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Oferta educaţională a Centrului de Formare Iniţială şi continuă al M.A.I. Orăştie pentru perioada 01.10.2016 - 30.09.2017, se adresează 

tuturor structurilor din Ministerul Afacerilor Interne şi vizează ridicarea nivelului de profesionalism şi competenţă a personalului, în acord cu nevoile 

reale ale beneficiarilor şi cu cerinţelor specifice domeniului ordine şi siguranţă publică. 

 



 
  DESPRE NOI 

Misiunea Centrului este formarea profesională a personalului Ministerului Afacerilor Interne prin programe de formare din diferite domenii de interes 
profesional.   
 Formarea profesională organizată şi desfăşurată în Centru se finalizează cu certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite, conform 
normativelor în vigoare, respectiv certificate de absolvire (pentru cursurile cu durată de cel puţin două săptămâni) şi adeverinţe de participare 
(pentru programele de formare cu durată de până la două săptămâni). 

Pentru perioada 01.10.2016 - 30.09.2017, ne-am propus planificarea unor cursuri/programe formative pliate pe cerinţelor beneficiarilor, în 
acest sens pregătind o ofertă a programelor formative care corespunde nevoilor reale de pregătire continuă a personalului.  
 Cursurile se bucură de recunoaşterea din partea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Educaţiei şi Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, după caz, la finalizarea acestora fiind acordate certificate de calificare sau de absolvire, în funcţie de 
programul de formare parcurs. 
 
BAZA MATERIALĂ           

Activităţile de pregătire se desfăşoară în 5 săli de clasă, cu o capacitate totală de 250 locuri, dotate cu staţii de lucru, videoproiectoare şi table 
interactive, un laborator de management integrat pentru situaţii de criză cu o capacitate de 25 locuri, un laborator de informatică cu o capacitate de 
22 locuri, precum şi un amfiteatru cu o capacitate de 130 locuri, care asigură condiţii moderne de pregătire.   
      Şedinţele practice, în funcţie de specialitate,  se derulează în cadrul Centrului şi la instituţiile cu care colaborăm, atât în municipiul de 
reşedinţă, cât şi în alte localităţi din zonă. 
      În vederea executării şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare, Centrul dispune de sală de clasă, dotată cu Sistem informatic de 
simulare a tragerilor cu armament  şi un poligon de tragere omologat. 
      Baza pentru pregătirea sportivă a Centrului cuprinde: sală de sport şi teren de fotbal cu pistă de atletism.  
 
CONDIŢII DE CAZARE  
Capacitatea de cazare a Centrului este de 140 locuri, în dormitoare cu 2, 3, 4 şi 8 locuri.  
 
CONDIŢII DE HRĂNIRE  
Centrul asigură condiţii de hrănire pentru un număr de 250 de persoane. 
 
CONTACT: CENTRUL DE FORMARE INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ AL M.A.I. ORĂŞTIE  
Orăştie, str. Armatei, nr.16, jud. Hunedoara, Telefon: 0254 247 450 / 0254.241990;  fax: 0254 247521;  
e-mail: secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro; web: www.cfic.ro 
Persoane de contact: comisar-şef de poliţie Ioan OPRA – director adjunct, tel. interior M.A.I. 054.28205, tel.  
comisar-şef de poliţie Ioan TĂMAŞ – compartiment Planificare Metodică şi Bibliotecă, tel. interior M.A.I. 054.28208 



OFERTĂ CURSURI/PROGRAME FORMATIVE 
- 01.10.2016 - 30.09.2017 –  

 
CATEDRA DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 
 

Nr. 
crt. Tipul cursului Denumirea 

cursului 
Forma de 

desfășurare/
durată 

Competențe dobândite 
Public țintă, 

nr. de participanti, 
nr. de serii 

Forme de 
evaluare/ 
certificare 
(dupa caz) 

Persoană de contact 

1. 

