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  Curs de ACTUALIZARE:  
„COORDONATOR IN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE pe durata elaborarii proiectului si/sau 

realizarii lucrarii pentru santierele temporare sau mobile“ 
 
 

 Cursul de „COORDONATOR IN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE pe durata elaborarii 
proiectului si/sau realizarii lucrarii pentru santierele temporare sau mobile“ se organizeaza in 
conformitate cu Ordinul 2.712/24.10.2012 pentru completarea regulamentului privind formarea 
specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau 
realizarii lucrarii pentru santierele temporare ori  mobile aprobat prin Ordinul ministrului muncii, 
solidaritatii sociale si familiei nr. 242/2007. 
 

ORDINUL 2.712/ 24.10.2012 precizeaza : 
 

 Art. I, alin (2): Art.151: 
“ Pot urma cursul de actualizare a formarii specifice de coordonator in materie de securitate si 
sanatate pe durata elaborarii proiectului / realizarii lucrarii denumit curs de actualizare, 
absolventii programelor de formare specifica care au obtinut certificate de absolvire pentru 
ocupatia de coordonator in materie de securitate si sanatate, potrivit prevederilor OG 
129/2000 privind formarea profesionala a dultilor, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare“. 
 
Art.152: 
 
(1) Cursul de actualizare are o durata de 40 ore; 
 
Art.154, alin. (3): Examenul de absolvire consta in  sustinerea unui proiect care contine un 
exemplu de buna practica din cadrul activitatii din domeniul santierelor temporare sau mobile 
si este notat cu calificativul admis /respins. 
 
Art.155, alin. (1): Furnizorul de formare elibereaza persoanei care a promovat examenul de 
absolvire certificatul de participare.  
 

 La inscriere candidatii depun urmatoarele documente: 
- cerere de inscriere (formular-tip); 
- copie BI/CI;  
- copie certificat nastere; 
- copie certificat de casatorie (daca este cazul); 
- copie de pe certificatul de absolvire a progaramului de formare profesionala pentru  
ocupatia de “ Coordonator in materie de securitate si sanatate”, eliberat de un furnizor de  
formare profesionala autorizat, potrivit prevederilor legale , insotit de suplimentul descriptiv  
al acestuia; 
- copie de pe diploma de absolvire a institutiei de invatamant;  
- adeverinta medicala sau copie a fisei de aptitudini de la dosarul medical; 


