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Cui se adresează: Cursul se adreseaza atat societatilor specializate de 

paza si protectie, cat si organizatiilor care doresc crearea unui sistem care sa 

le confere securitate comunicatiilor, personalului si documentelor. Conform 

Standardului ocupational managerul de securitate, sub conducerea 

managerului general si în colaborare cu alţi conducători,organizează 

activitatea departamentului de specialitate, avizează recrutarea si formarea 

personalului companiei, urmăreşte randamentul şi eficienţa activităților, 

reprezintă organizaţia în relaţiile cu terţi. Activitatea managerului de 

securitate este o activitate obiectivă care asigură echipei de conducere 

informațiile necesare şi cunoştinţele suficiente despre cadrul de desfăşurare 

al procesului de management al securității, astfel încât obiectivele entității să 

fie îndeplinite. 

Durata cursului: Durata totală a cursului este de 80 de ore din care: 

59 de ore pregătire teoretică şi 21 de ore pregătire practică, desfăşurate pe 

perioada unei luni de zile. 

Condiţii de acces:  
 - persoane cu cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre 

ale Uniunii Europene;  

-  minim studii superioare;  
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-  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. 

Tipul programului: de specializare 

Certificatul obţinut la final: de absolvire 

 Formatori: specialişti activi cu o bogata experienţă în domeniul 

formării profesionale a adulţilor şi în domeniul securităţii. 

Tematică:  

 Securitatea Fizică – ansamblul de reglementări și măsuri de 

protecție adoptate la nivelul entităților, sectoarelor, locurilor, 

echipamentelor, instalațiilor și în cadrul activităților în care 

acestea sunt gestionate în scopul de a: interzice accesul neautorizat, 

clandestin sau prin forță la acestea;  detecta și împiedica acțiunile 

subversive; contribui la realizarea accesului la informații numai pe 

baza principiului “necesității de a cunoaște”; detecta și înlătura 

slăbiciunile ascunse ale sistemului de securitate adoptat; preveni 

orice alte situații, împrejurări sau fapte de natură a periclita ori 

compromite securitatea entității. 

 Securitatea personalului – ansamblul procedurilor de protecție 

care se aplică persoanelor ce urmează a deține, a avea acces și a 

lucra cu informații clasificate. 

 Securitatea documentelor clasificate – ansamblul procedurilor, 

cerințelor și a măsurilor privind gestionarea și controlul 

documentelor clasificate. 

 Securitatea Industrială – sistemul de norme și măsuri care 

reglementează protecția informațiilor clasificate în cadrul 

activităților contractuale cu agenți economici și instituții publice. 
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 Securitatea Sistemelor Informatice și de Comunicații – INFOSEC 

– pricipii de bază și cerințele minime de securitate în domeniul 

protecției Sistemelor Informatice și de Comunicații. 

 Instruirea și educația preventivă a personalului – Dezvoltarea 

educației de securitate și instruirea unitară a întregului personal 

pentru asigurarea securității în conformitate cu prevederile 

legislației naționale și procedurilor interne ale entității. 

 Legislaţia internă şi europeană specifică securităţii informaţiilor;  

Suportul de curs: asigurat de furnizorul de formare profesională. 

Costul cursului: 1 000 lei. (nu se percepe taxa de inscriere sau alte 

costuri suplimentare). 

 

Persoana de contact: Mihu Nicolae (Administrator/Formator) – 0746 243 

112 


