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 FORMARE PROFESIONALA  

Mecanic  vulcanizator 
 

S.C. Andirivac S.R.L  Galati, in calitate de furnizor de formare profesionala autorizat de 
Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC),  organizeaza programul de  formare profesionala in 
sistem nonformal, pentru meseria  de Mecanic vulcanizator, care se adreseaza persoanelor ce 
desfasoara activitati de: 

o reparatii /reglarii functionale/intretinere a vehiculelor rutiere 
o activităţi pentru care se solicită autorizarea 
o dezmembrarea vehiculelor scoase din uz  
o înlocuirii de şasiuri si/sau caroserii ale vehiculelor rutiere 
o  reparaţii si /sau  recondiţionări ale componentelor şi ale sistemelor vehiculelor rutiere 
o  montări, verificări/etalonări ale  sistemelor vehiculelor rutiere 

 

 

 Verificarea/Evaluarea competentelor  consta in: 
o evaluarea cunostintelor teoretice detinute de cursant, de catre furnizorul de formare; 
o evaluarea competentelor, abilitatilor si deprinderilor practice detinute de cursant, prin 

confirmarea de catre agentul economic a efectuarii pregatirii practice de minim 80 ore, 
in meseria solicitata. 

 Pentru pregatirea teoretica, completarea si actualizarea cunostintelor detinute, se realizeaza  
      de catre furnizorul de formare profesionala Andirivac SRL Galati,  prin punerea la dispozitia 
cursantului a unui suport de curs in format electronic pentru  meseria Mecanic vulcanizator. 
 Pentru pregatirea practica seful punctului de lucru/seful de echipa va realiza coordonarea  
      cursantului pe perioada instruirii practice si va fi direct responsabil de instruirea cursantului. 
 Evaluarea finala organizata de furnizorul de formare consta in verificarea cunostintelor 

teoretice detinute de cursant prin aplicareea unui test grila si confirmarea nivelului de 
pregatire practica de catre coordonatorul de practica al cursantului. 

 Din comisia de examinare va face parte: o persoana desemnata de furnizorul de formare si 
reprezentantul agentului economic (care va acorda nota  pentru pregatirea practica). 
 

 Eliberam cursantilor certificat de absolvire  in meseria de Mecanic  vulcanizator. 
 

 Competentele specifice  dobandite in urma examinarii finale sunt in concordanta cu 
standardul ocupational respectiv: 

o Diagnosticarea defectelor  
o Demontarea roţilor  
o Vulcanizarea anvelopelor / camerelor de aer  
o Asigurarea necesarului de materiale  
o Întreţinerea SDV-urilor şi echipamentele specifice  

o Înlocuirea anvelopelor 
o Asamblarea roţilor 
o Echilibrarea roţilor  
o Montarea roţii pe autovehicul 
 

 
 Certificatele de absolvire obtinute pot fi operate in contractul individual de munca al  

             salariatului/act aditional la contractul individual de munca.  
 In momentul intocmirii aditionalului la contractul individual de munca privind pregatirea   

              profesionala a salariatului se pot aplica prevederile Codului Muncii. 
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 Avantajele calificarii constau in: 
 stoparea fluctuatiei fortei de munca; 
 aplicarea prevederilor Codului Muncii; 
 cheltuielile cu formarea profesionala sunt deductibile fiscal. 
 reducerea duratei de instruire; 
 costuri reduse; 
 evaluarii capabilităţii tehnice a operatorilor economici in vederea autorizarii de catre 

reprezentanţa Registrului Auto Roman ( RAR); 
 agentul economic poate participarea la licitatii.  

 
 Actele necesare la inscriere: 

- fisa de inscriere (formular tip);    
- copie act de identitate;      
- copie certificat de nastere;   
- copie certificat de casatorie (daca este cazul)     
- copie act de studii (indiferent de durata studiilor)    
 

  


