
 
OFERTA CURS  PERFECTIONARE “Șef Serviciu Voluntar/Privat pentru Situații de Urgență” 

Cod COR: 541901 
  

 Andirivac   S.R.L. in calitate de furnizor de formare profesionala acreditat la nivel national de  catre 
ANC, organizeaza in parteneriat cu S.C. MISO S.R.L din Craiova, cursul pentru pregatirea  specialistilor in 
domeniul  “Șef Serviciu Voluntar/Privat pentru Situații de Urgență” care conferă competenţele specifice 
acestei ocupaţii, conform legislației în domeniul Situaţiilor de Urgenţă. 

Serviciile de urgenţă voluntare/private sunt structuri specializate, altele decât cele aparţinând 
serviciilor de urgenţă profesioniste, organizate cu personal angajat şi/sau voluntar, în scopul apărării vieţii, 
avutului public şi/sau a celui privat împotriva incendiilor şi a altor calamităţi, în sectoarele de competenţă 
stabilite cu avizul inspectoratelor.  

Serviciile de urgenţă voluntare/private au în structură compartiment sau specialişti pentru prevenirea 
incendiilor, formaţii de intervenţie, salvare şi prim ajutor, precum şi, după caz, ateliere de reparaţii şi de 
întreţinere. Constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor de urgenţă voluntare/private se realizează pe baza 
criteriilor de performanţă elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate prin ordin 
al ministrului administraţiei şi internelor.  
Organizarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţă voluntare/private se stabilesc prin regulamente aprobate, 
după caz, de consiliile locale sau conducerile operatorilor economici şi instituţiilor care le-au constituit, cu 
respectarea criteriilor de performanţă.  
Activitatea se referă la competenţele necesare şefului serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă 
constituit la nivelul operatorilor economici, instituţiilor sau localităţilor.  

Şeful serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă deţine competenţe privind organizarea şi 
planificarea activităţilor pentru situaţii de urgenţă, controlul activităţii subordonaţilor din cadrul serviciului, 
instruirea altor categorii de personal din cadrul sectorului de competenţă, elaborarea/actualizarea 
documentelor specifice activităţii şi gestionarea patrimoniului din cadrul serviciului. 

Şeful serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă conduce intervenţiile pe următoarele 
domenii principale: incendiu, protecţie chimică, biologică, radiologică şi nucleară, sanitar, cercetare-
observare, deblocare-salvare, adăpostire, transmisiuni-alarmare, evacuare, pirotehnic şi suport logistic, având 
competenţe privind alertarea forţelor proprii, conducerea deplasării la locul evenimentului, efectuarea 
recunoaşterii la locul intervenţiei, luarea hotărârii privind rezolvarea situaţiilor apărute pe timpul intervenţiei, 
precum şi organizarea restabilirii capacitaţii de intervenţie a serviciului la încheierea misiunii.  

 
 Cursul se organizeaza in conformitate cu AVIZ emis de IGSU, iar ocupatia se refera la competentele privind: 
 Desfasurarea activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si a 

masurilor de de prevenire, comportare si aparare impotriva incendiilor sau dezastrelor; 
 Verificarea modului de aplicare a normelor, reglementarilor tehnice si dispozitiilor, instructiunilor si 

masurilor de prevenire, care privesc apararea impotriva incendiilor, in domeniul de competenta; 
 Asigurarea interventiei pentru stingerea incendiilor, cautare - salvarea, acordarea primului ajutor si 

protectia persoanelor, animalelor, bunurilor materiale si a mediului periclitate de incendii sau in alte 
situatii de urgenta,  evacuarea, reabilitarea,etc.; 

 Acordarea ajutorului persoanelor sinistrate sau a caror viata este pusa in pericol in caz de explozii, 
inundatii, alunecari de teren, accidente si in caz de dezastre pe teritoriul localitatii; 

 Participarea la efectuarea de deblocari si inlaturarea daramaturilor provocate de dezastre. 
   
 Avantajele participarii la acest curs: 
 Pregatirea la un nivel profesional pentru a sustine cu succes acest gen de activitate; 
 Formatorii care sustin acest curs sunt profesionisti cu experienta practica si teoretica; 
 Certificatul de absolvire este recunoscut national si international; 
 Program de curs flexibil; 
 Plata in rate si multe alte avantaje. 



 

 Competente obtinute dupa absolvirea cursului: 
 Instruirea personalului serviciului şi a altor categorii de personal; 
  Planificarea activităţilor preventive şi de control privind respectarea normelor de prevenire în 

domeniul situaţiilor de urgenţă; 
  Stabilirea tehnicilor de intervenţie în situaţii de urgenţă; 
  Analizarea situaţiei la locul evenimentului; 
  Coordonarea activităţilor în situaţii de urgenţă; 
  Elaborarea documentelor specifice activităţii serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă; 
  Gestionarea patrimoniului serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă. 

  
 Legislație in domeniu: 
 O.M.A.I. nr. 160/2007  pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfășurare și 

finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de serviciile voluntare și private 
pentru situații de urgență; 

 Ordinul MAI nr 96-2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind costituirea, încadrarea 
și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență; 

 H.G.R. nr. 160/2007  pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condițiile de 
acordare și folosire a uniformei, echipamentului de protecție și însemnelor distinctive ale 
personalului serviciilor pentru situații de urgență voluntare/private; 

 H.G.R. nr. 1.579/2005  pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență 
voluntare. 

 
Certificatele de absolvire eliberate de catre  MISO SRL Craiova sunt recunoscute la nivel national. 

 Durata cursului: 160 ore; 
 Conditii de acces: Studii în învăţământul liceal; 

 
           Dosarul de inscriere va contine: 

- fisa de inscriere;            - copie certificat de casatorie; 
- copie BI / CI;             - copie certificat nastere; 
- copie Act Studii;            - adeverință salariat 
- adeverinta medicala  cu mentiunea  Apt Pentru Curs (Copie Fişă Aptitudini); 

 


