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CONDITII SI TEMATICA 

:  

- Durata de pregătire este de 360 ore,  
din care: - 120 de ore pregătire teoretică - 240 de ore pregătire practică  
- Evaluarea finală presupune lucrare scrisă - test tip grilă şi proba practică  
 
Conditii de inscriere - Varsta minima 18 ani - Invatamant general obligatoriu  

Obiectivele generale ale programului: La finalul cursului absolvenţii vor dobândi cunoştinţele, 
deprinderile şi abilităţile necesare pentru a asigura îndeplinirea următoarelor obiective generale: 

• curatarea incintelor, cu aplicarea zilnica sau periodica a operatiilor de curatire in succesiunea 
prestabilita prin instructiunile de lucru, cu utilizarea solutiilor, materialelor si echipamentelor 
specifice in functie de tipul curateniei de efectuat; 

• salubrizarea mijloacelor de transport rutier, cu efectuarea operatiilor de curatire a exteriorului si 
interiorului acestora; 

• salubrizarea vagoanelor de cale ferata, cu executarea operatiilor specifice de vidanjare, curatare a 
spatiilor sanitare, a interiorului si exteriorului vagoanelor, in succesiunea presupusa de tipul 
salubrizarii efectuate; 

• curatarea interioara a aeronavelor dupa sosirea din cursa, in corelatie cu graficul de zbor, precum 
si curatarea periodica generala a acestora, la cererea beneficiarilor. 

• aplicarea normelor tehnico-sanitare, mentinand igiena si starea de sanatate personala si 
efectuarea periodica a controlul starii de sanatate proprii. 

Tematica cursului:  

Tipuri de utilaje folosite pentru curăţenie,  
Tipuri de operaţii de curăţire,  
Natura murdăriei şi modalităţi de îndepărtare a acesteia,  
Tipuri de suprafeţe de curăţat şi caracteristicile acestora,  
Materiale şi produse pentru curăţat,  
Tipuri de spaţii de curăţat şi caracteristicile acestora,  
Factorii care influenţează curăţirea,  
Metode de colectare, sortare, depozitare a gunoiului. 
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Competente dobandite in uma abolvirii cursului sunt: 

• Comunicarea la locul de munca 
• Munca in echipa 
• Aplicarea normelor de NPM şi PSI 
• Aplicarea normelor igienico-sanitare 
• Planificarea activităţii proprii 
• Utilizarea sculelor şi utilajelor cu cu actionare manuala 
• Utilizarea utilajelor cu acţionare electro-mecanică 
• Utilizarea utilajelor acţionate prin motoare cu ardere internă 
• Întreţinerea echipamentelor de lucru 
• Pregătirea operaţiei de curăţare 
• Salubrizarea vagoanelor de cale ferată 
• Salubrizarea mijloacelor de transport rutiere 
• Curăţarea interioară a aeronavelor 
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