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FISA DE PREZENTARE
curs postuniversitar de evaluator de risc SSM cu durata de 240 ore
varianta
FARA SCOATERE DIN PRODUCTIE
(ofertă valabilă pentru perioada 10.02 10.04 2020)
Art. 1 Cursul este de tip curs postuniversitar fara scoatere din productie.
Cursul este organizat de SC SAINT MICHELE SRL, in parteneriat cu
Universitatea Politehnica Timisoara.
SC SAINT MICHELE SRL este autorizata de CNFPA la nr 20/85/10.03 2014 ca
formator în domeniul SSM, este autorizată și abilitată de IT ca serviciu extern de SSM și
SU iar managerul societății (domnul dr.ing.col.r. Vătășescu Mihail) și locțiitorul acestuia
(doamna dr.ing. Pașca Mihaela) sunt autorii metodei de evaluare Saint Michele, metodă
omologată și înregistrată la OSIM Romania în anul 2015.
Tutore (lectorul indrumator) pe toata durata cursului este dr.ing.col.(r) Vatasescu
Mihail, care este si reprezentantul legal al SC SAINT MICHELE SRL.
Art. 2 (1)Cursul are durata de 240 ore
(2)Cursul incepe la data de (sunati la 0721788037) si se termina la data de (sunati la
0721788037)
(3)Examenul de sfarit de curs postuniversitar se va tine in data de (sunati la
0721788037)
(4) pe timpul cursului, se învață metodele de evaluare Saint Michele, INCDPM Buc.
Darabont
(5) pe timpul cursului, participanții la curs vor face sub îndumarea lectorului îndrumător
două evaluări de risc iar în perioada de pregătire a lucrării de sfărșit de curs, aceștia vor
avea de pregătit două evaluari de risc pe specificul angajatorului de care aparțin fiecare.
Art. 3. Cursul costa 3000 lei in varianta fara scoatere din productie. Plata se face in trei
transe a cate 1000 lei astfel:
- Transa 1 pana in ziua in care incepe cursul;
- Transa 2 la jumatatea cursului;
- Transa 3 cel tarziu cu 24 ore inainte de data sustinerii examenului de absolvire.
Art. 4. Inscrierea la curs se face astfel:
Pasul 1 – verificarea initiala a actelor de inscriere trimise de cursant pe email
vatasescu.mihail@yahoo.com.
Persoana care doreste sa urmeze acest curs scaneaza si trimite pe adresa de email
mai sus mentionata, in format JPG sau PDF urmatoarele acte:
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-

Diploma de studii universitare si anexa la aceasta (foaia matricol);
Cartea de identitate;
Certificatul de nastere;
Certificatul de absolvire a cursului de inspector SSM cu durata de 80 ore.

Pasul 2 – completarea fisei de inscriere (nodel anexa 1 la această prezentare) si a
draftului de contract.
Daca actele sunt in regula, candidatul la acest curs primeste de la organizatorul de
curs, pe email, o fisa de inscriere (sau o descarcă de pe site www.ssm-su.ro sectiunea
cursuri) si un draft de contract.
Cursantul trebuie sa completeze fisa de inscriere si draftul de contract apoi sa le
semneze si sa le dea numar de inregistrare din registrul propriu de evidenta a
documentelor si in final sa trimita aceste acte scanate in format PDF pe adresa de email
vatasescu.mihail@yahoo.com.
Organizatorul de curs semneaza la randul sau contractul si apoi il trimite in format
PDF candidatului impreuna cu factura pentru curs.
Pasul 3 Plata transei 1 din contravaloarea cursului.
Candidatul plateste in contul specificat in factura de curs, transa 1 din
contravaloarea cursului si transmite pe email la organizatorul de curs actul de plata vizat
de banca.
Organizatorul de curs, in 24 ore de la confirmarea platii efectuate de candidat, ia
legatura telefonic cu acesta si stabileste programul individual de pregatire.
Din acest moment candidatul are statut de cursant.
Cursantul cu 24 ore de la inceperea cursului trimite pe adresa precizata de
organizatorul de curs prin curierat rapid urmatoarele acte
-

