PROGRAM DE FORMARE PENTRU OCUPAŢIA

TEHNICIAN MASEUR
cod COR 3226.3.1
se finalizează cu acordare de

CERTIFICAT DE CALIFICARE

Recunoscut de MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
cu certificat de autorizație seria B Nr 000408544/24.09.2015.

Denumirea programului de formare: TEHNICIAN MASEUR
Durata: : 1080 ore – 4 module, acestea putând fi parcurse şi independent.
Modul I: MASAJ SOMATIC (360 ore)
Modul II: MASAJ REFLEXOGEN (240 ore)
Modul III: DRENAJ LIMFATIC (240 ore)
Modul IV: MASAJ TERAPEUTIC (240 ore)
UNEFS București eliberează împreună cu Consiliul Național de Formare
Profesională a Adulților după fiecare modul un certificat de absolvire, iar la
finalizarea cursurilor un certificat de calificare, însoțit de certificat descriptiv cu
menționarea competențelor dobândite.
Pe baza certificatului de calificare obținut, absolvenții se pot angaja în
Domeniul ocupațional: sănătate, igienă, servicii sociale din țară sau
străinătate.
Competențe dobândite:
Competenţe fundamentale - Comunicarea la locul de muncă
Competenţe generale la locul de muncă
• Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare
• Asigurarea perfecţionării profesionale
• Întocmirea documentelor de evidenţă
• Planificarea ședinţelor de masaj
• Pregătirea cabinetului de masaj
Competenţe specifice
• Autopregătirea în vederea efectuării masajelor
• Stabilirea tehnicilor si formelor de masaj
• Aplicarea masajului somatic

• Aplicarea drenajului limfatic
• Aplicarea masajului reflexogen
• Aplicarea masajului terapeutic
Aceste competențe permit desfășurarea eficientă a diferitelor forme de
masaj la sportivi și nesportivi, la toate grupele de vârstă, în clinici medicale,
baze de recuperare-refacere, cluburi sportive, centre de sănătate, saloane de
înfrumusețare, cabinete individuale etc.
Cursanți: Se pot înscrie absolvenți de liceu, studenți și alte categorii
profesionale.
ÎNSCRIERI:

Înscrierea candidaților se va face la sediul UNEFS, str. Constantin Noica
nr 140, sector 6, București.
Perioada de înscriere: 19.09 –04.11.2016
Perioada de curs: noiembrie 2016 – februarie 2017
TAXE
• modulul I: 150 EURO
• modulul II: 150 EURO
• modulul III: 150 EURO
• modulul IV: 150 EURO
Plata se va face la începutul cursului.
Taxă de înscriere: 10 euro (echivalent în lei) / modul
Taxă evaluare finală: 10 euro (echivalent în lei) / modul
Acte necesare pentru înscriere:
a) fişa tip de înscriere, disponibilă la secretariatul Centrului de formare şi
dezvoltare profesională din UNEFS (CFDP);
b) copia legalizată după diploma de bacalaureat sau a documentului
echivalent acesteia;
c) copia legalizată a certificatului de naştere;
d) copia legalizată a certificatului de căsătorie (în cazul schimbării
numelui);
e) copia buletinului/cărţii de identitate;
f) chitanţa care atestă plata taxei de înscriere;
g) adeverință medicală – apt pentru efort fizic;
h) contractul de studii (2 exemplare), disponibil la secretariatul CFDP.
Documentele vor fi prezentate într-un dosar plic, pe care candidații își vor
scrie numele, inițiala tatălui, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail.
Informații suplimentare se pot obține de la Secretariatul CFDP (tel. 021 316
41 07/int. 262).

