
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” organizează 
 

cursul postuniversitar de specializare 
 

“Managementul securităŃii la incendiu, 
concept integrat al proiectării, execuŃiei şi exploatării clădirilor” 

 
Obiectivul acestui curs este acela de familiarizare cu domeniul specific al securităŃii la incendiu a construcŃiilor, 
pentru profesioniştii care activează în construcŃii (arhitecŃi, ingineri constructori şi instalatori). Având în vedere că în 
facultate deomeniul securităŃii la incendiu este doar atins şi nu există timpul fizic pentru a fi aprofundat, acest curs 
urmăreşte să ofere mijloace ştiinŃifice pentru abordarea proiectării clădirilor Ńinând cont cumulativ şi intercondiŃionat 
de toate exigenŃele esenŃiale. De asemenea se are în vedere relaŃia între proiectare, execuŃie şi exploatare, pentru 
asigurarea respectării cerinŃei de securitate la incendiu în fapt şi nu numai în teorie. 
La realizarea acestui curs multidisciplinar contribuie deopotrivă cadre didactice din Universitatea de Arhitectură şi 
Urbanism “Ion Mincu”, din Universitatea Tehnică de ConstrucŃii Bucureşti, specialişti recunoscuŃi din domeniul 
securităŃii la incendiu, membri ai AsociaŃiei pentru Securitate la Incendiu (ASI), experŃi şi verificatori atestaŃi în 
domeniu. Unele prelegeri se vor desfăşura cu invitaŃi (personalităŃi din domeniu sau furnizori de sisteme performante 
în domeniul protecŃiei la foc a construcŃiilor), fapt care conferă cursului o dinamică şi o actualitate permanentă.  
Elementele teoretice vor fi aplicate pe un proiect, căruia i se asigură îndrumare de specialitate. 
 
AbsolvenŃii cursului primesc o diplomă de absolvire. 
 
CunoştinŃele dobândite pot fi utile atât în activitatea de proiectare, execuŃie cât şi în obŃinerea unor competenŃe 
suplimentare, care sunt cerute pe piaŃa muncii. 
 
Cursul are durata de două semestre; orele sunt programate zilnic, de luni până vineri, între 16.30 - 20.30. 
 
Costul cursului este de 4.200 lei şi poate fi achitat în două rate (semestrial, şi se achită în prima săptămână de 
cursuri pentru primul semestru, respectiv până la data de 31 martie 2010 pentru al doilea). Numărul minim de 
cursanŃi este de 12 persoane. 
 
Înscrierile se fac astfel: 
Luni: 12.00 – 14.30 
MarŃi şi miercuri:10.00 – 12.30 
până pe data de 16 oct. 2009, 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/specializare) 

- 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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prof.dr.arh. Hanna Derer 
 
Director Departament Studii Avansate 


