
 

 

 
 

ORGANIZĂM CURS ACREDITAT OPERATOR UNIVERSAL SPĂLĂTOR 
TEXTILE ȘI CURĂȚĂTOR CHIMIC ! 

 
 

 

 

Cursul de calificare profesională OPERATOR UNIVERSAL SPĂLĂTOR 
TEXTILE ȘI CURĂTĂTOR CHIMIC  COR 8264.1.3 

 

care este un program cu normele Formării Profesională Națională, și este organizată de 
compania Energy Plus DTJ, ca o instituție acreditată de educație a adulțiilor. 
 
 
Formarea incepe :  dupa inscierea a cel putin 10 persoane  
 Programul de formare a participanților va fi finalizat cu examene in fata unei comisii de 
autorizare, după care se obține certificat de calificare cu recunoaștere natională,   
 
Partea teoretică constă în următoarele module:  
 
1.Cunoștințe de bază , noțiuni de chimie 
2. Noțiuni de bază despre materiale textile 
3. Tehnologia curățatului chimic.Fluxul tehnologic in curățătoria chimică 
4. Tehnologia spălatul rufelor  
5. Protecția muncii și a mediului , norme PSI 
6. Organizarea și intreținerea locului de muncă , a echipamentelor specifice 
 
Locul cursurilor teoretice se stabileste pe parcurs 
 
Locul cursurilor practice: salonul S.C. ENERGY PLUS DTJ SRL din Miercurea Ciuc 
Instruirea practică se ține în grupuri de 4 persoane (grupurile se alcătuie la prima 
întâlnire).  
 
Cursurile practice au următoarele module: 
1. preluarea /predarea comenzilor 
2. pregătirea obiectelor textile pentru spălare /curățare 
3. predetașarea porțiunilor murdare 
4. curățirea chimică / spălarea propriu zisă 
5. eliminarea umidității din obiectele textile 
6. controlul calității prestațiilor, impachetarea 
 
Condițiile de participare:  
Prețul cursurilor de teorie si practică  este:  
2500 lei/persoana + 300 lei contravaloare examen (care se achită separat la 
sfarsitul examenului ) Preturile includ TVA. 
 

Condiții: 
- candidatele trebuie să fie peste 18 ani 
- minimum 10 clase terminate de preferabil liceu 
- cel puțin un an de experiență profesională,care trebuie sa fie justificat la inregistrare, in 
cazul cursurilor de perfectionare  
Vă rugăm să ne prezentați și o copi de diplomă a ultimei forme de învățământ. 
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Vă rugăm să ne trimiteți înapoi formularul de însciere atasat prezentei, în cazul dacă vreți 
să participați la formare. Participanțiilor trimitem confirmare.   
 
 
 
 

Pentru mai multe informații ne puteți contacta la : 

- telefon: 0266 372 892 , 0744475821 

- e-mail:office@energyplus.ro, www.energyplus.ro 
 
 

 


