ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
Departamentul de Formare Profesională a Adulţilor

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA CURSURILE
ORGANIZATE DE
DEPARTAMENTUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR
La programele de formare din cadrul Departamentului de formare profesională a adulţilor au
acces persoane ce provin din mediul militar şi civil. Prioritatea o au persoanele care provin din
structurile sistemului naţional de apărare.
A. Perioada orientativă de începere a cursurilor pentru anul universitar 2017 - 2018
Curs Manager de securitate Cod COR – 121306
- seria 1: 20.11.2017
- seria 2: 15.01.2018
- seria 3: 12.03.2018
Curs Evaluator de risc la securitate fizică Cod COR – 242115
- seria 1: 06.11.2017
- seria 2: 29.01.2018
- seria 3: 02.04.2018
Pentru începerea unei serii de cursuri sunt necesare minim 14 persoane înscrise.
B. Procedura de înscriere
Înscrierea la cursurile organizate de Departamentul de formare profesională a adulţilor din
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” se face pe baza unei cereri de înscriere (tipizat), care
se completează şi se depune la directorul programului de studii pentru a fi luată în evidenţă.
C. Procedura de înmatriculare
Înmatricularea la curs se face fară susţinerea unui examen de admitere, repartizarea în serii
fiind realizată în ordinea datei de completare a cererii de înscriere în limita de locuri disponibile. Cu
minim 7 zile înainte de începerea cursului se depun la directorul de program documentele necesare
pentru înmatriculare. Persoanele care nu au depus documentele la directorul de program în termenul
menţionat vor fi automat înlocuite cu următoarele persoane din lista de aşteptare.
D. Precizări privind programul de studii
Cursurile din cadrul Departamentului de formare profesională a adulţilor se desfăşoară
înafara orelor de program, de luni până vineri de la ora 16:30 la ora 20:30, sâmbăta de la ora 08:30
la ora 13:30.
Pentru cursanţii din alte localităţi Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” nu asigură
cazare.

CURS „MANAGER DE SECURITATE”
Cod COR – 121306
1. Durata cursului: 80 de ore (3 săptămâni) din care:
- pregătire teoretică: 59 de ore;
- pregătire practică: 21 de ore.
2. Programul de desfăşurare – înafara orelor de program, de luni până vineri de la ora 16:30 la
ora 20:30, sâmbăta de la ora 08:30 la ora 13:30.
- pentru cursanţii din provincie nu se asigură cazare.
3. Condiţii de acces:
- studii superioare;
- certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă şi aptă din punct de
vedere psihic;
- să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.
4. Documente necesare înscrierii la curs:
- Certificat de naştere, original şi copie;
- Certificat de căsătorie (după caz), original şi copie;
- Carte de identitate, original şi copie;
- Diplomă studii superioare, original şi copie;
- Adeverinţă medicală din care să rezulte că este clinic sănătos şi apt din punct de vedere psihic;
- Certificat cazier judiciar.
5. Preţul cursului: 450 lei, în 2 tranşe egale astfel:
- tranşa 1 la începerea cursului;
- tranşa 2 la finalizarea cursului.

CURS „EVALUATOR DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ”
Cod COR – 242115
1. Durata cursului: 120 de ore (5 săptămâni) din care:
- pregătire teoretică: 59 de ore;
- pregătire practică: 61 de ore.
2. Programul de desfăşurare – înafara orelor de program, de luni până vineri de la ora 16:30 la
ora 20:30, sâmbăta de la 08:30 la 13:30.
- pentru cursanţii din provincie nu se asigură cazare.
3. Condiţii speciale de acces - pentru ca o persoană să urmeze cursul „Evaluator de risc la
securitate fizică” trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe speciale:
- să aibă studii superioare;
- să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic;
- să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

- să aibă experienţă practică de minim 3 ani, dobândită după intrarea în viguare a Legii
333/2003, în domeniul organizării, planificării, pregătirii, executării sau exercitării controlului
măsurilor de pază şi protecţie în formele prevăzute de legea pazei. Dovada experienţei se face
cu adeverinţă în original eliberată de angajator sau ITM.
- să posede cunoştinţe în toate domeniile privind securitatea mecanofizică, sisteme de alarmare
împotriva efracţiei, monitorizarea sistemelor de alarmare, servicii de pază şi managementul de
securitate.
- la începutul cursului se va susţine un test de verificare a cunoştinţelor.
4. Alte studii necesare – Certificat de absolvire a unui curs de formare profesională sau certificat
de competenţe profesionale, cu recunoaştere naţională, pentru cel puţin una din ocupaţiile
specifice domeniului securităţii obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor:
- 121305 – Şef obiectiv servicii de securitate;
- 121306 – Manager de securitate;
- 215119 – Proiectant sisteme de securitate;
- 215222 – Inginer sisteme de securitate;
- 242113 – Consultant de securitate;
- 352130 – Tehnician sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces;
- 541410 – Inspector de securitate.
Mai pot fi admise documente eliberate de instituţii din sistemul de apărare naţională care să
ateste că au absolvit cursuri specifice securităţii obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor desfăşurate în unităţi proprii de învăţământ.
5. Documente necesare înscrierii la curs:
- Certificat de naştere, original şi copie;
- Certificat de căsătorie (după caz), original şi copie;
- Carte de identitate, original şi copie;
- Diplomă studii superioare, original şi copie;
- Adeverinţă medicală din care să rezulte că este clinic sănătos şi apt din punct de vedere psihic;
- Certificat cazier judiciar.
- adeverinţă din care să rezulte experienţa practică de minim 3 ani în domeniul organizării,
planificării, pregătirii, executării sau exercitării controlului măsurilor de pază şi protecţie în
formele prevăzute de legea pazei
6. Preţul cursului: 650 lei, în 2 tranşe egale astfel:
- tranşa 1 la începerea cursului;
- tranşa 2 la finalizarea cursului.

