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FIŞĂ DE PREZENTARE 

 

 

Despre noi 

 

Centru Inficot Formare şi Investigare a Condiţiilor de Muncă este un centru de 

formare profesională specializat în realizarea de cursuri în domeniul sănătăţii şi securităţii 

în muncă, destinate atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice.  

Centru Inficot România beneficiază de expertiza companiei-mamă – SL INFICOT 

Instituto de Formación e de Investigación de Condiciones de Trabajo España – care 

deţine o experienţă de peste 10 ani în dezvoltarea şi susţinerea pe programe în domeniului 

sănătăţii şi securităţii în muncă. 

Misiunea Centrului INFICOT poate fi definită prin trei concepte: adaptabilitate şi 

atenţie centrată pe client şi pe profilul acestuia; ofertă formativă diversificată şi de calitate; 

tehnici şi metodologii de lucru inovative; toate acesta conlucrând pentru a asigura 

mulţumirea cursanţilor şi o pregătire la standarde ridicate de performanţă. 

 

Avantaje/Facilităţi oferite de Centrul Inficot 

 

 Diversitatea ofertei formative; 

 Adaptabilitatea programei de pregătire;  

 Posibilităţi multiple de susţinere a cursurilor, în funcţie de timpul beneficiarilor; 

 Modalităţi diverse de examinare, inclusiv examinări succesive şi intermediare 

pentru un control al rezultatelor; 

 Facilităţi acordate cursanţilor; 

 Actualizarea permanentă a conţinuturilor şi a ofertei formative la modificările 

legislative, etc.; 

 Metodologii formative şi conţinuturi dezvoltate beneficiind de expertiza spaniolă; 
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 Asistenţă tehnică continuă prin intermediul tutorilor; 

 Costurile formative personalizate (în funcţie de curs, durată, număr de 

participanţi, înscrieri anterioare, etc); 

 Diplome de absolvire recunoscute CNFPA (Ministerul Muncii și Ministerul 

Educației), pentru cursurile acreditate CNFPA. 

 Pentru cursurile proprii, diplome de absolvire recunoscute și echivalate în toate 

statele în care Inficot España derulează acțiuni formative. 

 

Oferta formativă 

 

Oferta formativă privind securitatea şi sănătatea în muncă şi prevenirea riscurilor la 

locul de muncă, este dezvoltată pe două tipologii de cursuri, adaptate nivelurilor de 

interes ale cursanţilor: 

 Nivel avansat: cursuri de perfecţionare cu o durată totală de 300 de ore. 

 Nivel de bază: acestea au o structură variată şi adaptabilă: 

 Cursuri adresate managerilor şi companiilor mici cu până în 10 

angajaţi, cu o durată estimativă de 30 de ore; 

 Cursuri specifice focalizate pe o temă/domeniu (construcţii, metale, 

etc.), cu o durată estimativă de 50 ore; 

 Cursuri focalizate pe un aspect specific relaţionat cu domeniul şi 

practica SSM, cu o durată estimativă de 8 ore.  

 
Oferta formativă a fost structurată în funcţie de profilul pieţei din România, în funcţie 

de oferta existentă pe piaţa locală, în funcţie de solicitările beneficiarilor de servicii de 

SSM, dar a încorporat şi expertiza şi programele formative promovate de către compania-

mamă.  

Totodată, oferta formativă s-a adaptat în mod constant la evoluţiile tehnologice, 

integrând conţinuturi on-line în structura cursurilor. 

 

Cursuri pentru nivel avansat 

 
Pentru nivelul avansat, cursurile acoperă următoarele specializări:  

 Securitate în muncă; 
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 Igienă industrială; 

 Ergonomie; 

 Psihosociologie; 

De asemenea se poate opta doar pentru realizarea unei singure specializări (dintre cele 

menţionate anterior) – cu o durată totală de 150 ore. 

 
Cursuri pentru nivel de bază 

 
Cursurile aferente nivelului de bază pot fi personalizate şi adaptate ca număr de 

ore, conţinut, programă de pregătire, la solicitarea clientului/beneficiarului: 

 

 Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Auditor de sistem de management pentru SSM – aplicarea standardului OHSAS 

18001; 

 Specialist în sisteme de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale; 

 Tehnici de prevenire şi măsuri de SSM în utilizarea calculatorului; 

 Tehnici de prevenire a riscurilor şi accidentelor la birou – noţiuni generale; 

 Prevenirea riscurilor şi accidentelor la locul de muncă şi măsuri de SSM – 

noţiuni generale şi legislaţie; 

 Prevenirea accidentelor şi  asigurarea siguranţei în trafic; 

 Bune practici SSM şi mediul înconjurător; 

 PSI – nivel de bază;  

 Boli profesionale – noţiuni generale; 

 Prevenirea riscurilor biologice, fizice şi psihosociale – noţiuni generale; 

 Prevenirea riscurilor şi accidentelor aferente câmpurilor electromagnetice; 

 Managementul şi procedura investigării accidentelor la locul de muncă; 

 Bune practici de prevenire a bolilor profesionale, riscurilor şi accidentelor în 

domeniul activităţilor agricole; 

 Implementarea standardelor de calitate şi mediu şi standardelor OHSAS 18001 

la nivelul companiei; 

 Bune practici preventive în ergonomie; 

 Integrarea eficientă a prevederilor legale despre SSM şi PSI la nivelul 

companiei; 
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 Bune practici de lucru şi tehnici de prevenire riscurilor şi accidentelor la locul de 

muncă, în rândul persoanelor cu dizabilităţi; 

 Costuri survenite ca urmare a nerespectării măsurilor de SSM, PSI, etc. 

