OFERTA Curs initiere „ Inspector Protectie Civila “ – cod COR 121303
Andirivac S.R.L. Galati in calitate de furnizor de formare profesionala organizeaza in parteneriat cu
ASOCIATIA INTEREGO SLATINA, cursul pentru pregatirea specialistilor din domeniul “Inspector
Protectie Civila”.
Activitatea de protecţie civilă este de interes naţional, are caracter permanent şi se bazează pe
îndeplinirea obligaţiilor ce revin, potrivit prezentei legi, autorităţilor administraţiei publice centrale şi
locale, celorlalte persoane juridice de drept public şi privat române, precum şi persoanelor fizice.
Legea nr. 481/8.11.2004, modificata prin Legea nr. 212/2006 specifica prevederile legislative privind
obligatiile unitatilor administrativ- teritoriale, al institutiilor publice, al agentilor economici si al
organizatiilor neguvernamentale de organizare a protectiei civile in raport cu clasificarea acestora din
punct de vedere al protectiei civile si consta in:
- art.10 Organizarea protecţiei civile la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, al instituţiilor
publice, al operatorilor economici şi al organizaţiilor neguvernamentale se realizează în raport cu
clasificarea acestora din punct de vedere al protecţiei civile şi constă în:
lit.c): incadrarea inspectorilor si/sau a personalului de specialitate in domeniu protectiei civile;
- art.28: Conducatorii institutilor publice, patronii si managerii agentilor economici indiferent de forma
de propietate, au urmatoarele obligatii principale:
lit. f): organizarea, instruirea si pregatirea personalului incadrat in munca privind protectia civila;
- art. 13, alin (2) La nivelul municipiilor, al oraşelor, al comunelor, al instituţiilor publice şi al
operatorilor economici cuprinşi în clasificarea din punct de vedere al protecţiei civile, se încadrează
personal de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile.
- alin. (6) personalul de specialitate poate fi incadrat in munca sau in serviciu, dupa caz, numai dupa
obtinerea unui certificat de competente profesionale în condiţiile stabilite prin metodologia emisă de
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.
- alin (7) In functie de complexitatea si volumul atributiilor de serviciu, personalul de specialitate
prevazut la alin.(2) poate indeplini, prin cumul, si atributiile cadrului tehnic in domeniul apararii
impotriva incendiilor.
Inspectorul de protectie civila detine cunostinte solide in domeniul legislatiei de protectie
civila si al managementului situatiilor de urgenta, organizeaza si conduce pregatirea profesionala in
domeniu a membrilor serviciilor voluntare sau private pentru situatii de urgenta, instruirea in domeniu
si educarea preventiva a populatiei si salariatilor din sfera de responsabilitate, coordoneaza
activitatea de prevenire, protectie si interventie in situatii de urgenta si de protectie civila din cadrul
serviciului de urgenta ce functioneaza in localitate, institutie sau operatorul economic in care isi
desfasoara activitatea.
Diplomele eliberate sunt acreditate la nivel national .
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