
Pentru mai multe informații, 
contactați Centrul ABA cel mai 

apropiat
www.aba-skills.com/centres/

ABA INTERNATIONALABA INTERNATIONAL

CINE SUNTEM
ABA International este o organizație
internațională de educație „non-profit” și un
organism de certificare. ABA certifică
calificările emise la nivel național între
organizațiile partenere din întreaga lume.

CE FACEM
ABA se străduiește să îmbunătățească
standardele de siguranță, mobilitatea și
nivelul competențelor profesionale într-o
serie de sectoare industriale.
ABA oferă calificări de înaltă calitate,
asigurând oportunități de angajare pentru
candidați și oferă un punct de referință clar
pentru angajatori.

VIZIUNEA, MISIUNEA ȘI MOTTO-UL NOSTRU
ABA este condusă de viziunea, misiunea și 

motto-ul său.

Viziunea
‘Certificare națională, recunoaștere 

internațională’

Misiunea
‘Reducerea accidentelor de muncă’

Motto
‘Standarde de siguranță de calitate’

24/7 Verificare online a calificării24/7 Verificare online a calificării

Certificare Națională
Recunoaștere Internațională

Legea prevede că: Angajatorii trebuie să se 
asigure că lucrătorii primesc o pregătire 

adecvată.
Certificarea ABA asigură că angajatorii își 

îndeplinesc obligațiile legale.

Schemele de calificare ABA respectă 
obligațiile legale din Regatul Unit și UE

• Legea privind sănătatea și securitatea 
la locul de muncă etc. din 1974

• Directivea2009/104/EC
• PUWER (Regulamentele privind 

furnizarea și utilizarea echipamentelor 
de lucru 1998)
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• Certificate internaționale pentru 
fasonatorii mecanici
ICC1/ECC1 Întreținerea fierăstrăului și secționarea lemnului, 
ICC2/ECC2 Tehnici de bază pentru doborârea arborilor, 
ICC3/ECC3 Tehnici avansate pentru doborârea arborilor, 
ICC4/ECC4 Tehnici de lucru în doborâturi de vânt

• Certificate Internaționale de Arborist
A1 Tehnici de cățărare în arbori, de folosire a fierăstrăului
de mână și de salvare la înălțime, A2 Tehnici de lucru cu
fierăstrăul cu lanț la înălțime, A3 Tehnici de asigurare la
înălțime, A4 Tehnici de toaletare a arborilor
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Calificări profesionale ABACalificări profesionale ABA

• Certificate internaționale pentru 
operatorii de utilaje
• M1 Platformă mobilă de lucru elevabilă, M1a Platformă

mobilă de lucru elevabilă și tehnici de lucru cu fierăstrăul cu
lanț M2 Operator motounelte, M3 Operator tocătoare de
lemn, M4 Operator emondoare, M5 Operator fierăstraie
pentru gardul viu, M6 Operator freze pentru cioate, etc.
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• Certificat internațional pentru LOLER 
LE1 Tehnici de inspecție a echipamentelor de ridicare, LE2 
Tehnici de examinare a echipamentelor de ridicare

• Certificat internațional pentru 
acordarea primului ajutor de urgență
IEFA-F Primul ajutor de urgență – Silvicultură și exploatări 
forestiere

Evaluatori ai organizației ABA
International

Evaluatori ai organizației ABA
International
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