oferta actualizata la data de 08 05 2018

 INFORMATII GENERALE DESPRE ACEST CURS
SC SAINT MICHELE SRL organizeaza cursuri de legislatie SSM cu durata de 40 ore.
Organizam cate o serie de curs in fiecare saptamana
Seria incepe cursurile in prima zi a fiecarei saptamani si le termina in ultima zi a fiecarei saptamani
Cursul se desfasoara in varianta teleconferinta pe skype cu ritmul de o ora zilnic.
Intre orele de teleconferinta cursantii au cate 7 ore de studiu individual al temei ce urmeaza sa fie
prezentate la ora urmatoare
Examenul se da in ziua imediat urmatoare zilei in care se termina cursul
Examenul se desfasoara in sistem test tip grila online
Absolventii primesc intr-o prima faza adeverinta de a acestui curs model anexa 1
In maxim 30 zile de la sustinerea examenului , absolventii primesc certificate de absolvire model
anexa 2
Cursul costa 400 lei . In acest pret intra si suportul de curs care are 700 pagini format A4.

 AUTORIZAREA CURSULUI
Cursurile sunt tinute de persoane autorizate de ITM

 ACTE PENTRU INSCRIERE LA CURS
Pentru inscriere trimiteti in format PDF sau JPG cu cel putin 48 ore inainte de data inceperii seriei de curs
dorite, pe adresa de email vatasescu.mihail@yahoo.com urmatoarele acte:
- fisa inscriere;
- copie simpla dupa diploma de bacalaureat;
- copie simpla certificat de nastere;
- copie copie carte de identitate (B.I.)

 DRAFT DE CONTRACT
SC Saint Michele SRL, in cel mult 24 ore de la primirea doc de inscriere, emite un contract de curs si o
factura pe care le trimite in format JPG pe adresa de email a platitorului de curs specificat in fisa de inscriere
model anexa 2
Platitorul de curs trebuie sa semneze draftul de contract si apoi sa il trimita, cu cel putin 24 ore inainte
de inceperea cursurilor, semnat in format PDF pe adresa de email vatasescu.mihail@yahoo.com
Plata facturii se face conform sectiunii plata factura

 DURATA CURS
Durata cursului este de 5 zile lucratoare si se desfasoara in varianta FARA SCOATERE DIN PRODUCTIE

 PLATA FACTURA
Cursul costa 400 ron si se poate achita astfel:
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- 200 ron avans curs care se achita dupa ce ati depus actele de inscriere la curs – pana in ziua inceperii
cursului
- 200 ron plata finala de curs care se achita cu cel putin 24 ore inainte de sustinerea testului de final de curs

 CONFIRMAREA PLATILOR PENTRU CURSANT
Dovada acestor plati se face de catre fiecare cursant cu OP -ul vizat de banca (din care trebuie sa reiasa
contul in care s-a facut plata, titularul de cont care a facut plata, suma platita si data platii efectuate iar la
explicatii sa se scrie explicit avans curs sau plata intermediara curs sau plata finala curs.

 ADEVERINTA DE ABSOLVIRE CURS
Nu este cazul

 CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE A CURSULUI
Certificatul de absolvire model anexa 1 - se elibereaza de catre formatorul de curs , in terme 30 zile de la
sustinerea examenului de absolvire. Prin grija SC SAINT MICHELE SRL, fiecare absolvent va primi prin FAN
CURIER acest certificat in original.

 CONTUL IN CARE SE FACE PLATA
CONTUL IN CARE SE FACE PLATA PENTRU CURSURIE ASTFEL ORGANIZATE ESTE:
Titular Cont: S.C. SAINT MICHELE S.R.L.
RO 141332257
J 20/577/2001
Sediul: Hunedoara Str. Serei nr. 96, judetul Hunedoara, punct de lucru pentru
organizare cursuri: Hunedoara str. George Enescu nr. 1 bis parter
telefon pentru inscriere si relatii cu publicul:
0354408870,
0354408871,
0721788037
0723934051
email: vatasescu.mihail@yahoo.com
COD IBAN: RO30-RNCB-0162-0198-3201-0001 deschis la Banca Comerciala Romana suc. Hunedoara
COD IBAN: RO28-TREZ-3675-069X-XX00-1489 deschis la Trezoreria Romana suc. Hunedoara

 PENTRU ALTE INFORMATII VA RUGAM SA NE CONTACTATI ASTFEL:
0721788037 organizator general de curs dr.ing. Vatasescu Mihail
0354408870 sau 0354408871 fax pentru trimitere fise de inscriere si pentru confirmare plata avans
0354408870 sau 0354408871 secretariat cursuri de formare profesionala
Sau pe adresa de email vatasescu.mihail@yahoo.com

