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CURSUL DE SPECIALIZARE 
EXPERT PREVENIRE ‐ REDUCERE RISCURI TEHNOLOGICE  

 
Curs de specializare autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, cod COR: 214949.  

COMPETENȚE SPECIFICE DOBÂNDITE:  

• Cunoștințe în domeniul managementului riscului industrial pe baza standardelor, prescripțiilor și directivelor în 
vigoare în România, Europa, cât și la nivel internațional  

• Identificarea mecanismelor de degradare specifice fiecărei componente și delimitarea circuitelor de coroziune în 
cazul unor echipamente industrial complexe  

• Ierarhizarea riscurilor pe baza probabilității și a consecințelor acestora  

• Realizarea matricelor de risc industrial (probabilități‐consecințe)  

• Elaborarea planului de inspecție periodică pe baza conceptelor RBI  

• Implementarea sistemului de management al riscurilor pe baza conceptelor RBI  

• Utilizarea sistemelor expert pentru calculul riscului industrial 

La  încheierea  cursului,  în  urma  unui  examen  se  obține  un  “Certificat  de  absolvire”,  recunoscut  de  către Ministrul 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale. 
 
STRUCTURA CURSULUI 

Durata de pregătire: 40 ore (32 ‐ pregătire teoretică, 8 ‐ pregătire practică). 
Cursul are un program de 8 ore /zi. 
 
CONDIȚII DE PARTICIPARE 

Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare tehnice. 

DESFĂŞURARE 

Locul de desfășurare: sediul ISIM Timișoara. 
 
PERIOADA DE DESFĂŞURARE 

Curs  perioada 

1  18.03 ‐ 22.03.2019 

2  10.06 ‐ 14.06.2019 

3  14.10 ‐ 18.10.2019 

 
COST CURS  

Taxa de participare la curs este de 2000 lei la care se adaugă TVA (19 %), numărul minim de cursanți este de 12 iar cel 
maxim de 25. 
Taxa va fi achitată în contul bancar ISIM Timișoara: IBAN RO15RNCB0249049272150001 deschis la BCR Timișoara. 
La înscrierea la curs se aplică regula "primul venit ‐ primul înscris", data limită pentru înscriere fiind 15 zile calendaristice 
înainte de data de începere a cursului. Acceptarea / respingerea cererii pentru înscrierea la curs va fi comunicată prin e‐
mail, la adresa specificată de Dvs. în talonul de înscriere. 
 
DOCUMENTE PENTRU CERTIFICARE 

Documentele pentru certificare care trebuie transmise odată cu talonul de înscriere sunt: 

- copie buletin‐carte de identitate; 
- copie diplomă studii superioare; 
- copie certificat de naştere; 
- certificat de căsătorie – în cazul în care numele actual diferă de cel înscris în actele de studii; 
- copie Ordin de Plată; 
- adeverință medicală. 

Informații tehnice ing. Constantin Marta,  
telefon: 0256‐491831, fax: 0256‐492797, e‐mail: centa@isim.ro 
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Expert prevenire-reducere riscuri tehnologice 

Autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, cod COR: 214949 

TALON  DE  ÎNSCRIERE 
 

Instituţia / firma (rugăm completaţi cu majuscule) 

Denumirea       
Domeniul de activitate al firmei                              Mărime                              
Adresa       
Oraşul       Judeţul       
Cod fiscal (sau CNP)       Nr. ORC       

Banca       IBAN 
(RON)       

Director / Manager       
Telefon       Fax       

E-mail       Pagină 
web       

Dorim înscrierea următorilor la cursul Expert prevenire-reducere riscuri tehnologice, ce se desfăşoară, la ISIM Timişoara, în perioada 
………………..……………. . 

Participant (rugăm completaţi cu majuscule) 

1 
Numele şi prenumele        Funcţia                                
Telefon       E-mail       

2 
Numele şi prenumele        Funcţia                                
Telefon       E-mail       

 
Formularul se va completa, semna (în cazul persoanelor fizice) de către cursant, iar (în cazul persoanelor juridice) de către 
reprezentantul legal al instituţiei, ştampila şi se va transmite, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de începerea cursului, prin e-
mail sau fax la: 

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara,  
Bv. Mihai Viteazul nr. 30, 300222 Timişoara, Telefon: 0256 491831; Fax: 0256 492797; E-mail: centa@isim.ro 

 
ISIM Timişoara va confirma primirea formularului de înscriere la curs şi va emite factura corespunzătoare: 

 
Taxa de participare: 2000 lei / cursant (la care se adaugă TVA 19 %) 

NOTA: Pentru validarea înscrierii este obligatorie completarea tuturor câmpurilor formularului şi anexarea copiilor după documentele 
necesare emiterii certificatului de absolvire a cursului (CI, diplomă studii superioare, certificat de naştere, certificat de căsătorie – in cazul 
în care numele actual diferă de cel înscris în actele de studii, copie OP, adeverinţă medicală) 

In cazul în care participantul renunţă la cursul la care s-a înscris, ISIM Timişoara îşi rezervă dreptul de a reţine 20% din suma achitată, 
dacă participantul anunţă în scris prestatorul anularea înregistrării cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înaintea datei începerii cursului 
sau ulterior începerii acestuia. 

Eventualele litigii între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar părţile convin să se adreseze instanţei judecătoreşti din 
Timişoara. 

Eliberarea certificatelor de absolvire se va face după promovarea examenului susţinut în prezenţa reprezentanţilor ANC. 
 
Prezenta ţine loc de comandă fermă. 
 
Data:       Director / Manager  

        

 (nume, prenume, semnătură) L.S. 
 

Nr. contract: ……. din ……………. 
Înreg. la ISIM cu nr. …..../…………… 

Lista de distribuire: D3B1+B3 + D1S3 
Data: ……………………… 

Semnătura DG:…………………. 