Curs pentru 
dezvoltarea 

carierei– 
inițiere 

 

Curs de 
iniţiere în 

carieră 
Pompieri şi 

protecţie 
civilă 

Zi /modular 
13 săptămâni 

 
- aplică mişcări din instrucţia de front; 
- aplică reguli privind organizarea, pregătirea 
şi executarea şedinţelor de tragere; 
- implementează prevederile legilor şi 
regulamentelor militare; 
- formează aptitudini, calităţi, deprinderi şi 
priceperi motrice; 
- aplică noţiuni specifice sistemului naţional 
de management al situaţiilor de urgenţă; 
- utilizează noţiuni specifice domeniului 
situaţiilor de urgenţă. 
- implementează activităţi de planificare, 
organizare şi desfăşurare a acţiunilor de 
intervenţie; 
- utilizează mijloacele pentru intervenţie; 
- aplică îndatoririle servanţilor pentru 
stingerea incendiilor; 
- aplică îndatoririle servanţilor în situaţii de 
urgenţă generate de alte tipuri de risc 
(naturale, tehnologice, biologice); 
- implementează tehnici şi proceduri pentru 
intervenţie în situaţii de urgenţă. 
 

Cursul se 
adresează 

subofiţerilor din 
I.G.S.U. încadraţi 
din sursă externă. 

3 serii, 
40 cursanţi/serie 

Examen de 
absolvire/ 

certificat de 
absolvire 

Cms. şef 
Dumitru Marius Moş, 

şef catedră O.S.P., 
tel. interior M.A.I. 

054.28207. 
tel.0254.241.990 



Nr. 
crt. Tipul cursului Denumirea 

cursului 
Forma de 

desfășurare/
durată 

Competențe dobândite 
Public țintă, 

nr. de participanti, 
nr. de serii 

Forme de 
evaluare/ 
certificare 
(dupa caz) 

Persoană de contact 

2. 
Curs pentru 
dezvoltarea 

carierei– 
inițiere 

Curs formare 
iniţială 

Poliţist local 

Zi /compact 
13 săptămâni 

 
- comunică în context profesional; 
- aplicarea normelor de conduită profesională; 
- utilizarea armamentului din dotare; 
- legislaţie naţională specifică domeniului de 
activitate; 
- aplicarea de tehnici şi tactici de intervenţie 
profesională; 
- aplicarea procedurilor legale în domeniul 
ordinii publice; 
- constatarea faptelor de natură 
contravenţională şi penală în domeniul ordinii 
publice;  
- acordarea primului ajutor în situaţii de 
urgenţă;  
- aplicarea legislaţiei specifice în domeniul 
circulaţiei pe drumurile publice; 
- constatarea faptelor de natură 
contravenţională în domeniul circulaţiei pe 
drumurile publice;  
- aplicarea procedurilor specifice în domeniul 
circulaţiei pe drumurile publice;  
- aplicarea cunoştinţelor şi regulilor de 
management. 

Poliţiştii locali din 
structurile de 

ordine publică, 
circulaţie rutieră. 

3 serii, 
50 cursanţi/serie 

Examen de 
absolvire/ 

certificat de 
absolvire 

Cms. şef 
Dumitru Marius Moş, 

şef catedră O.S.P., 
tel. interior M.A.I. 

054.28207. 
tel.0254.241.990 

3. 
Curs pentru 
dezvoltarea 

carierei– 
inițiere 

Curs formare  
iniţială-

Managemnent 
poliţie locală 

Zi /compact 
5 zile 

- aplicarea cunoştinţelor şi regulilor de 
management în context organizaţional. 
 
 

Poliţiştii locali cu 
funcţii de 
conducere 

3 serii, 
15 cursanţi/serie 

Examen de 
absolvire/ 
adeverinţă 

 
Cms. şef 

Dumitru Marius Moş, 
şef catedră O.S.P., 
tel. interior M.A.I. 

054.28207. 
tel.0254.241.990 

 
 



Nr. 
crt. Tipul cursului Denumirea 

cursului 
Forma de 

desfășurare/
durată 

Competențe dobândite 
Public țintă, 

nr. de participanti, 
nr. de serii 

Forme de 
evaluare/ 
certificare 
(dupa caz) 

Persoană de contact 

4. 