Copie legalizata dupa diploma de licenta si foaie matricol;
Copie legalizata dupa certificat de nastere;
Copie simpla xerox dupa carte de identitate;
Copie simpla xerox dupa certificat de absolvire curs de inspector SSM cu durata
de 80 ore;

Art. 5 Conditii tehnice pe care trebuie sa le aiba indeplinite de cursantul care este
inscris la un asemenea tip de curs:
- Sa aiba un calculator conectat la internet.
- Sa aiba instalat pe calculator navigatorul de internet MOZILA FIREFOX.
- Sa aiba instalat pe calculator programul SKYPE iar calculatorul sa aiba microfon
si difuzor, adica sa fie functionala o convorbire audio intre cursant si lector.
- Cursantul sa aiba cunostinte minime de lucru cu un calculator.
- Cursantul sa aiba absolvit un curs de inspector SSM sau cel putin un curs de
legislatie SSM. Important este ca persoana care urmeaza acest curs postuniversitar
sa aiba cunostinte minime in domeniul SSM privind masurile de prevenire si
protectie in domeniul SSM.
Art.6. Modalitatea in care se desfasoara cursul.
Fiecare cursant are un program individual de pregatire pe care il stabileste cu
lectorul indrumator. Orele de curs se stabilesc in intervalul orar 08.00 – 20.00.
Prima ora de curs
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La prima ora de curs, lectorul indrumator verifica impreuna cu persoana inscrisa
la curs, legatura audio pe SKYPE si apoi ii comunica cursantului parola de acces la
modulul de evaluare de risc de pe platforma elearning ww.ssm-su.ro.
Cursantul este indrumat de lector sa acceseze modulul de evaluare apoi stabileste
de comun acord cu lectorul 6 meserii pe care urmeaza sa le evalueze sub indumarea
lectorului pe timpul pregatirii practice la acest curs.
Lectorul transmite apoi pe adresa de email a cursantului, in format pdf materialul
pe care il are de studiat cursantul pana la ora urmatoare de curs.
Lectorul stabileste apoi impreuna cu cursantul cand este ora urmatoare.
Ora a doua de curs
La data si ora convenita, lectorul si cursantul intra in legatura pe SKYPE si prin
sunt lamurite problemele ce au fost date spre studiu la ora anterioara.
Se trece apoi la partea practica a orei care consta in prezentarea si completarea
formularului 1 si 2 din programul de evaluare, pentru primul loc de munca.
Daca cursantul a inteles ce are de facut, se poate trece la prezentarea si
completarea formularului urmator.
Lectorul transmite apoi pe adresa de email a cursantului, in format pdf, materialul
pe care il are de studiat cursantul pana la ora urmatoare de curs.
Lectorul stabileste apoi impreuna cu cursantul cand este ora urmatoare.
Ora a treia de curs
Cu cel putin 30 minute inainte de inceperea orei, lectorul transmite cursantului, in
format PDF, documentele care au rezultat prin completarea formularelor cu date
introduse de cursant de la ora anterioara si pana la aceasta ora de curs.
La data si ora convenita, lectorul si cursantul intra in legatura pe SKYPE si prin
sunt lamurite problemele ce au fost date spre studiu la ora anterioara. De asemenea
lectorul inpreuna cu cursantul, analizeazaa modul in care cursantul a inteles de unde ia
datele necesare completarii acestor formulare si cum trebuiau acestea introduse in
program. Daca situatia impune, lectorul stabileste pentru ora urmatoare, completarea cu
noi date sau dupa caz corectarea datelor introduse de cursant.
Se trece apoi la partea practica a orei care consta in prezentarea si completarea
formularului urmator din programul de evaluare, pentru primul loc de munca.
Lectorul transmite apoi pe adresa de email a cursantului, in format pdf materialul
pe care il are de studiat cursantul pana la ora urmatoare de curs.
Lectorul stabileste apoi impreuna cu cursantul cand este ora urmatoare.
Orele 4 si in continuare
Orele 4 si in continuare se parcurg pana la o saptamana inainte de examen in asa
fel incat cursantul sa finalizeze 6 evaluari de risc si sa parcurga prin studiu induvidual tot
suportul de curs pe care l-a primit pe module de curs de la lectorul indrumator.
Cu o saptamana inainte de examen, lectorul indrumator impreuna cu cursantul alege
din cele sase evaluari finalizate de cursant, pe cele mai bune doua evaluari. Aceste doua
evaluari, vor fi trecute in lucrarea de final de curs, pe care cursantul trebuie sa o
