Specialitate de
succes

CONSTRUCȚIA SI EXPLOATAREA
CLĂDIRILOR ȘI EDIFICIILOR

SPECIALITATEA
Construcția și Exploatarea Clădirilor și
Edificiilor
Colegiul de Construcții Hîncești pregătește „Tehnicieniconstructori” ce pot activa în: organizaţiile de construcţii,
proiectarea tehnologiilor şi exploatarea clădirilor şi
edificiilor, controlul şi supravegherea lucrărilor de
construcţii. Totodată contribuie la desfășurarea lucrărilor de
construcție; efectuează pe teren și în laboratoare încercări
asupra solurilor și materialelor de construcții;; evaluează
volumul lucrărilor efectuate; duc evidența care se referă la
respectarea normelor de consum a materialelor; citesc
planurile și schițele proiectelor; estimează detaliat cantitățile
și costurile materialelor, forțele de muncă necesare realizării;
organizează întreținerea și reparația utilajelor; eleborează
devize de cheltuieli și calculează salariile muncitorilor ce
efectuiază lucrări de construcții pe șantier.

BENEFICII ŞI OPORTUNITĂŢI :
-Obţinerea unui certificat de absolvire/calificare cu recunoaştere naţională şi internaţională(prin apostilare).
-Cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a
informaţiilor.
-Posibilitate de angajare după finalizarea cursului şi acces gratuit la portofoliul locurilor de muncă vacante.
-Pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică
şi practică.
-Costul cursului include toate taxele aferente participării:
• acces la sala de curs în vederea pregătirii teoretice;
• acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
• acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
• suport de curs și alte resurse bibliografice;
• sustinerea examenului de absolvire;
• eliberarea certificatului de absolvire/calificare.
-Pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs bine dotate.
-Tehnici şi metode moderne de predare centrate pe stimularea
creativităţii şi interactivităţii elevului.

Maistrul în construcții se ocupă cu planificarea și
raportarea activității de la punctul de lucru, organizarea
condițiilor de desfășurare a activității echipelor de lucru,
supravegherea activităților de la punctul de lucru, gestiunea
stocurilor de resurse materiale, coordonarea formării
profesionale și gestionarea performanțelor echipei, coordonarea
aplicării prevederilor legale referitoare la SSM și în domeniul
situațiilor de urgență, coordonarea aplicării normelor de
protecție a mediului, coordonarea asigurării calității lucrărilor
executate, coordonarea întreținerii echipamentelor de lucru etc.
Are relații de serviciu cu toate birourile și alte entități
funcționale și cu persoane juridice și persoane fizice care
au tangență cu sfera sa de activitate.

ABILITĂȚI DOBÂNDITE
1.Planificarea și raportarea activității de la punctul de lucru;
2.Organizarea condițiilor de desfășurare a activității formațiilor de
lucru;
3.Supravegherea activităților de lucru;

4.Gestiunea stocurilor de resurse materiale;
5.Coordonarea formării profesionale și gestionării

performanțelor

echipelor.
Tehnician constructor – persoană ce efectuiază cercetări,
consiliază, proiectează și coordonează direct activitatea de construcții,
gestionează funcționarea și întreținerea structurilor de inginerie civilă
sau studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele tehnologice ale
anumitor materiale

Responsabilități:
•

•

Schiţarea, definirea şi specificarea instrumentelor
tehnice, componentelor şi echipamentelor;
Asigurarea de documentaţii, instrucţiuni detaliate,
desene şi specificaţii pentru a transmite altora despre
cum trebuie fabricate, construite, asamblate, modificate,
întreţinute sau utilizate dispozitivele, componentele,
echipamentele sau structurile.

Pentru a deveni un specialist bun în domeniul
construcției, este nevoie de studii în domeniu. Acestea le
poți obține în cadrul Colegiului de Construcții din Hîncești,
unde vei obține specializarea corespunzătoare pentru a
activa în domeniul construcțiilor. Aici poți studia
arhitectura, ingineria, mecanica și alte discipline, care te vor
ajuta ,cu siguranță ,în această profesie. La fel, trebuie să știi
matematica, geometria, fizică și chimie, pentru că acest
domeniu se combină perfect cu ele.

STAGIILE DE PRACTICĂ
constituie o parte integrantă a procesului de formare
profesională. fiind un element important al procesului
educaţional, stagiul de practică asigură formarea
competenţelor profesionale şi acumularea experienţei
privind organizarea şi realizarea activităţilor în domeniul
profesional. stagiile de practică reprezintă un element
esenţial şi în cadrul socializării profesionale a studenţilor.
succesul absolvenţilor pe piaţa muncii va depinde, în mare
măsura, de gradul în care aceştia vor cunoaşte specificul
activităţii profesionale.

COMPETENŢE DOBÂNDITE
în limba română;
-aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea
în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
-competența de bază în matematică, stiință şi tehnologie;
-competența de a învăța să înveți;
-competența socială şi civică;
-competențe antreprenoriale;
-competențe de exprimare culturală;
-legislația în construcții și instalații;
-întocmirea documentației tehnico – economice în construcții și
instalații;
-organizarea lucrărilor de construcții și instalații;
-calitatea în construcții și lucrări publice;
-devize și gestionarea lucrărilor în construcții și lucrări publice;
-coordonarea proceselor tehnologice de execuție în construcții.
-comunicare

Colegiul de Construcții din or. Hîncești
Vă așteptăm cu drag

Adresa:

Îți dorești o specialitate de succes?
Vino la Colegiul de Construcții din or. Hîncești!

MD-3401, or. Hînceşti, str. A. Marinescu 10/A
Telefon: 0269 2-36-03, 0269 2-26-82, 0269 2-21-02

ESTE CEA MAI BUNĂ ALEGERE!

Email: colegiuhincesti(@gmail. com

www.cch.md

