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Proiectul PREGATIREA PRACTICA-PRIMUL PAS SPRE UN LOC
DE MUNCA isi propune asigurarea calitatii educatiei si formarii initiale
elevilor de la Grup Şcolar “Transporturi Cai Ferate” Galati, punand accent pe
cresterea gradului de profesionalism, atat prin dezvoltarea competentelor si
abilitatilor profesionale, cat si prin cresterea gradului de adaptare la piata fortei
de munca.

Parteneri
Grup Scolar “Transporturi Cai Ferate” din Galati – solicitant
Asociaţia FORMARE STUDIA din Iasi - Centrul de formare profesională

Activitati prevazute in proiect pentru grupul tinta
- Formarea tutorilor.
- Consilierea si orientarea profesionala.
- Campanii privind formarea atitudinii de respect fata de mediu si
dezvoltarea comportamentelor responsabile in situatii limita.
- Workshopuri axate pe problematica dezvoltarii durabile.
- Concursuri.
- Stagii de practica sub indrumarea tutorilor.

Perioada de desfasurare: ianuarie 2012 - decembrie 2013

In această publicatie speram ca cititorii sa gaseasca informatii utile cu privire la
posibilităţi de angajare, domenii disponibile in functie de specialitatea pentru
care sunt pregătiţi.
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ELECTROMECANICA OP- Sinaia
Atelier reparaţii injectoare şi pompe COMMON RAIL autorizat DELPHI

Istoric
În perioada 1994-1995 firma a avut realizări în domeniul proiectării şi
execuţiei utilajelor tehnologice folosite în construcţia de maşini unelte şi
industria auto. La realizarea acestor utilaje s-a pornit de la studiul necesităţii
rezolvării unor probleme specifice, continuând cu proiectarea şi execuţia
acestora.
Printre realizările firmei amintim:
- Instalaţie de călire-calibrare cu încălzire prin curenţi de medie frecvenţă
- Instalaţie de călire pentru pivoţi şi bolţuri cu încălzire prin curenţi de medie
frecvenţă
- Standuri universale de probat pompe de injecţie (aflate în producţia de serie a
firmei)
- Standuri universale de probat injectoare (aflate în producţia de serie a firmei)
- Reparaţii şi modernizări la standurile de probat pompe de injecţie din ţară şi
import, aflate în dotarea unităţilor de transport şi agricultură
Pe baza experienţei în domeniu specialiştii firmei au capacitatea de a realiza
instalaţii noi în domeniul testării şi reglării echipamentelor de injecţie pentru
motoarele DIESEL, aplicând metode noi şi aparatură de ultimă generaţie pe
plan mondial.
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Contact
S.C.ELECTROMECANICA OP SRL
Adresa: Aleea Fagului, nr. 4, Sinaia, judeţul Prahova
E-mail: electromecanicaop@yahoo.com , birou@electromecanicaop.ro
Web address: www.electromecanicaop.ro
Telefon / fax: 0244/310550

S.C. ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A.
Resurse umane S.C. Electromecanica Ploiesti S.A. are specialisti cu un inalt
grad de profesionalism. Ne mentinem aceste calificari prin cursuri de pregatire
permanente pentru a putea raspunde la orice cerinta a pietei.
Domeniu de activitate - Dotari –
S.C. Electromecanica Ploiesti S.A. a trecut prin diverse transformari astfel ca
obiectul de activitate a fost modificat in timp. In prezent are preocupari in
urmatoarele domenii:
Militar:
- Activitate de cercetare in domeniul tehnicii de rachete;
- Rachete antiaeriene autodirijate cu bataie apropiata;
- Proiectile reactive nedirijate aer - sol;
- Servicii de asigurarea sigurantei la trageri cu rachete sol-aer in poligon de
dimensiuni reduse;
- Dezmembrari si casari de munitie;
- Instalatii de lansare pentru rachete;
- Prelucrari si asamblari pirotehnice.
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Civil:
- Rachete antigrindina si dezvoltare sistem antigrindina;
- Fabricare containere personalizate;
- Prelucrari mecanice, cu utilaje universale precum si cu masini
specializate;
- Fabricare echipamente electronice;
- Activitati de cercetare pentru controlul factorilor de mediu;
- Tratamente de termice, galvanizare chimica, electrochimica si vopsitorie.