 Măsuri de PSI şi SSM pentru sisteme electrice; 

 Măsuri de SSM în manipularea manuală a greutăţilor; 

 Măsuri de SSM în conducerea de maşini mari în procesele industriale; 

 Măsuri de SSM în sectorul construcţiilor; 

 Măsuri de SSM în domeniul HORECA; 

 Măsuri de SSM în activităţile de comerţ; 

 Măsuri de SSM în domeniul serviciilor de curăţeniei clădiri/birouri şi alpinism 

utilitar; 

 Măsuri de SSM privind utilizarea de produşi chimici în serviciile de curăţenie; 

 Măsuri de SSM în utilizarea produşilor chimici în domeniul industriei alimentare; 

 Măsuri de SSM în sectorul securităţii private. 

 

Modalităţi de susţinere a cursurilor 

 
Cursurile pot fi realizate în format: 

 Convenţional 

Sesiunile de curs alternează formarea teoretică prezenţială cu formarea la distanţă – 

cursantul primeşte suportul de curs, materialele auxiliare, bibliografia, etc în format hârtie 

sau în format electronic pdf). 

 

 On-line  

Cursantul poate utiliza platforma e-learning sau poate solicita pachetul de CD-uri cu 

programa şi conţinuturile în format on-line.  

Pe lângă formatul clasic de pregătire centrat pe metodologia de formare cu prezenţă 

în sală de curs, Centrul Inficot vă propune o modalitate de formare interactivă. În acest 

sens, a integrat metodologia on-line în formatul clasic de pregătire, cursanţii având 

posibilitatea prin intermediul unui user şi a unei parole să se logheze pe platforma on-line 

unde sunt disponibile materialele de curs şi unde vor beneficia de asistenţa specializată 

din partea unui tutore.  
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Modelul formativ on-line a fost gândit astfel încât să faciliteze cursanţilor avantajele 

adiacente unui astfel de tip de curs – flexibilitatea orarului şi a timpului – dar să permită 

concomitent un control asupra tematicii parcurse de cursant – acesta trebuie să 

respecte succesiunea modulelor din programa de curs şi trebuie să atingă un anumit 

rezultat prestabilit pentru a putea trece la următorul modul.  

Astfel sunt realizate evaluări la nivelul fiecărui modul. Examinarea se poate realiza 

în formatul clasic – test în sala de curs sau on-line. 

 

Formarea de tip e-learning utilizând pachetul de CD-uri permite de asemenea, un 

grad de flexibilitate ridicat. Structura conţinutului de pe CD şi modalitatea de prezentare a 

acestuia asigură participarea interactivă a cursantului în procesul de învăţare.  

Conţinutul permite accesarea de exerciţii practice de autoevaluare şi include 

materiale audivizuale. 

Cursanţii beneficiază de sprijinul permanent al unui tutore şi pot susţine examentul 

fie accesând testul final inclus pe CD (pentru cursuri cu durată scurtă), fie realizând testul 

final primit electronic (prin e-mail, pentru cursurile nivel avansat). 

 

SL INFICOT España 

Institutul de Formare si de Cercetare a Condiţiilor de Muncă – SL INFICOT España 

– este un centru de formare acreditat, cu o experienţă de peste 10 ani în susţinerea de 

mastere, programe postuniversitare şi cursuri de formare profesională în domeniul SSM. 

Alături de programele formativă, INFICOT realizează şi acţiuni de design, elaborare şi 

editare de materiale didactice în format imprimat, în format electronic (CD/DVD) sau în 

format on-line şi gestionează o platformă e-learning. 

Activitatea INFICOT España: din 2001 şi până în 2011, au fost certificaţi: 

 peste 5.300 de participanţi - nivel superior şi intermediar; 

 peste 130.000 de participanţi la cursurile de nivel de bază; 

 peste 560.000 de participanţi la cursurile tematice specifice. 

Clienţi/Colaboratori: universităţi (printre care Universitatea din Murcia, 

Universitatea din Valladolid, Universitatea Complutense Madrid, Şcoala Naţională de 

Medicina Muncii, etc.), administraţie publică (Ministerul de Finanţe, Institutul Naţional de 
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Statistică, etc.), organizaţii internaţionale (Organizaţia Iberoamericană de Securitate 

Socială, Universitatea Centrală din Mexic, Universitatea Santiago de Chile, Ministerul 

Muncii – Departamentul Gestiunea Riscurilor din Rep. Dominicană, etc.), companii (Indra, 

Cajas de Ahorros, etc.), sindicate (Confederaţia Sindicală Comisiones Obreras). 

 

 


