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OFERTĂ  

DE CURS POSTUNIVERSITAR  
 

„Prevenirea și limitarea efectelor acțiunilor teroriste în care se utilizează substanțe C.B.R.N.E.” 
(septembrie – noiembrie 2015) 

 

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” organizează, în perioada septembrie – 

noiembrie 2015, cursul postuniversitar „Prevenirea și limitarea efectelor acțiunilor teroriste în 

care se utilizează substanțe C.B.R.N.E.”, recunoscut și acreditat de Ministerul Educației și 

Cercetării Științifice. 

Cursul este organizat în cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea capacităţii de reacţie a 

structurilor de ordine şi siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN”, 

cofinanţat de Comisia Europeană prin Contractul de Finanțare HOME/2012/ISEC/AG/4000004426 în 

cadrul Programului „Prevention of and Fight against Crime” ("Prevenirea şi lupta împotriva 

infracţionalităţii"). 
 

1. Obiectivele cursului 

- Dobândirea de cunoştinţe privind substanțele chimice, biologice, radiologice, nucleare și 

explozive (CBRNE) utilizate sau cu potențial de a fi utilizate în acte teroriste; 

- Cunoașterea legislației și a strategiilor naționale și europene în domeniul protecției împotriva 

actelor teroriste cu utilizarea substanțelor CBRNE; 

-  Cunoașterea atribuțiilor și responsabilităților instituțiilor/structurilor de ordine și siguranță 

publică în cazul actelor teroriste cu utilizarea substanțelor CBRNE; 

- Dezvoltarea capacității de reacție pentru prevenirea și/sau înlăturarea ori limitarea efectelor 

actelor teroriste cu utilizarea substanțelor CBRNE; 

- Formarea abilităților de cercetare științifică în domeniul CBRNE; 
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- Dezvoltarea capacității de aplicare a rezultatelor cercetării științifice în vederea soluționării 

problemelor cu care se confruntă structurile operative care au responsabilități de prevenire și/sau 

combatere a actelor teroriste cu utilizarea substanțelor CBRNE. 
 

2. Scopul cursului 

- Obţinerea competenţelor necesare pentru ocuparea unor funcţii în structurile sistemului de 

ordine publică şi siguranţă naţională şi pentru identificarea măsurilor ce se impun în cazul actelor 

teroriste cu utilizarea substanțelor CBRNE în diferite instituţii ale statului; 

- Lărgirea orizontului de cunoaştere în domeniul protecției împotriva actelor teroriste cu 

utilizarea substanțelor CBRNE în vederea abordării problematicii din această sferă şi a luării 

deciziilor în cunoştinţă de cauză; 

- Dobândirea competenţelor necesare privind colaborarea profesională la nivelul instituţiilor de 

ordine publică şi siguranţă naţională în cazul actelor teroriste cu utilizarea substanțelor CBRNE. 
 

3. Candidați eligibili 

- Grupul țintă al proiectului cu titlul „Dezvoltarea capacităţii de reacţie a structurilor de ordine şi 

siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN” selectat din cadrul structurilor 

centrale/unităților subordonate, ofițeri de poliție și cadre militare din sistemul de ordine și siguranță 

publică. 
 

4. Durata şi frecvenţa cursului 

- 3 luni de zile, în intervalul septembrie – noiembrie 2015; 

- Cursul se desfăşoară modular, 4 module cursuri, 1 modul practică + evaluare; 

- Durata unui modul este de o săptămână. 
 

5. Numărul de locuri : 84 
 

6. Gestionarea cursului 

- cadre universitare, experţi, analişti, personalităţi marcante din ţară şi străinătate în domeniul 

protecției împotriva actelor teroriste cu utilizarea substanțelor CBRNE, sistemului de ordine şi 

siguranţă publică, afaceri interne. 
 

Telefon: 021.317.55.23 / Fax: 021.317.55.17 

Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, Sector 1, Bucureşti 
 

7. Admiterea 

-  Se va face pe baza evaluării dosarelor depuse de candidați (grupul țintă al proiectului); 

-  Cerinţă obligatorie – absolvent studii de licenţă. 
 

7.1. Documentele necesare pentru înscrierea la cursuri: 

-  Formularul de înscriere - în original (se completează la sediul Academiei);  

-  CV – model Europass, semnat pe fiecare pagină şi datat;  

-  Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal - în original (se completează la sediul 

Academiei);  
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-  Raportul privind participarea la curs, aprobat de şeful instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea 

(pentru personalul care desfășoară activitatea în ture) – în original;  

-  Certificat de naștere – copie legalizată; 

-  Certificat de căsătorie – copie legalizată (numai în cazul schimbării numelui);  

-  Carte de identitate – copie xerox; 

-  Diplomă de bacalaureat – copie legalizată; 

-  Diplomă de licenţă sau echivalent, însoțită de foaia matricolă/supliment – copie legalizată; 

-    2 foto 3/4 (tip pașaport, pe hârtie fotografică); 

-    1 dosar plic. 
 

7.2. Înscrierea candidaţilor 

- Înscrierile se fac de luni până vineri, în perioada 07.09.2015 – 16.09.2015 între orele 09.00 – 

15.00, la sediul Academiei de Poliţie, Școala Doctorală/Compartimentul Implementare Proiecte 

Europene; 

- Înscrierea se face conform Ordinului M.E.C.T.S. nr. 3163/2012 privind aprobarea Metodologiei-

cadru de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare 

profesională continuă. 
 

7.3. Dosarul se depune complet. 
 

8. Costul cursului 

– Gratuit, costurile cursului fiind suportate din bugetul proiectului cu titlul „Dezvoltarea capacităţii 

de reacţie a structurilor de ordine şi siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin utilizarea 

CBRN”, Contract de Finanțare HOME/2012/ISEC/AG/4000004426, Beneficiar: Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”, cofinanţat de Comisia Europeană prin Programul „Prevention of and Fight 

against Crime” ("Prevenirea şi lupta împotriva infracţionalităţii").  
Nu se asigură cazare, masă şi transport . 

9. Coordonator curs 

- Prof. univ. dr. ing. Dan – Victor CAVAROPOL – Director C.S.U.D. (Manager de proiect) 
 

10. Diverse, contact 

- La începutul cursului se semnează contractul de studii; 

- Detalii suplimentare la telefon 021.317.55.23, int.17145; int.17146; int.17551. 
Lista persoanelor admise la curs și Programul activităților didactice va fi afişată pe site-ul 

Academiei de Poliţie (www.academiadepolitie.ro) până pe data de 18 septembrie 2015. 

 

COORDONATOR CURS 

 

Prof. univ. dr. ing. 

 Dan – Victor CAVAROPOL 

http://www.academiadepolitie.ro/

