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Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 
Operaţiunea: Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ 
domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaţilor 
Obiectiv specific 3.8 
Proiect: „EŞTI ANGAJAT, FII CALIFICAT!” 
Contract proiect: POCU/464/3/12/128848  
 
 

ANUNT  FINALIZARE  CURS  ELECTRICIAN  CONSTRUCTOR  GIURGIU 
 
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița in calitate de lider in cadrul proiectului 
„EŞTI ANGAJAT, FII CALIFICAT!”, Contract POCU/464/3/12/128848, anunta finalizarea cursului 
de calificare “ELECTRICIAN CONSTRUCTOR”,  cod N.C. 7137.2.1, organizat la Giurgiu în perioada 
10.08.2020-22.04.2021,  cu susținerea examenului final în data de 27.04.2021. Locatia de 
desfășurare a programului de formare a fost asigurată de firma Electroconstrucția Elco Giurgiu 
SA din Mun. Giurgiu, str. 23 August , nr.15, jud.Giurgiu. 
 
Cursul de formare profesionala a avut o durata totala de 720 de ore, din care, 240 ore de 
teorie si 480 ore de practica. Evaluarea s-a facut conform Normelor metodologice privind 
organizarea, desfasurarea si absolvirea cursurilor de calificare. Cursul este certificat de 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Varstnice şi de Ministerul Educatiei 
Nationale si Cercetarii Stiintifice şi este autorizat de ANC (Autoritatea Naţionala pentru 
Calificări). 
 
In cadrul programului de formare au participat și au absolvit 14 persoane din grupul țintă 
dobandind urmatoarele competente: 
1. Lucrul în echipă 

2. Comunicarea interactivă la locul de muncă 

3.Dezvoltarea profesionlă 

4. Organizarea locului de muncă 

5. Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

6. Întreţinerea echipamentelor de lucru 

7.Asigurarea calităţii lucrărilor executare 

8. Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

9. Montajul traseelor de cablu 

10. Pozare cabluri şi conductoare 

11. Realizarea conexiunilor cablurilor şi conductoarelor de joasă şi medie tensiune 

12.Montajul instalaţiilor electrice aferente echipamentelor termice, sanitare şi HVAC 

13.Montarea tablourilor electrice de distribuţie 

14. Realizarea instalaţiei de paratrăsnet şi a prizei de pământ  
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Proiectul „EŞTI ANGAJAT, FII CALIFICAT!”, Contract POCU/464/3/12/128848 este cofinanțat 
din Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman, Apel: 
POCU/464/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente 
sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților 
/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor 
economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților,  este implementat 
de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița in calitate de  lider si Asociaţia de 
Dezvoltare EQ (ADEQ) in calitate de partener si are ca obiectiv general promovarea învăţării pe 
tot parcursul vieţii, valorificarea oportunităţilor de dezvoltare locală şi dezvoltarea 
cunoştinţelor şi abilităţilor pentru un număr de 336 de persoane din Regiunea Sud Muntenia. 
 
Contact: 
 
CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIȚA 
 
Sediu social: Slobozia, Strada Lujerului, nr. 2 jud.Ialomița cod 920056 
 
Tel: 0769285529 
 
Email: office.cciail@gmail.com 
 
Website: www.cciail.ro  

http://www.cciail.ro/
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