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Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ organizează cursul de specializare în ocupaţia: 

INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 

- cod COR 325723 - 
 

Motivatie: Securitatea si sanatatea in munca reprezinta ansamblul de activitati 
institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului 
de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane 
participante la procesul de munca. 

Cui se adreseaza cursul? Cursul se adreseaza persoanelor care isi desfasoare activitatea in 
cadrul serviciilor interne/externe de prevenire si protectie sau ca lucrator/ angajator care se ocupa 
de activitatile de prevenire si protectie din orice organizatie, precum si in alte conditii stabilite de 
reglementarile legale. 

Tematica: 
- Realizarea activitatilor de prevenire si protectie 
- Realizarea semnalizarii de securitate si/sau de sanatate la locurile de munca 
- Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca 
- Informarea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca 
- Stabilirea mijloacelor materiale si tehnice necesare securitatii si sanatatii in munca 
- Prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale 
- Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca 
- Verificarea respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca 
- Monitorizarea activitatilor de evacuare si interventie in situatii de urgenta 

Cursul este acreditat ANC, iar la final, participanţii care promovează vor obţine un 
Certificat de Absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi de Ministerul Educatiei. 

CONDIȚII DE ACCES: 
studii în învăţământul 

liceal filiera teoretică în 
profil real sau filiera 

tehnologică în profil tehnic 

Acte necesare: Locaţia: 

- Copii: certificat de naştere, B.I./C.I., diplomă 
de studii, certificat de căsătorie (dacă este 

cazul); 

Sediul C.C.I. 
Neamț 

TAXA DE PARTICIPARE: 

 
500 lei 

(se achită direct la casieria C.C.I. Neamţ sau prin virament, în 
contul RO58RNCB0196027795740001, deschis la B.C.R. Piatra 

Neamţ). 

Reduceri 

- 10% membrii CCI Neamt 

- 10% pentru cel putin 2 persoane inscrise simultan de la aceeasi 

firma 

- 10 % pentru participarea la 2 sau mai multe cursuri 

Reducerile nu se cumuleaza! 
 

Aşteptăm confirmările dumneavoastra la telefon 0233/216663, sau e-mail: scoala@ccint.ro 
       
        Persoane de contact: Tudor CURPĂNARU  0744/ 782339,  
                                          Antonela ZAHARIA    0724/ 209141 
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