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- SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ -

APROB,
PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Primar,

Prof. Gheorghe-Cătălin COMAN

Către,

INFORMARE GENERALĂ

INSTITUȚIILE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL,
INSTITUȚIILE PUBLICE, SOCIETĂȚILE ȘI AGENȚI ECONOMICI
DE PE RAZA UAT FĂLTICENI

Având în vedere prevederile legale în domeniul situațiilor de urgență ce reglementează
pregătirea continuă și de specialitate vă comunicăm că S.C. PAUL CONSULTING SSM-SU.,
furnizor de servicii de formare profesională a adulților, acreditat A.N.C. și I.G.S.U.,
organizează în noul an, începând cu 21 august 2020, astfel a lansat oferta de cursuri:
- ȘEF SERVICIU VOLUNTAR/ PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - cod COR 541901:
Cursul începe în data de 21.08.2020 – în IAȘI bvd. Ștefan cel Mare, nr. 10, lângă
MITROPOLIE;
- CADRU TEHNIC PSI – cod COR 541902 din data de 21.08.2020 - în IAȘI bvd. Ștefan cel
Mare, nr. 10, lângă MITROPOLIE;
- SERVANT POMPIER – cod COR 541104 din data de 21.08.2020 – la sediul ARCELLOR
MITAL, Calea Chișnăului, IAȘI.

Pentru orice informații suplimentare persoana de contact este col(r) PAUL CIUBOTARIU email: ciubotariu.paul1967@gmail.com, web: www.paulconsulting.ro, tel. 0752005340,
0770731599.
Legislație incidentă:
 O.M.A.I. nr. 712/ 2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu
modificările și completările ulterioare;
 Dispoziţia I.G.S.U. nr. 1122/I.G. din 23.09.2005 pentru aprobarea metodologiei de elaborare
a documentelor de organizare, planificare și evidenţă a învăţământului din instituţiile de pregătire
din subordinea IGSU;
 Protocolul privind pregătirea factorilor de decizie din unităţile de cult, nr. 165.198 din
10.07.2015;
 Protocolul privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor
din învăţământul naţional preuniversitar și superior, încheiat între Ministerul Afacerilor Interne și
Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 62170/ 9647 din 08.07.2013.
NOTĂ: Se publică pe site-ul primăriei și se transmite prin fax/ email către toate instituțiile reprezentate
în Comitetul Local pentru Situații de Urgență, respectiv instituțiile și operatorii/ agenților
economici pe raza UAT Fălticeni - informație de interes general.
Întocmit,
P. Responsabil SVSU Primăria Fălticeni
Insp. asistent Ing. Giosanu Petru-Ovidiu
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SC PAUL CONSULTING SSM-SU SRL
Nr. Înregistrare

la Registrul Comerţului: J22/2569/06.12.2016

Cod fiscal: 36807495
Telefon: COL.(r) CIUBOTARIU-ANA PAUL - 0752005340
E-mail: ciubotariu.paul1967@ gmail.com
Paul Consulting SSM-SU – Furnizor de formare profesională a adulţilor, organizează
cursuri pentru ocupaţia:
Curs Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor COR
541902
Durata cursului: 136 ore (118 ore parte teoretica si 18 ore parte practica)
Taxa participare: 750 lei
Conform Legii 307/12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor, toate instituțiile și agenții
economici, au obligația să angajeze cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții
în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestați potrivit metodologiei elaborate de I.G.S.U.
Cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI este persoana care planifică și organizează actvitătea
de prevenire și stingere a incediilor în cadrul unei instituții sau operator economic. Parcurgerea
acestui curs vă oferă cunosțințe legate de acordarea asistenței tehnice de specialitate în situații
critice, investigarea contextului producerii incendiilor, întocmirea documentațiilor specifice privind
prevenirea și stingerea incendiilor, instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență.
Cursul nostru de Cadru tehnic PSI este avizat de A.N.C și I.S.U. și reprezină un program de inițiere
care vă ajută să intelegeți și să aplicați cadrul legal: Legea 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor și OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva
incendiilor.
Care sunt avantajele participarii la acest curs?
1. Pregatirea la un nivel profesional pentru a susține cu succes acest gen de activitate.
2. Profesorii(formatori) care sustin acest curs sunt profesioniști cu experientă practică si
teoretică.
3. Diploma este recunoscuta național.
4. Se asigura mapa și suportul de curs pentru fiecare participant la program.
Documente necesare inscrierii:
- Cerere de inscriere (formular tip);
Copie act identitate (CI/BI);
Diploma (adeverinta) minim studii medii;
Adeverință medicală (medic familie) cu specificația APT pentru ocupația Cadru tehnic cu
atribuții in domeniul PSI
Dosar plic sau cu sina
Certificat de naștere;
Certificat de căsătorie
Documentele vor fi prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru
verificarea conformității și se vor returna cursantului. Consultant formare profesională:
co l(r) Paul Ciubotariu 0752005340 0770/731599 mail ciubotariu.paul1967@gmail.com,
web:www.paulconsulting.ro, www.facebook.com/SSMSUIasi/?ref=bookmarks
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SC PAUL CONSULTING SSM-SU SRL
Nr. Înregistrare

la Registrul Comerţului: J22/2569/06.12.2016

Cod fiscal: 36807495
Telefon: COL.(r) CIUBOTARIU-ANA PAUL - 0752005340
E-mail: ciubotariu.paul1967@ gmail.com

