Colegiul de Construcții din Hîncești
Specialitatea

Cadastru și Organizarea
Teritoriului

Ce presupune specialitatea?
Cadastrul este sistemul de evidență tehnică, economică
și juridică de pe un teritoriu administrativ. Deci mai simplu
presupune inventarierea tuturor imobilelor din țară cu
scopul impozitării și protecției dreptului de proprietate a
cetățenilor.
În cadrul Colegiului de Construcții din Hîncești, aveți
posibilitatea de a studia această profesie, devenind
tehnicieni cadastrali și având oportunitatea după
absolvirea instituției de a vă angaja în cadrul unităților
economice(de exemplu primării), cât și în organizații
particulare.

Beneficii și oportunități


Obținerea studiilor calitative cu calificarea de Tehnician Cadastral;



Posibilitatea de a susține examenul de Bacalaureat;



Utilizarea echipamentelor moderne din domeniul cadastrului în cadrul
sesiunilor practice, cât și studierea acestora în auditorii;



Posibilitatea de a realiza catedra militară(anul 4);



Realizarea stagiunilor practice în cadrul unităților economice, cum ar fi
SCT(Serviciul Cadastral Teritorial), Primării, companii particulare;



Beneficiați de opțiunea de a fi cazat, în căminele instituției;



Aveți parte de profesori înțelegători și inteligenți;



Veți avea acces liber la calculatoare și soft-uri de specialitate;



Veți studia în auditorii spațioase dotate cu proiectoare, calculatoare și
mobilier nou;



Aveți posibilitatea de a fi angajat în câmpul muncii după absolvire, etc.

Abilități dobândite


Cunoașterea specialității și posibilitatea utilizării
acesteia în cadrul locului de muncă;



Dobândirea capacității de utilizare a calculatorului și
a soft-urilor specializate pentru Cadastru;



Dobândirea capacității de utilizare a Instrumentelor
și tehnologiilor cadastrale în teren;



Cunoașterea legislației din domeniu și aplicarea
acesteia, etc.

Stagiul de practică
- Stagiile de practică,
ne oferă posibilități de
aprofundare și
dobândire a
abilităților în domeniul
specialității.Veți avea
parte de stagii de
practică pe parcursul
studiilor, în care veți
dobândi noi aptitudini
și veți înțelege ce
înseamnă cu
adevărat
specialitatea dată.

Activități extrașcolare
În cadrul colegiului nu ai timp
să te plictisești, fiindcă sunt
organizate regulat diverse
concursuri, evenimente și alte
activități, ai oportuniteatea de
a practica diverse sporturi:
judo, box, volei, baschet și alte
ocupații.

Te așteptăm la Colegiul de
Construcții din Hîncești
Aici îți creezi prietenii, ai parte de momente extraordinare și te
maturizezi ca specialist!

Adresa: MD-3401, or. Hînceşti,

str. A. Marinescu 10/A

Telefon: 0269 2-36-03,
0269 2-26-82,
0269 2-21-02
Email: colegiuhincesti@gmail. com

