UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI
FACULTATEA DE MINE
DEPARTAMENTUL DE INGINERIE MINIERĂ, TOPOGRAFIE ŞI CONSTRUCŢII
1.Denumire program: Curs postuniversitar de formare şi dezvoltare profesionalǎ
continuă „EVALUATOR AL RISCURILOR PENTRU SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ”
2. Scopul programului îl constituie formarea de specialişti cu studii superioare într-unul
din domeniile cele mai solicitate pe piaţa muncii: „Evaluator al riscurilor pentru securitate şi
sănătate în muncă”. Misiunea programului constă în pregătirea profesională a cursanţilor
şi asigurarea competenţelor privind:
 identificarea sistematică a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
 evaluarea nivelului de risc al locurilor de muncă;
 prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
 evaluarea conformării cu legislaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii
ocupaţionale;
 ierarhizarea riscurilor profesionale şi planificarea la nivel de management a
programelor de măsuri de prevenire şi protecţie;
 implementarea programelor de măsuri de prevenire şi protecţie prin stabilirea
unor termene şi responsabilităţi clare;
 monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de securitate şi sănătate în
muncă.
Absolvirea cursului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă, în
specializarea „Evaluator al riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor”, le permite
absolvenţilor acestuia îndeplinirea cerinţelor minime de pregătire în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului superior, prevǎzute de art. 50, alin. 1, lit. c
din H.G. 1425/2006, modificat și completat prin H.G. 955/2010.
3. Durata cursului 240 Ore (8 săptămâni)
4. Numarul de credite obtinute: 20
5. Taxa de şcolarizare: 1800 lei
Acte necesare pentru înscriere:
 cerere de înscriere;
 diploma de licenţă sau echivalentă, în copie legalizată;
 certificatul de naştere (copie legalizată);
 certificatul de căsătorie pentru candidații care, după căsătorie, și-au schimbat
numele (copie legalizată);
 copie C.I.;
IMPORTANT: Menţionǎm faptul cǎ, în cazul convocǎrii unui numǎr de 20 cursanţi de cǎtre
un beneficiar al serviciilor educaţionale oferite, cursul poate sǎ se desfǎșoare în alte
localitǎţi din ţarǎ, în baza unui contract de prestări servicii care va stabili condiţiile concrete
de organizare.
Ca iniţiatoare pe plan naţional al formǎrii profesionale la nivel superior în domeniul
securitǎţii și sǎnǎtǎţii în muncǎ, Universitatea din Petroșani asigurǎ o pregǎtire specificǎ la
nivel de excelenţǎ, prin expertiza teoreticǎ, metodologicǎ și practicǎ a lectorilor, atât cadre
didactice de prestigiu recunoscut, cât și specialiști asociaţi de înaltǎ ţinutǎ profesionalǎ.
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