Învățământ profesional în sistem dual
Propunere pentru anul școlar 2022 – 2023

Meseria de sudor sau de instalator instalații de incălzire centrală

Despre noi
Compania Municipală Termoenergetica București S.A. – CMTEB – este o companie
specializată în producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, fiind totodată
administratorul celui mai mare sistem de termoficare din România.
Sistemul de transport și distribuție al CMTEB este compus din peste 950 km conducte aferente
rețelei termice primare și peste 2900 km conducte aferente rețelei termice secundare.

CMTEB se implică și oferă sprijin real în dezvoltarea tinerilor prin organizarea de stagii de pregătire
practică pentru elevi, facilitând astfel consolidarea cunoștințelor teoretice și formarea abilitătilor în
concordantă cu specializarea pentru care se instruiesc.

Învățământ
profesional în sistem
dual

Pentru anul școlar 2022 – 2023 îți oferim posibilitatea de
a învața, la alegere, meseria de:
❑ Sudor
❑ Instalator instalații de incălzire central
Astfel, dacă îți dorești să înveți o meserie alături de
profesioniștii CMTEB, care să îți asigure șansa de a-ți
găsi un loc de muncă imediat după finalizarea studiilor,
te invităm să aplici pentru un loc în clasa de învățământ
profesional în sistem dual înființată în cadrul Colegiului
Tehnic “Anghel Saligny’.

Te formăm pentru un viitor sigur!
În România, după anul 1989, școlile de meserii au fost desființate, tinerii fiind descurajați să
mai învețe o meserie. Mulți tineri aleg (de bunăvoie sau sub presiune) să meargă la facultăți și
să studieze 3-4 ani, însă fără a avea garanția unui loc de muncă după absolvire. Nu o
spunem noi, o spun statisticile in urma carora, studenți care fie au terminat dreptul, teologia
sau științele economice, recunosc că nu își pot găsi de lucru în domeniul în care sunt
licențiați, piața fiind suprasaturată.
Ca și consecințe a lipsei de interes pentru meserii se numără: creșterea șomajului,
popularizarea lucratului la negru, lipsa personalului calificat, creșterea mediei de vârstă în
rândul meseriașilor.
Mai pe scurt, există o criză de meseriași calificați pe piața muncii.

Meseria de “Sudor”
Sudorul realizează prin sudare o îmbinare nedemontabilă având ca rezultat obţinerea unei structuri interne
continue şi omogene.
Se realizează astfel repere, subansambluri, piese
sudate şi alte componente, folosite în diferite domenii,
industriale sau neindustriale, ca de exemplu:
✓ construcţii metalice (grinzi, stâlpi, ţevi etc.);
✓ instalaţii de ridicat (macarale, ascensoare etc.);
✓ conducte pentru apă, abur, fluide tehnologice;
✓ recipiente sub presiune;
✓ cazane de apă caldă, apă fierbinte, abur etc.

Meseria de “Instalator Instalații de Încălzire Centrală”
Instalatorul de Instalații de Încălzire Centrală are atât activități cu caracter general cât și activități
specifice. Instalatorul este persoana specializată în lucrările de montare și de reparare a unor instalații
tehnico-sanitare, conducte sau aparate tehnice aferente exploatării instalațiilor.
Practic, realizează următoarele activități specifice :
✓ Montează surse de căldură necesare încălzirii
centrale.
✓ Montează instalații interioare de încălzire centrală.
✓ Execută și montează rețele de transport a agentului
termic.
✓ Pune în funcțiune și reglează instalațiile de încălzire
centrală.
✓ Diagnostichează și remediază toate defecțiunile ce
pot apare la instalațiile termice montate.

Beneficii oferite elevilor
❑ Bursă lunară pentru toți elevii:
• 200 lei din partea Ministerului Educației și Cercetării
• 300 lei din partea CMTEB
• 210 lei, cu titlu de sprijin financiar pentru acoperirea costurilor legate de cazare,
pentru elevii care frecventează învățământul dual și nu au domiciliul în București,
oferită de către CMTEB
❑ Premii pentru stimularea performanței în valoare de 200 lei, oferite de către Compania
Municipală Termoenergetica București S.A., pentru elevii cu media semestrială peste 8.00
❑ Abonament transport STB la și de la locul de practică
❑ Masă zilnică la locul de practică
❑ Calificare recunoscută la nivel European
❑ Prioritate la angajare după absolvire

Învață în siguranță!
❑ Toate activitățile sunt organizate cu respectarea strictă a Normelor de
aplicare a Legii securității și sănătății în muncă.
❑ Punem la dispoziția elevilor atât resurse tehnologice și materiale, cât
și resurse umane, prin asigurarea tutorilor de practică.
❑ Tutorii de practică, impărtășesc tinerilor cunoștințele și experiența lor
profesională în calitate de specialiști, urmând ca în cadrul examenului
de certificare a calificării profesionale să evalueze probele practice și
să acorde calificative.
❑ La finalul stagiului de practică, elevii cu rezultate notabile și potențial
deosebit, sunt incluși într-o bază de date a CMTEB, având astfel
oportunitatea de a fi selectați în scopul angajării.
❑ Înscrierea se face conform calendarului admiterii în învățământul
dual pentru calificări profesionale de nivel 3.

Te așteptăm alături de noi!
În doar trei ani poți obține calificarea în meseria aleasă!
Calificări disponibile:
❑ Sudor
❑ Instalator instalații de incălzire centrală
Pentru informații suplimentare cu privire la oferta noastră
educațională ne puteți contacta la:
0771 223 423, 0372 148 086
practica@cmteb.ro
http://cmteb.ro