Curs pentru 
dezvoltarea 
carierei – de 
perfecționare 

 

Negocierea în 
situații de 

criză 

Zi /compact 
10 zile 

-identifică şi evaluează oportunităţile şi 
riscurile specifice diverselor contexte de  
comunicare publică; 

  -proiectează soluţii adecvate de luare a 
deciziilor bazate pe date viabile în situaţii 
reale specifice de negociere. 
-aplică tehnici de negociere în situaţii de criză. 

Ofiţeri / agenţi / 
subofiţeri din 

structurile M.A.I. 
care desfăşoară 

misiuni operative. 
3 serii, 

20 cursanţi/serie 

Examen de 
absolvire/ 

certificat de 
absolvire 

Cms. şef 
Colac Gabriela, 
catedra O.S.P., 

tel. interior M.A.I. 
054.28264. 

tel.0254.241.990 

5. 

Curs pentru 
dezvoltarea 
carierei – de 
perfecționare 

 

Management 
integrat pentru 

situaţii de 
criză 

Zi /compact 
10 zile 

 
- delimitează noţiunile specifice privind 
activitatea de management operaţional şi 
pentru situaţii de criză; 
-aplică procedurile specifice în managementul 
operaţional şi pentru situaţii de criză; 
 

Agenţi/ 
subofiţeri din 

M.A.I. 
3 serii, 

25 cursanţi/serie 

Examen de 
absolvire/ 

certificat de 
absolvire 

Cms. şef 
Dumitru Marius Moş, 

şef catedră O.S.P., 
tel. interior M.A.I. 

054.28207. 
tel.0254.241.990 

6. 
Curs pentru 
dezvoltarea 
carierei – de 
specializare 

Pază şi 
protecţie 
obiective 

Zi /compact 
10 zile 

- delimitează noţiunile specifice activităţii de 
pază şi protecţie instituţională; 
- aplică procedurile specifice executării pazei 
sediilor instituţiilor proprii; 
 

Agenţii/ 
subofiţerii care 

asigură paza 
obiectivelor proprii 

şi agenţilor din 
structurile M.A.I. 

3 serii, 
25 cursanţi/serie 

Examen de 
absolvire/ 

certificat de 
absolvire 

Scms.  
Neag Mircea, 

catedra O.S.P., 
tel. interior M.A.I. 

054.28264. 
tel.0254.241.990 

7. 
Curs pentru 
dezvoltarea 
carierei – de 
specializare 

Echipaje 
căutare 

salvare în 
domeniul 

CBRN 

Zi /compact 
5 zile 

- să identifice persoanele contaminate şi/sau 
dispărute; 
- să acorde primul ajutor în mediu contaminat; 
- să utilizeze tehnica şi mijloacele din dotare. 

Echipajele de 
căutare/ salvare 
C.B.R.N. din 

M.A.I. 
2 serii, 

40 cursanţi/serie 

Examen de 
absolvire/ 
adeverinţă 
participare 

Cms. şef 
Dumitru Marius Moş, 

şef catedră O.S.P., 
tel. interior M.A.I. 

054.28207. 
tel.0254.241.990 

8. 
Curs pentru 
dezvoltarea 
carierei – de 
specializare 

Radioprotecţie Zi /compact 
5 zile 

- să coordoneze activitatea echipelor de 
intervenţie pe timpul unei situaţii radiologice; 
- să fie în măsură să aplice metodele de lucru, 
în scopul reducerii la minim a riscului de 
iradiere sau contaminare a personalului de 
intervenţie; 
- să utilizeze tehnica şi mijloacele din dotare. 

Echipajele 
radioprotecţie din 

M.A.I. 
2 serii, 

40 cursanţi/serie. 

Examen de 
absolvire/ 
adeverinţă 
participare 

Cms. şef 
Dumitru Marius Moş, 

şef catedră O.S.P., 
tel. interior M.A.I. 

