
 

 
OFERTA CURS  SPECIALIZARE “SERVANT POMPIER” - Cod COR: 541104 
  

 Andirivac   S.R.L. in calitate de furnizor de formare profesionala acreditat la nivel national de  
catre ANC, organizeaza in parteneriat cu MISO S.R.L din Craiova, cursul pentru pregatirea  specialistilor 
in domeniul  “SERVANT POMPIER” 

Servantul pompier face parte din personalul formaţiilor de intervenţie, salvare şi prim ajutor, din 
cadrul serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă, isi desfăşoară activitatea sub 
supravegherea şi coordonarea şefului serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă, cu un grad 
limitat de autonomie si răspunde de modul de executare a sarcinilor primite.  
Formaţia de intervenţie: 
 este o structură specializată, constituită în vederea limitării şi înlăturării urmărilor situaţiilor de 
urgenţă; 
 are în compunere echipaje/grupe de intervenţie şi/sau echipe specializate.  

Echipajele/grupele de intervenţie se constituie în funcţie de: 
 specialitatea pe care o au, precum şi în raport de categoriile şi tipurile de autospeciale şi utilaje 
mobile utilizate pentru îndeplinirea atribuţiilor;  
 tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă, pe următoarele domenii principale: 
incendiu, protecţie chimică, biologică, radiologică şi nucleară, sanitar, cercetare-observare, deblocare-
salvare, adăpostire, transmisiuni-alarmare, evacuare, pirotehnic şi suport logistic.  

 
În conformitate cu O.M.A.I. nr. 163/2007:  

“ART. 6  (1) În cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi al celorlalte organe centrale de 
specialitate, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, al consiliilor judeţene, municipale şi ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, al instituţiilor publice şi al operatorilor 
economici, în funcţie de nivelul riscului de incendiu şi de specificul activităţii, se constituie, după caz, 
următoarele structuri cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor:  
a) compartiment de apărare împotriva incendiilor, compus din două sau mai multe cadre tehnice sau 
personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
 b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor numit 
exclusiv pentru această activitate, conform legii;  
c) serviciu public voluntar sau privat pentru situaţii de urgenţă.  
(2)În vederea îndeplinirii atribuţiilor pe linia apărării împotriva incendiilor, consiliile locale şi operatorii 
economici care nu au obligaţia, prin lege, să angajeze cel puţin un cadru tehnic cu atribuţii în domeniul 
apărării împotriva incendiilor sau personal de specialitate, prevăzut la alin. (1) lit. b), pot desemna din 
rândul personalului propriu un salariat care să îndeplinească şi atribuţii specifice în domeniul apărării 
împotriva incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoană fizică sau juridică atestată, în condiţiile 
legii. “ 

Cursul se organizeaza in conformitate cu AVIZ emis de Inspectoratul General pentru Situatii de 
Urgenta, iar ocupatia se refera la competentele necesare privind: 
  efectuarea activitatilor de pregatire pentru interventia in situatii de urgenta; 
  desfasurarea activitatilor premergatoare interventiei; 
  executarea interventiei; 
  intretinerea mijloacelor tehnice de interventie din dotare. 
 Avantajele participarii la acest curs: 
1. Pregatirea la un nivel profesional pentru a sustine cu succes acest gen de activitate; 

2. Formatorii care sustin acest curs sunt profesionisti cu experienta practica si teoretica; 
3. Certificatul de absolvire este recunoscut  national si international; 
4. Program de curs flexibil; 
5. Plata in rate si multe alte avantaje; 

 

 



 

 Competente obtinute dupa absolvirea cursului: 
1.Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă; 
2.Aplicarea normelor de protecţie a mediului; 
3. Efectuarea activităţilor de pregătire pentru intervenţie în situaţii de urgenţă; 
4. Desfăşurarea activităţilor premergătoare intervenţiei în situaţii de urgenţă; 
5. Executarea intervenţiei în situaţii de urgenţă; 
6. Întreţinerea mijloacelor tehnice de intervenţie din dotare. 
 
 Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare  

Persoana care doreşte să devină “Servant pompier” trebuie să fie declarată apt medical şi psihologic şi să 
corespundă baremelor privind performanţele fizice necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice. 

Certificatele de absolvire eliberate de catre SC MISO SRL Craiova sunt recunoscute la nivel national. 
 Tematica dezbatuta la curs este in conformitate cu legislatia in vigoare; 
 Durata cursului: 160 ore; 

    
         
 