Paul Consulting SSM-SU – Furnizor autorizat de formare profesională a adulţilor,
organizează cursuri pentru ocupaţia:
CURS ȘEF SERVICIU VOLUNTAR/

PRIVAT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ COR 541901

Durata cursului:
160 ore (55 ore parte teoretica si 105 ore parte practica)
Taxa participare: 970 lei
Șeful serviciului voluntar/privat pentru situații de urgență deține competențe privind organizarea și
planificarea activităților pentru situații de urgență, controlul activității subordonaților din cadrul serviciului și
instruirea altor categorii de personal din cadrul sectorului de competență.
Cursul nostru de Sef Serviciu SVSU/SPSU este autorizat de I.S.U. si Autoritatea Nationala pentru
Calificari (A.N.C.)


Care sunt avantajele participarii la acest curs?
Pregatirea la un nivel profesional pentru a sustine cu succes acest gen de activitate.
Profesorii – formatori care susțin acest curs sunt profesioniști cu experientă practică si teoretică.
Diploma este recunoscută national si international
Se asigura mapa și s uportul de curs pentru fiecare participant la program.

-

Cerere de inscriere (formular tip);
Copie act identitate (CI/BI);


Diplomă (adeverintă) minim studii medii;
Adeverință medicală (medic familie) cu specificația APT pentru ocupația ȘEF
SERVICIU SVSU/SPSU




Dosar plic sau cu șină
Certificat de naștere;



Certificat de căsătorie (pentru doamne)
Documentele vor fi prezentate in copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea
conformității și se vor returna cursantului.

-



Consultant formare profesională: co l(r) Paul Ciubotariu 0752005340 0770/731599

0754/479809

mail ciubotariu.paul1967@gmail.com
web: www.paulconsulting.ro www.facebook.com/SSMSUIasi
Nesecret
Primăria Fălticeni - Str. Republicii, nr. 13, Tel. 0754.022640, fax. +40.230.544942; email: protectiecivila.falticeni@gmail.com - PROTECȚIE CIVILĂ și S.V.S.U.

SC PAUL CONSULTING SSM-SU SRL
Nr. Înregistrare la Registrul Comerţului: J22/2569/06.12.2016
Cod fiscal: 36807495
Telefon: COL.(r) CIUBOTARIU-ANA PAUL - 0752005340
E-mail: ciubotariu.paul1967@ gmail.com
Paul Consulting SSM-SU – Furnizor autorizat de formare profesională a adulţilor, organizează cursuri
pentru ocupaţia:

Servant Pompier COR 541104
Durata cursului: 160 ore (54 ore parte teoretica si 106 ore parte practică incluzând și evaluarea finală) Taxa
participare: 950 lei
Servantul pompier face parte din personalul formaţiilor de intervenţie, salvare şi prim ajutor, din cadrul serviciilor
voluntare/private pentru situaţii de urgenţă în cadrul unei instituții sau operator economic. Potrivit art. 27 alin 2 din
Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, formarea, evaluarea si certificarea competentei
profesionale de servant pompier, se realizeazã în centre de formare și evaluare abilitate prin lege, pe baza
standardelor ocupationale recunoscute la nivel național.
Cursul este avizat de A.N.C. și I.S.U. și reprezină un program de perfecționare care vă ajută să intelegeti si să
aplicați cadrul legal: Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea
normelor generale de aparare împotriva incendiilor.
În cadrul cursului se vor învăța noțiuni cu privire la :
6. Efectuarea activităților de pregatire;
7. Desfășurarea activităților premergătoare intervenției în situații de urgență;
8. Executarea intervenției în situații de urgență;
9. Prevenirea incendiilor;
10. Întreținerea mijloacelor tehnice de intervenție din dotare;
11. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă
12. Salvarea persoanelor, animalelor si bunrilor;
13. Aplicarea normelor de protecţie a mediului.
Care sunt avantajele participarii la acest curs?
- Pregatirea la un nivel profesional pentru a susține cu succes acest gen de activitate.
- Profesorii care susțin acest curs sunt profesioniști cu experientă practică și teoretică.
- Diploma este recunoscută national. După absolvirea cursului se eliberează un certificat de însoțit de
suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.
Se asigura mapa și suportul de curs pentru fiecare participanții la program.
Documente necesare inscrierii: Copie act identitate (CI/BI); Diploma (adeverinta) absolvent minim 8
CLASE; Aviz medical (medic familie sau medic medicina muncii) cu specificația: "Apt pentru
ocupația Servant Pompier"; Dovada achitarii taxei de inscriere;
Documentele vor fi prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea
conformității și se vor returna cursantului.
Consultant formare profesională: col(r) Paul Ciubotariu:0752/005340 0770/731599

0754/479809

Mail: ciubotariu.paul1967@gmail.com
WEB: www.paulconsulting.ro
www.facebook.com/SSMSUIasi/?ref=bookmarks INSCRIERI: click aici ,
urmând să vă ținem la curent cu informațiile privind formarea grupei minime pentru a putea începe cursul.
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