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Curs: 

“Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor” - COR 541902 
 
 

         S.C. Andirivac   S.R.L. in calitate de furnizor de formare profesionala organizeaza in parteneriat cu  

 S.C. MISO S.R.L Craiova, cursul pentru pregatirea  specialistilor din domeniul  Prevenirii si Stingerii Incendiilor  
in vederea pregatirii personalului tehnic cu atributii de instruire, indrumare si control in domeniul PSI. 

 Cursul de cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor vă conferă 
competenţele efectuării activităţilor în domeniul PSI conform prevederilor Legii Nr.307/2006 şi Ord.163/2007. 

Conform Legii 307/ 12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor, art. 12, alin.1 “Autoritatile 
administratiei publice centrale si celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului 
Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, judetene sau locale, institutiile publice si 
operatorii economici au obligatia sa angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu 
atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, atestati potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul 
General.”. 

 

În conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, autoritatile administratiei publice centrale 
si celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale 
ale sectoarelor municipiului Bucuresti, judetene sau locale, institutile publice si operatorii economici 
au obligatia sa angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în domeniul 
apararii împotriva incendiilor, atestati potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General 
pentru Situatii de Urgenta.  

Cadrele tehnice cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor, desemnate la nivelul 
autoritatilor administratiei publice centrale, ministerelor si celorlalte organe centrale de specialitate, 
au urmatoarele obligatii principale:  

- elaboreaza programele de optimizare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor în 
domeniul de activitate al autoritatii respective;  

- fac propuneri de reglementari tehnice si organizatorice a activitatii de aparare împotriva 
incendiilor în domeniul specific;  

- controleaza modul de aplicare a prevederilor legale pentru apararea împotriva incendiilor, în 
cadrul institutiei publice care i-a desemnat;  

- elaboreaza si supun spre analizaministrului de resort sau conducatorului institutiei, dupa caz, 
raportul anual de evaluare a nivelului de aparare împotriva incendiilor din domeniul de activitate;  

- analizeaza anual respectarea încadrarii în criteriile de constituire a serviciilor de urgenta 
private din institutiile si unitatile subordonate, dotarea cu mijloace de aparare împotriva incendiilor si 
fac/face propuneri de optimizare a acestora;  

- elaboreaza si înainteaza spre aprobare programe de informare si educatie specifica. 

 

Competentele dobandite: 

 Planificarea activitatii de aparare împotriva incendiilor  

 Organizarea activitaii de aparare împotriva incendiilor  
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 Monitorizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor  

 Elaborarea documentelor specifice activitatii de aparare împotriva incendiilor 

 Instruirea salariatilor în domeniul apararii împotriva incendiilor  

 Controlul modului de respectare a masurilor de aparare împotriva incendiilor  

 Acordarea asistentei tehnice de specialitate în situatii critice. 

 
Scopul cursului : 
 formarea deprinderilor necesare practicarii cu succes a ocupatiei “Cadru tehnic cu atributii in 

domeniul prevenirii si stingerii incendiilor”. 
 

 cunoasterea modului de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor si a procedurilor 
derivate din managementul situatiilor de urgenta. 

 
 

 Cursul va fi sustinut de specialisti in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si a situatiilor de urgenta. 
 Diplomele eliberate sunt recunoscute la nivel national de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei 

 

 La inscriere candidatii depun urmatoarele documente: 
 - fisa de inscriere( formular-tip);    - copie certificat nastere; 
 - copie BI/CI;      - copie certificat de casatorie (daca e cazul);
 - copie a diplomei de studii; 
 - adeverinta medicala cu specificatia „Apt pentru ocupatia Cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI” 
 
 Pregatirea minima obligatorie pentru inscrierea la programul de formare: 

- Absolventi de liceu ( varsta minima -18 ani) 