Asigurarea calitatii
Sistemul

nostru

de

calitate

a

fost

evaluat

si

certificat

de

firma CERTIND Bucuresti:
-

cu certificatul nr. 10 AQAP din 19.12.2008 pentru a mentine un

"SISTEM DE MANAGEMENT DE ASIGURARE A CALITATII PENTRU
PROIECTARE, DEZVOLTARE SI PRODUCTIE" in conformitate cu cerintele
standardului AQAP 2110: 2003.
-

cu certificatul nr. 2150 C/ 2008 din 19.12.2008 pentru a mentine un

"SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII" in conformitate cu cerintele
standardului SR EN ISO 9001: 2001/ ELOT EN ISO 9001: 2000.
Laboratorul de testari speciale RLTS a fost acreditat pentru efectuarea
activitatilor de incercari, in conformitate cu cerintele SR EN ISO/CEI
17025:2005, prin certificatul de acreditare nr. LI 744 din 09.01.2009eliberat
de Asociatia de Acreditare din Romania - RENAR.

Contact
Sos. Ploiesti Targoviste , Km.8, Municipiul Ploiesti,
jud Prahova
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ELECTROMECANICA SATU MARE S.R.L.
Solutia completa pentru instalatii electrice si automatizari industriale

ELECTROMECANICA SATU MARE S.R.L. este o firma in continua
dezvoltare, infiintata in anul 2001, specializata in realizarea si implementarea
instalatiilor electrice si de automatizare, industriale si civile.

Incepand cu serviciile de analiza pe teren a posibilitatilor de automatizare si
modernizare a instalatiilor electrice existente, continuand cu serviciile de
proiectare, intocmire a documentatiilor tehnice, pana la serviciile de executie si
punere in functiune, avem capacitatea de a furniza solutii "la cheie" clientilor
nostri, in domenii diverse:


Industra alimentara



Prelucrarea lemnului si mobila



Industria prelucrarii tutunului



Sisteme automatizate pentru transport si stocare materiale diverse

Produsele noastre includ tablouri de distributie, tablouri de automatizare,
instalatii industriale de automatizare si semnalizare, calculatoare de proces, linii
de fabricatie, sisteme si instalatii de iluminat industrial, retele de comunicatii si
transmisii de date.

Eforturile noastre sunt dedicate asigurarii unor produse si servicii de calitate,
dar fiind constienti de competitivitatea deosebita a pietei in care activeaza
clientii nostri, suntem preocupati in permanenta de mentinerea unui raport
Calitate/Pret foarte favorabil.
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PRODUSE:
- Tablouri de distribuţie
- Tablouri de automatizare
- Instalaţii industriale de automatizare şi semnalizare
- Calculatoare și software de supraveghere procese
- Sisteme și instalaţii de iluminat industrial
- Cablare structurată pentru instalarea reţelor de comunicaţii şi transmisii
de date locale

Service si interventie rapida pentru instalatii electrice de joasa tensiune si
automatizari industriale.

Departamentul de Proiectare ofera servicii de proiectare CAD pentru instalatii
electrice si automatizare folosind software Aucotec ELCAD 7.3.2 - 7.4 si
Autodesk AutoCAD Electrical. Comunicarea poate fi realizata si in limba
italiana, engleza, maghiara.

Dezvoltare de software pentru sisteme avansate de control si adaptarea acestor
solutii moderne la instalatiile deja existente.
Autorizări:


Atestat ANRE



Certificat SRAC ISO 9001



Certificat IQNET
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CONTACT
Tel: +40 261 80.60.90
Fax: +40 261 80.60.91
Mobil: +40 724 58.89.76
E-mail: electromecanica@electromecanica.ro
Adresa:
447065, Botiz, Str. Mioritei 151
Platforma Industriala Sam Mills
jud. Satu Mare, ROMANIA

S. C. NOVA PAN S.R.L.
Suntem o societate braşoveană care activează în sectorul morărit-panificaţie,
patiserie-cofetărie gelaterie, restaurante şi fast-food de peste 12 ani.
Prin experienţa acumulată, am învăţat să fim aproape de clienţii noştri,
să îi tratăm cu respect şi profesionalism, oferindu-le mai mult decât utilaje,
oferindu-le SERVICII COMPLETE: consultanţă şi proiectare, transport şi
montaj, punere în funcţiune, instruirea personalului, service şi piese de schimb.
Colaborăm cu peste 40 de firme
producătoare din Europa, iar pentru cei
mai importanţi dintre aceştia suntem chiar
distribuitor autorizat în România.
Un show-room de milioane
Suprafaţă:

peste 300 mp

Valoare echipamente: 400 000 euro
Livrare: IMEDIATĂ
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Vă aşteptăm oricând în show-room-ul nostru din Braşov, str. Poienelor nr. 2A
pentru a vedea şi chiar testa bogata gamă de echipamente şi accesorii pentru:
brutărie, patiserie, cofetărie, gelaterie.
Lista utilajelor aflate în acest moment pe stoc este disponibilă şi pe
site, actualizată săptămânal şi poate fi accesată oricând de orice client
interesat.

