
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” organizează 
 

cursul postuniversitar de perfecŃionare 
 

“Securitatea la incendiu a clădirilor – principii de bază pentru proiectanŃi” 
 
Cursul se adresează tuturor absolvenŃilor de învăŃământ superior de lungă durată, de arhitectură sau construcŃii, care 
vor să se familiarizeze cu problematica securităŃii la incendiu şi tratează următoarele domenii :  

• Fenomenologia incendiului 
• LegislaŃie naŃională şi internaŃională de securitate la incendiu 

• Sisteme de intervenŃie: Sisteme pasive / sisteme active de securitate la incendiu 

• AplicaŃii diferenŃiate privind securitatea la incendiu / Abordari moderne / Analiza de risc  
• Modelare matematică pentru situaŃii de securitate la incendiu  
• Materiale şi sisteme de constructii, finisaj şi instalaŃii 

La realizarea acestui curs contribuie deopotrivă cadre didactice din Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion 
Mincu”, specialişti recunoscuŃi din domeniul securităŃii la incendiu, membri ai AsociaŃiei pentru Securitate la Incendiu 
(ASI), experŃi şi verificatori atestaŃi în domeniu. 
 
Durata cursului este de 8 săptămâni, zilnic, de luni până vineri, între orele 16.30 şi 20.30. 
 
AbsolvenŃii cursului primesc un certificat de absolvire. 
 
CunoştinŃele dobândite pot fi utile atât în activitatea de proiectare, cât şi în obŃinerea unor competenŃe suplimentare, 
care sunt cerute pe piaŃa muncii (posibilitatea urmării unui curs suplimentar, complementar, în vederea obŃinerii unei 
calificări recunoscute, aceea de Manager de securitate la incendiu - cod COR 123.906 ). 
 
Costul acestui curs este de 1800 lei şi se achită în prima săptămână de cursuri. Numărul minim de cursanŃi este de 
12. Se pot organiza cursuri independent de perioada din an (ore-contact ale anului universitar), dacă se completează 
cele 12 locuri necesare demarării lui. 
 
Înscrierile se fac dupa cum urmeaza: 
Luni: 12.00 – 14.30 
MarŃi şi miercuri:10.00 – 12.30 
la Secretariatul Departamentului de Studii Avansate.  
 
Actele necesare la înscriere sunt: 
  
- Certificat de nastere (copie legalizata) 

- Certificat de casatorie (daca este cazul), (copie legalizata) 

- Diploma de bacalaureat 

- Diplomă de studii superioare de lungă durată si anexa la diploma de studii. 

- Fisele de inscriere (formularele tip – vezi www.iaim.ro/studii_avansate/perfectionare) 

- Chitanta pentru taxa de inscriere (copie) 

 
InformaŃii tehnice suplimentare pot fi obŃinute de la coordonatorul cursului, prof. dr. arh. Ana-Maria Dabija, telefon: 
021 3077 213, mail: am.dabija@iaim.ro. 
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