054.28207. 
tel.0254.241.990 



Nr. 
crt. Tipul cursului Denumirea 

cursului 
Forma de 

desfășurare/
durată 

Competențe dobândite 
Public țintă, 

nr. de participanti, 
nr. de serii 

Forme de 
evaluare/ 
certificare 
(dupa caz) 

Persoană de contact 

9. 
Curs pentru 
dezvoltarea 
carierei – de 
specializare 

Operator 
materiale şi 

mijloace 
specifice pentru 
imobilizarea şi 

conducerea 
forţată a 

persoanelor. 

Zi /compact 
10 zile 

- dezvoltă noţiunile specifice folosirii forţei, 
mijloacelor şi materialelor din dotare; 
- aplică procedee şi tehnici de imobilizare şi 
conducere forţată a persoanelor. 
 

Ofiţeri / agenţi / 
subofiţeri din 

structurile M.A.I. 
care desfăşoară 

misiuni operative în 
domeniul ordinii 

publice. 
2 serii, 

20 cursanţi/serie 

Examen de 
absolvire/ 

certificat de 
absolvire 

Cms. şef 
Dumitru Marius Moş, 

şef catedră O.S.P., 
tel. interior M.A.I. 

054.28207. 
tel.0254.241.990 

10. 
Curs pentru 
dezvoltarea 
carierei – de 
specializare 

Tragere 
operativă 

aplicată, cu 
armamentul 
din dotare 

 

Zi /compact 
10 zile 

- dezvoltă noţiunile specifice utilizării 
armamentului în misiuni. 
- optimizează deprinderile practice necesare 
în folosirea operativă a armamentului de foc. 
 

Ofiţeri / agenţi / 
subofiţeri din 

structurile M.A.I. 
care desfăşoară 

misiuni operative 
cu armamentul din 

dotare. 
3 serii, 

20 cursanţi/serie 

Examen de 
absolvire/ 

certificat de 
absolvire 

Cms. şef 
Dumitru Marius Moş, 

şef catedră O.S.P., 
tel. interior M.A.I. 

054.28207. 
tel.0254.241.990 

11. Examen de 
carieră 

Examen de 
carieră în 
vederea 
acordării 

gradului de 
maistru militar 

cls. I, de 
plutonier  

adjutant şi 
pentru trecerea 

în corpul 
maiştrilor 
militari 

 

Zi /compact 
3  zile - capabil de a obţine gradul militar; 

Subofiţerii şi din 
structurile M.A.I. 
care îndeplinesc 
condiţiile legale 
pentru obţinerea 
gradelor militare. 

3 serii, 
40 cursanţi/serie 

Examen de 
absolvire/ 
adeverinţă 

 

Cms. şef 
Dumitru Marius Moş, 

şef catedră O.S.P., 
tel. interior M.A.I. 

054.28207. 
tel.0254.241.990 

 



Nr. 
crt. Tipul cursului Denumirea 

cursului 
Forma de 

desfășurare/
durată 

Competențe dobândite 
Public țintă, 

nr. de participanti, 
nr. de serii 

Forme de 
evaluare/ 
certificare 
(dupa caz) 

Persoană de contact 

12. 

Curs de 
capacitate 

pentru 
obfinerea 
/acordarea  
unor grade 

profesionale 

Curs de 
capacitate 

Zi /compact 
10 Zile 

- implementează legislaţia specifică domeniului 
de  activitate; 
- utilizează noţiuni specifice domeniului 
securităţii naţionale; 
- utilizează mijloacele specifice din dotare 

Cursul se 
adresează agenţilor 

de poliţie în 
vederea 

obţinerii/ acordarii 
gradului 

profesional 
următor. 
3 serii, 

20 cursanţi/serie 

Examen de 
admitere/ 

examen de 
absolvire/ 
cetificat de 
absolvire 

 

Cms. şef 
Dumitru Marius Moş, 

şef catedră O.S.P., 
tel. interior M.A.I. 

054.28207. 
tel.0254.241.990 

13. Stagiu de 
pregătire 

Stagiu de 
pregătire 
C.B.R.N. 

Zi /compact 
5 zile 

- perfecţionarea deprinderilor în lucrul cu 
tehnica şi aparatura din dotarea 
autospecialelor; 
- antrenarea şi perfecţionarea echipajelor 
C.B.R.N. pentru executarea decontaminării 
unor căi de comunicaţii şi a tehnicii de 
intervenţie. 