tehnoredacteze in doua exemplare (un exemplar se va preda comisiei de examen iar al
doilea exemplar va ramane la cursant).
La lucrarea de sfarsit de curs, cursantul va anexa pentru un loc de munca evaluat
in lucrare, un plan de prevenire si protectie. Anexa va fi tehnoredactata de cursant in doua
exemplare (un exemplar se va preda comisiei de examen iar al doilea exemplar va ramane
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la cursant).
Sedinta finala de pregatire.
Aceasta sedinta este singura care se desfasoara fata in fata (lector –cursanti).
Lectorul indrumator va comunica cursantului, locatia si data ultimei sedinte de
pregatire inainte de examen, care de regula este in preziua examenului, la Hunedoara la
Facultatea de Inginerie.
Cursantul, pe cheltuiala proprie, se deplaseaza la data stabilita la Hunedoara, se
cazeaza la un hotel din zona si in final se prezinta la ora convenita pentru a participa le
sedinta finala de curs organizata de lectorul indrumator.
Programul de desfasurare al sedintei finale:
- 16.00 inceperea sedintei.
- 16.00-16.15 verificarea prezentei.
- 16.15-16.50 lectorul ia de la fiecare cursant, actele ce trebuie sa le aiba cursantul
pentru a fi predate la secretariatul facultatii (diploma de studii si foaia matricol
legalizata intr-un exemplar, certificatul de nastere legalizat intr-un exemplar) si
exemplarul unu din lucrarea de sfarsit de curs si anexa la lucrare.
- 16.50-17.00 pauza.
- 17.10 – 18.50 sedinta recapitulativa privind etapele evaluarii de risc.
- 18.50-19.00 pauza.
- 19.00-19.50 prezentarea modului in care se va desfasura examenul de final de
curs (examenul se da a doua zi in fata comisiei universitare, la Facultatea de
inginerie Hunedoara si este aprobat de rectorul Universitatii Politehnice
Timisoara).
Examenul de absolvire a cursului postuniversitar.
Examenul are doua parti:
Partea I-a Examen cu teste tip grila.
Partea a II-a Prezentarea lucrarii de sfarsit de curs si a anexei.
Partea I-a Examen cu teste tip grila
Se desfasoara in aula facultatii de inginerie intre orele 09.00-12.00. Cursantii vor
primii cinci teste tip grila pe care dupa ce le completeaza le predau comisiei de
examen.
12.00-12.30 pauza
Partea a II-a Prezentarea lucrarii de sfarsit de curs si a anexei.
Se desfasoara in aula facultatii de inginerie intre orele 12.30-16.00.
Fiecare cursant are la dispozitie 10 minute sa prezinte sumarul lucrarii de sfarsit
de curs si sa raspunda la eventualele intrebari puse de comisia de examen.
Dupa sustinerea examenului, cursantii pleaca acasa, urmand ca in 30 zile de la
data sustinerii examenului, secretariatul Facultatii de Inginerie Hunedoara sa emita
adeverinte de sfarsit de curs postuniversitar care vor tine loc de certificat de atestare
profesionala pana la emiterea lui de Ministerul Educatiei. Aceste adeverinte prin grija
SC SAINT MICHELE SRL, sunt trimise prin curier rapid la fiecare cursant absolvent
al acestui tip de curs.
In 12 luni de la data sustinerii examenului, secretariatul Facultatii de Inginerie
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Hunedoara, elibereaza certificatul de atestare profesionala de evaluator de risc SSM
(modelul anexat la aceasta prezentare).
Ridicarea certificatului se face personal de catre fiecare cursant in parte, de la
secretariatul facultatii unde a fost dat examenul de absolvire.
Art. 7 Acte pe care le primeste cursantul la absolvirea acestui curs
Acte care atesta ca persona care a fost inscrisa la acest curs a absolvit cursul
postuniversitar de evaluator de risc SSM sunt:
- Adeverinta de absolvire. Adeverinta se elibereaza de secretariatul Facultatii de
Inginerie Hunedoara in maxim 30 zile de la sustinerea examenului de absolvire si
petrivit legislatiei in vigoare tine loc de certificat de atestare pana la eliberarea
acestuia de catre Ministerul Educatiei.
- Certificatul de atestare profesionala de evaluator de risc SSM. Certificatul se
emite de Ministerul Educatiei si se elibereaza de secretariatul Facultatii de
Inginerie Hunedoara in maxim 12 luni de la sustinerea examenului de absolvire.
Pentru alte detalii pot fi contactat astfel:
- Tel 0721 788037, 0354 408870, 0354 408871
- Email vatasescu.mihail@yahoo.com sau manager@ssm-su.ro
Cu stimă
Director general al
SC SAINT MICHELE SRL

