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OFERTA CURS MASINIST POD RULANT 
 

         NIDRI FORMEXPERT S.R.L. cu sediul in Bucuresti, organizeaza cursuri de calificare 
macaragiu (cod COR 8333.1.1) in urmatoarele conditii: 
 
Ne adresam: 
Absolventilor de învățământ obligatoriu (8 clase) cu abilitati in manevrarea unei macarale 
 
Te incadrezi in descriere: 
1. Solicita oferta si suna-ne pentru a-ti confirma locul la seria dorita 
 
2. Apoi vino la adresa str. Academiei, nr. 35, sector 1 

 

3. Dosar complet: - copia actului de identitate 
- copia certificatului de nastere 

- copia actului de studii 

- fisa de aptitudine de la medicul de medicina muncii cu recomandarea apt  

macaragiu 

                   
4. Durata: 360 ore  
 
5. Taxa de scolarizare cuprinde taxele ISCIR, ANC, lector, comisie, certificat si autorizatie. 
  
6. Urmatorul curs............ 

 

7. Desfasurarea cursului: 
 

La inceperea cursului, fiecare cursant va primi suportul de curs (în format electronic), adeverința de 
practica (model) și orarul desfășurării cursului.  
La incheierea cursului, participanții la programul de calificare vor susține un examen de absolvire în 
urma căruia vor primi certificatul de calificare in meseria de macaragiu și autorizația ISCIR cu talonul 
aferent. 
Cursuri sunt autorizate de MMFPSPV (Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice) si de MEN (Ministerul Educatiei Nationale) prin ANC (Autoritatea Nationala pentru 
Calificari) si avizate ISCIR (Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune 
si Instalatiilor de Ridicat). 
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Diplomele eliberate si autorizatiile fiind valabile in intreaga Uniune Europeana conform codurilor 
COR in vigoare. 
 
Persoana de contact: 
Elisa Vaduva 
0735.440.900 
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