Curs Electrician Auto
Specificul cursului:
calificare nivel 2
Cod COR: 7231.2.1
Durata: 720 ore – între 2-5 luni
Autorizat: CNFPA/ANC
(Autoritatea Nationala a
Calificarilor)

Inscriere si desfasurare:
Costă
Locatia de desfasurare: Sibiu
350 Eur
Perioada de desfasurare: La
/persoană
formarea unei grupe de minim 14 cursanti
Acte necesare inscrierii:
 Copie BI/CI
 Copie certificat de nastere
 Copie Certificat de casatorie (daca este cazul - numai pentru doamnele/domnii care si-au
schimbat numele in urma casatoriei)
 Copie Diploma de studii - invatamant minim obligatoriu
 Adeverinta medicala cu specificatia: Apt munca Electrician Electronist Auto - original

Domeniul de activitate:
Electricianul electronist auto realizeaza activitatii de intretinere si reparatie la sistemele
electrice ale autovehiculelor rutiere: diagnosticarea disfunctionalitatilor la sistemul electric;
executarea lucrarilor de intretinere si reparatie a echipamentelor de producere si stocare a
energiei electrice; executarea lucrarilor de intretinere si reparatie la aparatura de bord; executarea
lucrarilor de intretinere si reparatie la sistemele de aprindere
si
pornire; executarea lucrarilor de verificare si reparatie a
echipamentului de iluminare si semnalizare;
executarea lucrarilor de verificare si reparatie ale
instalatiilor auxiliare.

In timpul desfasurarii beneficiati de:








Programe de formare profesionala,
suporturi de curs si alte materiale
didactice gratuite, competitive si
accesibile, intreaga metodologie fiind in
concordanta cu legislatia si normativele in
vigoare;
Un program flexibil (orele de curs se vor
desfasura in weekend);
Lectori calificati gata sa te ajute oricand;
Posibilitatea de a efectua practica profesinala sau de a
integra intregul cursul la locul de munca (in functie de numarul de cursanti apartinand
aceleasi companii);
Orientate spre nevoile tale si ale companiei tale, tematica actualizata;





Conditii de plata flexibile (termene de plata avantajoase, rate lunare, reduceri de preturi in
functie de numarul de cursanti);
Autorizatiile obtinute in urma absolvirii acestui curs sunt valabile in Uniunea Europeana fara
a se sustine alte examene in tarile in care vor fi folosite.
Pe toata perioada desfasurarii cursurilor, la toate activitatile, cursantii se bucura de asistenta
pedagogica a formatorului profesional

Programa de pregatire:
Competente profesionale generale:
 Montarea si utilizarea aparatelor electrice de joasa tensiune
 Montarea si utilizarea masinilor electrice
Competente profesionale specializate:
 Constructia si functionarea automobilului
 Constructia si functionarea instalatiilor electrice si echipamentelor electronice auto
intretinerea instalatiilor electrice auto
 Diagnosticarea functionarii instalatiilor electrice si echipamentelor electronice auto
 Repararea instalatiilor electrice auto
 Conducerea automobilului

Durata:




480 ore de practică – se pot desfășura la locul de muncă
240 ore de teorie – se vor desfășura la sediul nostru, din Str. Ștefan cel Mare nr. 152-154,
Sibiu, pe parcursul a 15 săptămâni (aproximativ 3 luni și jumătate);
Durata pregătirii teoretice se poate reduce la jumătate, prin studiu individual utilizând o
platformă de învățare online, ceea ce va reduce și durata cursului la jumătate (aproximativ
2 luni, câte 8h/zi, sâmbăta și duminica).

Tip certificat obținut:
In urma absolvirii examinarii finale, dupa 30 de zile de la data examenului final se va emite
certificatul de calificare profesionala eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si
Familiei si de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin CNFPA - Consiliul National de Formare
Profesionala a Adultilor, in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati
absolvit si media de absolvire. Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise
competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care
ati absolvit cursul. Certificatul de calificare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel
national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare!

Detalii:
Pentru înscrieri, detalii suplimentare, oferte personalizate, reduceri în funcție de nr. de cursanți
din aceeași organizație, vă invităm să ne contactați la:
Telefon: 0744 703966 – Ing. Danciu Gheorghe
Telefon fix: +40 369 408948
Email: prieteniitehnicii@gmail.com