Echipajele 
C.B.R.N. din 

I.G.S.U. 
2 serii, 

40 cursanţi/serie 

Adeverință de 
participare 

 

Cms. şef 
Dumitru Marius Moş, 

şef catedră O.S.P., 
tel. interior M.A.I. 

054.28207. 
tel.0254.241.990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATEDRA PREGĂTIRE STRUCTURI SUPORT 

Nr. 
crt. Tipul cursului Denumirea 

cursului 
Forma de 

desfășurare/
durată 

Competențe dobândite 
Public țintă, 

nr. de participanti, 
nr. de serii 

Forme de 
evaluare/ 
certificare 
(dupa caz) 

Persoană de 
contact 

1. 
Curs pentru 
dezvoltarea  
carierei – de 
perfecționare 

Specialist în 
domeniul 

securităţii şi 
sănătăţii în 

muncă 

Zi /compact 
15 zile 

- comunică în context profesional; 
- rezolvă sarcini profesionale în echipă; 
- planifică activitatea proprie şi identifică nevoile 
personale de instruire şi dezvoltare profesională; 
- organizează activitatea de prevenire a riscurilor 
profesionale şi protecţie a lucrătorilor la locul de 
muncă; 
- aplică proceduri legale în vederea asigurării 
semnalizării, instruirii personalului, 
echipamentului în domeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă; 
- identifică factorii de risc ai producerii 
accidentelor şi asigură menţinerea stării de 
sănătate a personalului; 
- investighează cauzele producerii accidentelor şi 
îmbolnăvirilor profesionale; 
- monitorizează activităţile de prevenire şi 
protecţie şi coordonează activităţile de intervenţie. 

Lucrătorii din 
structurile M.A.I., 

absolvenţi de studii 
superioare, cu 

atribuţii specifice în 
domeniul 

Securităţii şi 
Sănătăţii în Muncă. 

3 serii, 
20 cursanţi/serie 

Examen de 
absolvire/ 

certificat de 
absolvire. 

 
Program 

autorizat ANC 

Cms. şef 
Opra Ioan, 

director adjunct., 
tel. interior 

M.A.I. 
054.28205. 

tel.0254.241.990 



Nr. 
crt. Tipul cursului Denumirea 

cursului 
Forma de 

desfășurare/
durată 

Competențe dobândite 
Public țintă, 

nr. de participanti, 
nr. de serii 

Forme de 
evaluare/ 
certificare 
(dupa caz) 

Persoană de 
contact 

2. 
Curs pentru 
dezvoltarea  
carierei – de 
perfecționare 

Inspector 
în domeniul 
securităţii 

şi sănătăţii în 
muncă 

Zi /compact 
15 zile 

- comunică în context profesional şi planifică 
dezvoltarea profesională proprie şi planifică 
activitatea proprie; 
- realizează activităţile de prevenire a riscurilor 
profesionale şi protecţie  a lucrătorilor la locul de 
muncă; 
- realizează semnalizarea de securitate şi sănătate 
în muncă, informarea şi instruirea personalului;  
- stabileşte mijloacele materiale şi tehnice 
necesare securităţii şi sănătăţii în muncă; 
- identifică factorii de risc ai producerii 
accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale; 
- participă la cercetarea cauzelor producerii 
accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale; 
- verifică respectarea prevederilor legale în 
domeniul S.S.M. şi monitorizează activităţile de 
evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă. 

Lucrătorii din 
structurile M.A.I., 

absolvenţi de studii 
medii, cu atribuţii 

specifice în 
domeniul 

Securităţii şi 
Sănătăţii în Muncă. 

3 serii, 
20 cursanţi/serie 

Examen de 
absolvire/ 

certificat de 
absolvire. 

