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Curs SSM de 80 ore  
Inspector SSM cod COR 325723  

Actualizat la data de 10.01 2020 

 S.C. SAINT MICHELE S.R.L. organizează și desfășoară cursuri SSM cu durata de 80 ore, de 
inspector SSM , cod COR 325723, în varianta fără scoatere din producție (online).  

Cursul se dsfășoară pe skype sistem teleconferință, cate o sedință de 2 ore zilnic. 
Orele de curs sunt programate în timpul programului de lucru al cursanților   
Cursul se desfășoară câte unu pe lună 
Fiecare cursant primește ca suport de curs, inclus în costul cursului, ghidul cu documentația minimală de 

SSM la un angajator public sau privat..  
Cursul se finalizează de regulă în ultim vineri din lună, cu un test tip grilă 
La absolvirea cursului, absolvenții primesc certificat de absolvire. Detalii în fișierul anexat. 
 

 Pentru înscrierea la acest curs aveți două variante 
Varianta 1.  
Completați fișa de înscriere anexată la aceste informații și urmați înstrucțiunile din nota de la subsol 
Varianta 2 
vă rog să ne comunicați pe emailul de mai jos, următoarele date: 
1. Date de facturare și date de contact cu cel care plătește cursul: 

a. Nume societate/instituție publică 
b. J 
c. CUI 
d. Adresă sediu 

2. Acte cursanți  în format PDF și date de contact cu aceștia:  
a. Carte de identitate 
b. Certificat de naștere 
c. Diploma de absolvire - liceu 
d. Adresa de email cursant 
e. Telefon mobil cursant 

3. Data când doriți să înceapă cursul, persoalele pe care le-ați înscris la acest curs. 
 

Pentru orice detalii sau informații de care mai aveți nevoie, vă rog să ne contactați la tel 0721 
788037, 0727 906776, 0354 408870, 0354 408871 sau pe email  vatasescu.mihail@yahoo.com , 
mihaela_passca@yahoo.com  

 
Vă mulțumim pentru că ați accesat aceste informații! 
 
Administrator site dr.ing. Vătășescu Mihail 
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Fișă de înscriere 
la cursul SSM cu durata de 80 ore –  de inspector SSM cod cor 325723 

varianta fără scoatere din producție 
 

1. Date de facturare și date de contact ale plătitorului de curs: 
a. Nume societate/instituție publică 
b. J 
c. CUI 
d. Adresă sediu  

 Localitatea 
 Strada 
 Nr. …………, bloc ……… scara ………. Etaj …….. apartament 
 Județul  

e. Persoană de contact  
 Telefon de contact 
 Email de contact  

2. Cursantții înscriți la acest curs 
Nr. 
crt 

Nume și prenume cursant Telefon de contact  al 
cursantului 

Adresa de email a cursantului 

1    
2    
3    
4    
5    
  

3. Data când doriți să înceapă cursul, persoalele pe care le-ați înscris la acest curs ………………………… 
 

Reprezentant legal al 
………………………. 

 
 

Semnătură și ștampila 

 

 
NOTĂ 
Trimiteți această fișă de înscriere la adresa de email vatasescu.mihail@yahoo.com  
Pentru fiecare cursant pe care l-ați trecut în tabelul din fișă, trimiteți pe adresa de email de mai sus,  în format PDF, 
următoarele acte: 

a. Carte de identitate 
b. Certificat de naștere 
c. Diplomă de absolvire - bacalaureat 

 
Vă mulțumim pentru că ați apelat  la serviciile oferite de SC SAINT MICHELE SRL! 
 
Administrator  dr.ing. col.(r)Vătășescu Mihail 


