OFERTA CURS
“ INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA” - Initiere
Cursul in domeniul SSM se organizeaza in conformitate cu Legea nr. 319/2006 - Legea
Securitatii si Sanatatii in Munca si HOTĂRÂREA nr. 1.425/2006, actualizata, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
care specifica prevederile legislative privind obligatiile angajatorilor, lucratorilor, supravegherea
sanatatii, declararea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor.
 Cui se adreseaza cursul?
La curs se poate inscrie o persoana care are sau nu experienta in domeniu. Formatorii nostri
pun accent pe exemple si aplicatii practice ca persoana sa deprinda cat mai usor toate cunostintele
profesiei. Trebuie insa sa fie absolvent minim studii medii. Aceasta este conditia legala impusa
pentru un astfel de curs acreditat.
 Care sunt avantajele participarii la acest curs?
 Pregatirea profesionala alaturi de profesori cu experianta teoretica si practica
 Pregatirea teoretica se desfasoara in sali de curs dotate corespunzator (videoproiector,
laptop, flipchart, ecran de proiectie, etc)
 Tehnici si metode moderne de predare/instruire/aplicatii practice canalizate pe stimularea
creativitatii si interactivitatii cursantului, eliminand astfel stresul de la orele de curs (studii de
caz, lucru in echipa, jocuri de rol, aplicatii cu fise de lucru, etc)
 Suport de curs gratuit
 Cursul poate fi achitat integral sau in rate, cu plata cash, online
 Tematica dezbatuta la curs este in conformitate cu legislatia in vigoare.
 Diplomele eliberate sunt recunoscute la nivel national si european.
 Ce competente obtin dupa absolvirea cursului?
Dupa absolvire se elibereaza un certificat de calificare, insotit de suplimentul descriptiv care atesta
dobandirea urmatoarelor competente:
 Planificarea activităţilor proprii
 Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
 Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă
 Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă
 Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirii profesionale
 Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
 Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă
 Ce tip de diploma obtin dupa absolvire?
Dupa absolvirea cursului se elibereaza un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si
Ministerul Educatiei, insotit de suplimentul descriptiv care atesta competentele dobandite.
Certificatul de absolvire are recunoastere internationala daca este tradus si apostilat.
Structura programului de formare in domeniul SSM este:
1. „Inspector in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca” nivel de baza (initiere) = 50 ore COR 325723

Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului
de baza sunt: studii minime in invatamantul liceal, indiferent de profil
Conform HG1425/2006 actualizata prin HG 955 / 2010 si HG1242/2011
art.55 “(1) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii
lucrătorilor trebuie să urmeze un program de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
cu o durată de cel puţin 40 de ore, cu conţinutul minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. A.;
(2) Îndeplinirea cerinţei prevăzute la alin. (1) se atestă printr-un document de absolvire a
programului de pregătire.
art.57 “(1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în unităţile care au un număr
de cel puţin 50 de lucrători, inclusiv cu capital străin, care desfăşoară activităţi pe teritoriul
României;....
(5) În unităţile care au mai puţin de 50 de lucrători, unde nu s-a constituit comitet de securitate şi
sănătate în muncă, atribuţiile acestuia revin reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în
domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor”.
art. 58.(1) Comitetul de securitate si sanatate in munca este constituit din urmatorii membri:
a) angajator sau reprezentantul său legal;
b) reprezentanti ai angajatorului cu atributii de securitate si sanatate in munca;
c) reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii
lucratorilor;
d) medicul de medicina a muncii. ……
art. 59. (1) Reprezentantii lucratorilor in comitetul de securitate si sanatate in munca vor fi alesi pe o
perioada de 2 ani.
(2) In cazul in care unul sau mai multi reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in
domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor se retrag din comitetul de securitate si sanatate in
munca, acestia vor fi inlocuiti imediat prin alti reprezentanti alesi.
art. 60. (1) Modalitatea de desemnare a reprezentantilor lucratorilor in comitetele de securitate si
sanatate in munca va fi stabilita prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau
regulamentul de organizare si functionare……
(3) Numarul minim al reprezentantilor lucratorilor in comitetele de securitate si sanatate in munca se
stabileste in functie de numarul total al lucratorilor din intreprindere/unitate, dupa cum urmeaza:
a) de la 10 la 100 de lucratori - 2 reprezentanti;
b) de la 101 la 500 de lucratori - 3 reprezentanti;
c) de la 501 la 1.000 de lucratori - 4 reprezentanti;

