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Tinerii de până în 25 de ani au posibilitatea de a învăța meseria de tâmplar prin 
programul de învățământ dual organizat de Nord Arin 

 
 
Bicaz, 4 septembrie 2020 – În pragul noului an școlar, Nord Arin anunță ultima etapă de 
înscrieri pentru programul de învățământ profesional dual, desfășurat în parteneriat cu 
Liceul ”Carol I” Bicaz și cu sprijinul Primăriei Bicaz, care se adresează atât elevilor din primii 
ani de liceu, cât și tinerilor cu vârste de până în 25 de ani interesați de meseria de tâmplar. 
Producătorul de mobilier din lemn masiv Nord Arin oferă un total de 25 de locuri în cadrul 
stagiului de practică desfășurat la fabrica sa din Pângărați, dintre care s-au ocupat peste 
jumătate până în prezent. 
 
În afară de elevii care urmează cursurile filierei tehnologice – profilul ”Prelucrarea lemnului” 
și care își doresc să aplice cunoștințele teoretice într-un mediu de lucru real, în această 
perioadă sunt așteptați la înscrieri și tineri, indiferent de domeniul în care profesează în 
prezent. Condiția obligatorie o reprezintă absolvirea minim a ciclului de învățământ 
gimnazial, alături de dorința de reorientare profesională, prin obținerea calificării de 
”tâmplar universal”. 
 
„Ne bucurăm că putem oferi atât elevilor, cât și tinerilor care iubesc să lucreze cu lemnul și 
își doresc o altă meserie pe viitor, un mediu propice studiului și dezvoltării”, spune Viorel 
Crețu, Director General Nord Arin. „Nord Arin este o companie în continuă expansiune, cu 
o echipă puternică de experți pe toate sectoarele de producție, așa că viitorii noștri 
practicanți au garanția că orele petrecute în fabrică, sub îndrumarea tâmplarilor cu 
experiență ai companiei, vor putea fi folosite la maximum, pentru a pune întrebări și 
pentru a învăța practic o meserie valoroasă.” 
 
În plus față de experiența de muncă pe care o vor acumula și de perspectivele de creștere 
care li se vor deschide, practicanții participanți la program se vor bucura de o serie de 
beneficii, printre care burse lunare în valoare de 400 lei, bonusuri de performanță, transport 
gratuit și prioritate la angajare după finalizarea studiilor sau a stagiului de practică. 
 
Persoanele interesate pot solicita mai multe informații la numerele de telefon:  

0233.241.600/ 0748.138.721 

 
 
*** 
 
Despre Nord Arin 
 
Nord Arin este o companie producătoare de mobilier din lemn masiv înființată în 1993, cu 
sediul în Preluca, comuna Pângărați, județul Neamț. Cu o tradiție de 100 de ani în 
prelucrarea lemnului, Nord Arin produce piese de mobilier cu design contemporan, care 
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îmbină frumusețea naturală a lemnului cu tehnologiile moderne, utilizând în mod sustenabil 
toate resursele implicate. În prezent, cea mai mare parte a producției este destinată piețelor 
externe din Europa și SUA, iar în România, produsele Nord Arin pot fi admirate în 
showroom-urile Rovere Mobili. 
 


