S.C. FIRE ELECTRIC EUROSERVICE S.R.L.
J26/1724/2008
RO24533566
Tg.Mureş,Str.Aurel Filimon nr.34

TEL / FAX 0265-263395
0751023786, 0730619752
Email fire.euroservice@yahoo.com

ORGANIZEAZĂ
CURS AUTORIZAT C.N.F.P.A. DE INIŢIERE ,, servant pompier "
(cod COR 541104, durata 120 ore)
S.C. FIRE ELECTRIC EUROSERVICE S.R.L. este atestată să
organizeze cursuri de formare profesională cu autorizaţia seria MS, număr
000674 din data de 21.09.2012..
Cursul este autorizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale prin organismul abilitat (C.N.F.P.A.) şi de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, fiind avizat de Inspectoratul General pentru
Situatii de Urgenra şi Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare
Profesională a Adulţilor din judeţul Mureş.
Competenţele dobândite la terminarea cursului, conform standardului
ocupaţional:
- Efectuarea activităţilor de pregătire pentru intervenţie în situaţii de
urgenţă;
- Desfăurarea activităţilor premergătoare intervenţiei în situaţii de
urgenţă;
- Executarea intervenţiei în situaţii de urgenţă;
- Întreţinerea mijloacelor tehnice de intervenţie din dotare.
Taxa integrală de instruire este de 550 lei TVA inclus / persoană. Plata
se face în două rate egale, prima rată înainte de începerea cursului, iar a doua
rată până la data susţinerii examenului de absolvire în baza facturii emise.
Condiţii de participare :
- absolvent de şcoală generală (Invaţămînt general obligatoriu);
- aviz medical cu specificaţia: "Apt pentru ocupaţia Servant Pompier".
Inscrierile se pot face în baza următoarelor documente:
- Copie xerox după actul de identitate şi certificatul de naştere;
- Copie xerox după diploma studiilor doveditoare condiţiei de participare;
- Adeverinţă medicală tip de la medicul de familie.
- Fişă de aptitudine de la medicul de Medicina Muncii
Lectori : ofiţeri de pompieri(r) cu experienţă in domeniul situaţiilor de urgenţă.
In cazul în care sunteţi interesat să participaţi la acest curs vă rugăm să solicitaţi
formularul de inscriere zilnic între orele 8.00-16.00, la sediul punctului de
lucru din Tg. Mureş, str.Aurel Filimon nr.34 , sau la numerele de telefon/fax:
0265-263395, mobil 0751023786
.
Cu stimă,
Nagy Reka Andrea