dr.ing.col.(r).
Vătășescu Mihail
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Anexa 1 Fișa de înscriere la cursul postuniversitar de evaluator de risc SSM cu durata de 240 ore – grupa
1 (predare pe metodele Saint Michele, INCDPM Buc., Darabont, varianta fără scoatere din producție)

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
La cursul de postuniversitar de evaluator de riscuri de SSM cu durata 240 ore
– organizator curs SC SAINT MICHELE SRL –
Grupa A – fără scoatere din producție
(predare pe metodele Saint Michele, INCDPM Buc. Darabont)
Data începerii cursului ……………..
Data terminării cursului …………………..
Data examenului ……………….
1. Numele ……………….
2. Prenumele ………………………
3. Prenumele tatălui
…………………….., prenume mama
…………….. …..
4. Numele înainte de căsătorie ………………………………………………
5. Data naşterii ………………………………..
Cod numeric personal …………………………….
Localitatea
…………………..
Judeţul
……………….
6. Domiciliul:
Localitatea ………………………, Judeţul ……………., Cod poştal…………...
Strada ……….. Număr.., Bloc.., sc.. ap. …
Telefon ………………….
Email ……………………………
7. Ultima şcoală absolvită (Facultate) …………………………………………………
Licentiat in ………………………………… anul licentei ……………………
9. Profesia …………………………..
10. Funcţia ………………………….
11. Locul de muncă …..
12. Numele (denumirea) celui care plăteşte cursul …………………………..
(daca platitorul cursului este chiar cursantul din fisa in acest caz se completeaza punctul
12 iar 13 ramane necompletat. Daca platitorul este un angajator în acest caz pct 12
ramane necompletat si se completeaza punctul 13)
13. Platitor de curs (dacă plătitor de curs este cursantul care este persoană fizică, nu se mai
completează acest punct)
Sc ……………………………., J ……………………….., CUI ………………………
Reprezentant legal ……………………………….., CI …………………………… eliberat de
SPCLEP din localitatea ………………………... jud …………………. La data de
…………………………
Tel sediu ……………………………, adresa de email sediu ………………………
Data,

Semnătura,

Dupa completare aceasta fisa se trimite pe adresa de email vatasescu.mihail@yahoo.com
impreuna cu urmatoarele acte ale cursantului (in format PDF sau JPEG):
- Diploma de licenta
- Carte de identitate
- Certificat de nastere
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Anexa 2 Model de certificat de atestare a competențelor profesionale, de evaluator de riscuri profesionale
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