Preocupaţi de buna funcţionare a echipamentelor
Asigurăm
ASISTENŢĂ TEHNICĂ - 24 din 24 / 365 din 365
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Contact:
NOVA PAN
Sediul Central
Str. Poienelor nr. 2A, BRASOV
Telefon: 0268 331 332; 0268 331 133; 0268 329 052; 0368 427 612;
0742 158585; 0730 557 029;
Fax: 0268 330 435
E-mail: novapan@novapan.ro

Punct de Lucru Bucuresti
Str. Jiului nr. 144, Bucuresti
Telefon: 031 437 87 04; 0771 09 59 93
Fax: 031 437 87 05
E-mail: bucuresti@novapan.ro

S.C. GRADIENT S.R.L.
GRADIENT este o societate cu capital privat fondată in anul 1990,
specializată in producţia de aparatură electronica, de fizică, sisteme de
automatizare si mecanică fină.
GRADIENT realizează cercetări proprii în domeniile microundelor,
dielectricilor, măsurărilor electrice si electronice, al traductoarelor. Este
MARCA INREGISTRATA O.S.I.M. din anul 1992 (Nr.19.254). S-a clasat
mereu intre primele locuri in Topul national al firmelor din judetul Iasi. Gradient
are implementat SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII (Certificat
SR EN ISO 9001: 2001 nr. 1509/26.100.2006 actualizat SR EN ISO 9001:2008
RA -1733/04-04-2011) SIMTEX-OC.
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GRADIENT este atestata ca unitate cu activitate de cercetare-dezvoltare
prin decizia cu nr. 9673/17.06.2008 a Autoritatii Nationale pentru Cercetare
Stiintifica.
Contact
GRADIENT
Adresa: Codrescu nr. 17, Iasi 700495, Romania
ROMTELECOM
tel./fax: +40 232 210775
tel.: +40 232 213703
UPC
tel.: +40 332 107247
Orange:
tel.: +40 744 546699
e-mail: office@gradient.ro
http://www.gradient.ro

„ELTENERG” S.R.L.-Brăila
Societatea „ELTENERG” S.R.L.-Brăila, înfiinţată în 2009, a preluat
întreg

domeniul

de

activitate

și

echipa

de

profesioniști

a

societăţii S.C.”ELIND” S.A. Brăila, înființată în 1993.
„ELTENERG” continuă tradiția de peste 18 ani și produce automatizări
industriale, modernizări și ecologizări pentru utilaje industriale și linii de
fabricație, electronică industrială, realizând cu specialiştii săi toate etapele
aferente ciclului de fabricaţie: cercetare, proiectare, programare soft, execuţie,
montaj, punere în funcţiune şi service-atât în perioada de garanţie cât şi cea
de post-garanţie.
Principalele grupe de utilaje proiectate şi executate de specialiştii noștri:
* Staţii de betoane de 15 mc/h, 45 mc/h, 60 mc/h si 100 mc/h;
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* Staţii de sfărâmare-sortare de 40 tone/h, 60 tone/h, 80 tone/h, si 100 tone/h;
* Staţii de mixturi asfaltice de 20 tone/h, 60 tone/h, 80 tone/h si 100 tone/h;
* Stații de ecologizare a pământului infestat cu reziduuri petroliere de 30 tone/h;
* Monitorizarea fluxului de sudare la liniile de cale ferată;
* Fabrici de cărămidă, prefabricate, pavele, B.C.A., ţigle
* Automatizări pentru fabrici de zahăr;
* Automatizări pentru fabrici de ulei;
* Linii de laminare;
* Linii de zincare umedă și uscată;
* Automatizări și ecologizări staţii de epurare a apei;
* Automatizări staţii de pompare;
* Automatizări fluxuri de încărcare-descărcare-înmagazinare în dane portuare;
* Automatizări macarale portuare şi de cheu;
* Automatizări silozuri de cereale;
* Automatizări crescătorii de păsări şi animale;
* Staţii de biogaz;
* Dulapuri de aparataj convenţional sau cu automate programabile;
* Dulapuri de acţionare sau de control a proceselor cu contactoare statice;
* Echipamente pentru compensarea energiei reactive;
* Dispecerate energetice;
* Platforme de cântărire pentru autovehicule grele şi autoturisme;
* Platforme pentru verificare a jocurilor în articulaţiile roţilor la autovehicule;
* Standuri pentru verificare taximetre.
* Acoperiri antiderapante role pentru toate tipurile de standuri de frânare;
* Acoperiri antiderapante pentru tamburi acționarea benzilor transportoare.
* Sisteme de iluminare dinamică pentru brazi de Crăciun;
* Sisteme de iluminare statică şi dinamică pentru obiectivele arhitectonice;
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Ne motivează noutatea și suntem deschizători de drumuri în multe din proiectele
realizate.
Vă invităm la o colaborare de succes!

