria de ” Operator la masini
unelte cu comanda numerica” vineri, 20.11.2015 în Resita, Jud. Caras-Severin.
Cursul s-a desfasurat in perioada 22.06.2015 – 20.11.2015 si s-a finalizat cu examen atat
proba teoretica cat si proba practica.
La curs s-au inscris 26 de persoane din care 26 au absolvit cu certificat de calificare.
Din cei 26 de absolventi 1 este femeie.

Prin participarea la curs angajații au dobândit următoarele competențe profesionale:
 Comunicare şi numeraţie
 Asigurarea calităţii


Igiena şi securitatea muncii



Lucrul în echipă



Competenţe tehnice generale



Utilizarea documentaţiei tehnice specifice prelucrărilor la rece



Metode şi mijloace de măsurare



Întreţinerea maşinilor unelte şi dispozitivelor



Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor



Toleranţe şi abateri dimensionale



Elemente de programare a maşinilor unelte cu comandă numerică-stabilirea originii
coordonatelor



Prelucrări prin aşchiere pe maşini unelte cu comandă numerică



Scule, dispozitive şi verificatoare specifice maşinilor unelte cu comandă numerică



Citirea documentelor de evidenţă a activităţii



Controlul pieselor prelucrate pe maşini unelte cu comandă numerică

Întocmit
Expert promovare si publicitate
Blaj Corina

