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OFERTĂ CURS  

 

 
 

 Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” prin Facultatea de Pompieri 

organizează, în anul universitar 2018-2019, cursul postuniversitar  

„Managementul situațiilor de criză”. 

 

1. Obiectivele cursului 

 dezvoltarea capacității de identificare, estimare și cuantificare a 

cauzelor generatoare specifice situațiilor de criză; 

 dobândirea cunoștințelor necesare gestionării efective a crizelor 

apărute, pentru a prevenii transformarea lor în conflicte; 

 cunoașterea prevederilor legislative din domeniu. 

 

2. Scopul cursului 

 obținerea competențelor necesare pentru ocuparea unor funcții de 

specialitate (membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti 

conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari 

superiori, manager de securitate, specialist în managementul riscului, 

manager pentru ordine si siguranta publica, auditor/evaluator 

sisteme de management de securitate); 

 oferirea către cursanţi a unei pregătiri de specialitate în domeniul 

managementului situațiilor de criză și securității astfel încât aceştia 

să fie în măsură să facă faţă în confruntarea cu noile provocări; 

 în urma absolvirii programului, cursanţii vor avea capacitatea de a 

aplica tehnicile şi metodele care se constituie în soluţii pentru 

problemele complexe ale situațiilor de criză, de identificare, evaluare 

şi implementare a măsurilor necesare aducerii situației la o stare 

normală. 

 

 

 



3. Grupul țintă 

 persoane cu atribuții în managementul riscului din cadrul 

organizațiilor private și de stat; 

 membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai 

administratiei publice, conducatori si functionari superiori; 

 absolvenţi cu studii superioare care doresc să se specializeze în acest 

domeniu;  

 alte categorii de personal. 

 

 

4. Durata și frecvența cursului 

 6 săptămâni; 

 ultima zi din săptămâna a patra va fi rezervată pentru stabilirea 

temelor și discuțiilor preliminare necesare elaborării și susținerii 

proiectului de absolvire care certifică acele competențe profesionale 

dobândite în cadrul programului; 

 susținerea lucrării va avea loc la sediul Facultății de Pompieri la o 

dată stabilită ulterior. Toate datele necesare vor fi postate pe site-ul 

academiei. 

 

5. Numărul de locuri: 50 cu posibilitate de suplimentare la 60 de locuri. 

 

6. Gestionarea cursului 

 cadre universitare, experți din I.G.S.U, specialiști din domeniu; 

 

7. Admiterea 

 se va face fără concurs, prin metoda evaluării dosarelor candidaților; 

 cerință obligatorie: absolvent studii licență. 

 

7.1. Documentele necesare pentru înscriere la concurs impuse de 

legislația națională: 

 copia conform cu originalul a diplomei de licenţă sau echivalenta 
acesteia;  

 copia conform cu originalul a foii matricole (suplimentului de 

diplomă) sau echivalenta acesteia;  

 copia conform cu originalul a certificatului de naştere;  

 copia certificatului de căsătorie, în cazul candidaţilor care, după 
căsătorie, şi-au schimbat numele;  

 copia cărţii de identitate; 

 

7.2. Documentele necesare pentru înscriere la concurs impuse de 

Senatul Academiei de Poliție: 

 curriculum vitae (modelul european); 

 2 fotografii format ¾, tip CI; 

 dosar plic. 



 

7.3. Înscrierea candidaților 

 înscrierile se fac la sediul Facultății de Pompieri situat în Bucureşti, 

sectorul 2, str. Morarilor nr. 3; 

 

7.4. ATENȚIE: DOSARUL SE DEPUNE ÎN ORIGINAL PÂNĂ 

LA DATA STABILITĂ, LA SEDIUL FACULTĂȚII DE 

POMPIERI! 

Lista candidaților admiși va fi publicată pe site-ul 

Academiei de Poliție în decurs de 7 zile de la expirarea termenului de 

depunere a dosarelor de înscriere. 

 

8. Costul cursului 

 taxa de înscriere este de 100 lei; 

 taxa de școlarizare este de 700 lei; 

 

9. Coordonator curs 
 lect.univ.dr.ing. Ștefan TRACHE, tel. 0212555668/0212555669. 

 

10. Diverse 

 la începutul cursului se semnează contractul de studii; 

 detalii suplimentare la telefon: 0212555668/0212555669 int. 29063. 
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