ACTIVITATE
1. STATII DE BETOANE SI MIXTURI ASFALTICE
- Staţii de betoane de 15 mc/h; 45 mc/h; 60 mc/h si 100 mc/h;
- Staţii de sfărâmare-sortare de 40 tone/h; 60 tone/h; 80 tone/h; 100 tone/h si 120
tone/h;
- Staţii de mixturi asfaltice de 20 tone/h; 60 tone/h; 80 tone/h; 100 tone/h si 120
tone/h ;
- Modernizare şi automatizare staţii de betoane şi de mixturi asfaltice.
2. AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE
- Fabrici de zahăr;
- Fabrici de cărămidă, prefabricate, pavele, B.C.A., ţigle, etc.;
- Linii de laminare;
- Linii de zincare umedă;
- Modernizări staţii de epurare a apei;
- Automatizări staţii de pompare;
- Echipamente pentru grupuri de pompare;
- Echipamente pentru industria alimentară (maşini ambalat, împachetat,
ştampilat);
- Automatizări şi modernizări fluxuri tehnologice privind încărcări-descărcăriînmagazinări în dane portuare;
- Automatizări macarale portuare şi de cheu;
- Automatizări silozuri de cereale.
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3. ACŢIONĂRI ELECTRICE
- Dulapuri de aparataj convenţional sau cu automate programabile;
- Variatoare de tensiune continuă;
- Dulapuri de acţionări pentru motoare de curent continuu bazate de variatoare
proprii;
- Dulapuri de acţionare pentru motoare de curent alternativ cu turaţii variabile;
- Variatoare de frecvenţă;
- Dulapuri de acţionare sau de control a proceselor cu contactoare statice.

4. ECHIPAMENTE ENERGETICE
- Echipamente pentru compensarea energiei reactive;
- Cu comutaţie convenţională (electromecanică);
- Cu comutaţie statică;
- Dispecerate energetice.

5. ECHIPAMENTE PENTRU INCALZIREA INDUCTIVA A BAII DE
ZINCARE
Ecipamente pentru incalzirea inductiva a bailor de zincare (galvanizare) umeda.
6. INSTALAŢII LUMINOASE ORNAMENTALE
- Sisteme de iluminare dinamică pentru brazi de Crăciun;
- Sisteme de iluminare statică şi dinamică pentru obiectivele arhitectonice;
- Ghirlande, panouri şi ornamente luminoase din becuri colorate sau din tub
flexibil luminos.
7. ACOPERIRI ANTIDERAPANTE TAMBURI ȘI ROLE
Acoperiri antiderapante role standuri de frânare, pentru staţiile ITP;
Reconditionare

role

standuri

de

franare,

Acoperiri antiderapante tamburi benzi transportoare.
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toate

modelele;

DETALII DE CONTACT:
S.C. ELTENERG S.R.L. BRAILA
Sos. Baldovinesti, nr. 16, BRAILA
J09/ 602/ 2009
CUI: RO 26169799
Telefon: 0239-619546; 0239-619547
Fax: 0239-613920
E-mail: eltenerg@yahoo.com
E-mail:office@eltenerg.ro
http://eltenerg.ro
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte in OAMENI!

Titlul proiectului:
„Pregătirea practică – primul pas spre un loc de muncă”
POSDRU/109/2.1/G/81807

Editorul materialului
Asociaţia FORMARE STUDIA
Iaşi, Str. Martha nr 8A
Email: formarestudia@gmail.com
Website: www.formarestudia.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă
în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
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