Anexa 1 - model de certificat de absolvire emis de ANC pentru cursul de inspector SSM cu durata de 80 ore
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S.C. SAINT MICHELE S.R.L.
Cod unic fiscal R 14132257
Nr. de înregistrare J 20 / 577 / 2001
PUNCT DE LUCRU
Hunedoara str. George Enescu 1 Bis parter judetul Hunedoara
Cod poştal 331056 oficiul poştal nr.1
Tel si fax 0354408870 0354408871
Mobil manager 0721 788037 sau 0723 934051
www.ssm-su.ro
manager@ssm-su.ro

Nr. 3170 - original
Data 03 02 2018

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
curs de legislație cu durata de 40 ore
În conformitate cu prevederile art.16, 47 și anexa 6A din Normele generale de punere în aplicare a prevederilor
legii 319/2006, aprobate cu HG 1425/2006, doamna HOROPCIUC D. ROXANA, fica lui DUMITRU și MARIANA,
CNP 2900127203229, in perioada 22-26.02 2018, a urmat cursul de legislatie în domeniul securitatii si sanatatii în
muncă durata 40 ore, și l-a absolvit în data de 03.02 2018, cu nota 09.00
În urma acestui curs, persoana trecută în acest certificat de absolvire, a dobândit cunoștințe teoretice despre:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

cadrul legislativ general referitor la securitate şi sănătate în muncă;
concepte de bază referitoare la securitate şi sănătate în muncă;
noţiuni despre riscuri generale şi prevenirea lor;
noţiuni despre riscuri specifice şi prevenirea lor în sectorul corespunzător activităţii întreprinderi şi/sau unităţii;
noțiuni despre organizarea primului ajutor și despre modul de instruire a personalului numit cu acordarea
primului ajutor;
noțiuni despre prevenirea și stingerea incendiilor și despre instruirea angajaților pentru prima intervenție;

Suportul de curs în baza căruia s- desfășurat acest curs, are avizul nr. 00009 din 18.09 2015 eliberat de
Ministerul Muncii Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Reprezentant legal al
SC SAINT MICHELE SRL
dr.ing.col.(r) Vatasescu Mihail

3

4

Anexa 2 - model de fisa de inscriere la cursul de legislatie SSM cu durata de 40 ore

S.C. SAINT MICHELE S.R.L.
Cod unic fiscal R 14132257
Nr. de înregistrare J 20 / 577 / 2001
Cont RO30 RNCB 0162 0198 3201 0001
deschis la BCR sucursala Hunedoara Telefon 0254 711277
PUNCT DE LUCRU CURSURI SI SERVICII EXTERNE
Hunedoara str. George Enescu 1 Bis parter judetul Hunedoara
Cod poştal 331056 oficiul poştal nr.1
Tel 0354408870 0354408871 şi Fax 0254 711817
Mobil manager 0721 788037 sau 0723 934051

Numar de ordine dat de organizatorul de curs
...............................

FISA DE INSCRIERE
LA CURSUL DE LEGISLATIE SSM CU DURATA DE 40 ORE
care se desfasoara in perioada __ .__ – __ __ 2018
I DATE DESPRE CURSANT
1. Nume si prenume cursant : ............................................................................................
2. Nume avut de cursant inainte de casatorie : ...............................................................
3. Domiciliu cursant :
-

Judetul:...........................................

-

Localitatea: ..................................................................................... sector ..................

-

strada : ............................................

-

nr. .................... , bloc ........., scara ........ etaj ............ apartament ...........

-

oficiu postal ..........................................................

-

cod postal ............................................................

4. Telefon la care pot fi contactat:
-

fix .....................................................
mobil ................................................

- doresc sa urmez cursul din luna……………………………….

11. Semnatura solicitantului si data la care se transmite pe fax aceasta fisa de inscriere
II DATE DESPRE PLATITORUL DE CURS
la acest punct daca factura trebuie emisa pe societate va rog sa specificati urmatoarele:
1. Numele societatii : ..........................................................................................
2. -J: ................../....................../...............
3. -CUI: ........../ ...........................
4. -Cont bancar din care se va face plata pentru acest curs:............-..............-...............-........................- ...........
5. -Banca .........................................................................................
6. -Localitatea unde se afla banca din care se va face plata: ..............................................
NOTA : Aceasta fisa dupa ce ati completat-o va rog sa o trimiteti pe fax la

0354 408870 sau 0354

408871
sau pe adresa de email vatasescu.mihail@yahoo.com pentru a va putea lua in evidenta si a organiza seriile
de curs
Va multumim pentru ca ati apelat la serviciile noastre:
Organizator general de cursuri
Dr. ing. Vatasescu Mihail
mobil:
0721788037 fix si fax :
0354408870
vatasescu.mihail@yahoo.com

0354408871 email:
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