 
Program 

autorizat ANC 

Cms. şef 
Opra Ioan, 

director adjunct., 
tel. interior 

M.A.I. 
054.28205. 

tel.0254.241.990 

3. Stagiu de 
pregătire 

Reprezentant 
al lucrătorilor 
cu răspunderi 

specifice  
în domeniul 
securităţii 

şi sănătăţii în 
muncă 

 

Zi/compact 
5 zile 

- realizează activităţile de prevenire a riscurilor 
profesionale şi protecţie  a lucrătorilor la locul de 
muncă; 
- stabileşte mijloacele materiale şi tehnice 
necesare securităţii şi sănătăţii în muncă; 
- identifică factorii de risc ai producerii 
accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale; 
- acordarea primului ajutor în cazul accidentelor 
de muncă.  
 

Lucrătorii din 
structurile M.A.I.,  

cu atribuţii 
specifice de 

reprezentant al 
lucrătorilor în 

domeniul securităţii 
şi sănătăţii în 

muncă. 
10 serii, 

20 cursanţi/serie 

Adeverinţă de 
absolvire. 

(programul se 
organizează în 
conformitate cu 

art. 55 din 
H.G.1425/2006 

pentru 
aprobarea 
Normelor 

metodologice 
de aplicare a 

Legii securităţii 
şi sănătății în 

muncă) 

Cms. şef 
Opra Ioan, 

director adjunct., 
tel. interior 

M.A.I. 
054.28205. 

tel.0254.241.990 



Nr. 
crt. Tipul cursului Denumirea 

cursului 
Forma de 

desfășurare/
durată 

Competențe dobândite 
Public țintă, 

nr. de participanti, 
nr. de serii 

Forme de 
evaluare/ 
certificare 
(dupa caz) 

Persoană de 
contact 

4. 
Curs pentru 
dezvoltarea 
carierei – de 
perfecționare 

Resurse 
Umane 

Zi /compact 
10 zile 

- aplică procedurile specifice privind selecţia, 
încadrarea, raporturile de muncă, raporturile de 
serviciu şi dezvoltarea carierei cadrelor militare; 
- stabileşte drepturile ce se cuvin personalului şi 
redactează documentele specifice de acordare a 
acestor drepturi; 
- completează documente şi formulare specifice 
sistemului de gestiune a datelor de personal. 

Ofiţeri / agenţi / 
subofiţeri din 

structurile M.A.I., 
care desfăşoară 

activităţi de resurse 
umane.  
4 serii, 

20 cursanţi/serie  

Examen de 
absolvire/ 

certificat de 
absolvire 

Cms. şef 
Opra Ioan, 

director adjunct., 
tel. interior 

M.A.I., 
054.28205. 

tel.0254.241.990 

5. 

Curs pentru 
dezvoltarea 
carierei – de 
perfecționare 

 

Protecţia 
mediului 

Zi /compact 
10 zile 

- aplică prevederile legale privind protejarea 
mediului; 
- întocmeşte documentele de organizare a 
activităţilor de protecţie a mediului; 
- coordonează procesul de instruire în domeniul 
mediului; 
- propune măsuri concrete pentru protecţia 
mediului; 
- raportează datele şi activităţile de protecţie a 
mediului; 
- monitorizarea factorilor de mediu. 

Personalului din 
M.A.I. cu atribuţii 

în domeniul 
specific. 
3 serii, 

20 cursanţi/serie 

Examen de 
absolvire/ 

certificat de 
absolvire 

Cms.  
Zapodean Florin, 
catedra P.S.S., 

tel. interior 
M.A.I., 

054.28265. 
tel.0254.241.990 

6. 

Curs pentru 
dezvoltarea 
carierei – de 
perfecționare 

Managementul 
deşeurilor 

Zi /compact 
10 zile 

- aplică prevederile legale privind managementul 
deșeurilor; 
- organizează  activitatea de colectare selectivă a 
deșeurilor; 
- stabileşte măsurile necesare prevenirea sau 
reducerea efectelor adverse determinate de 
generarea şi gestionarea deşeurilor; 
- întocmeşte documentele privind evidenţa 
gestiunii deşeurilor; 
- monitorizează activităţile de depozitare a 
deșeurilor în scopul prevenirii şi reducerii 
efectelor negative asupra mediului. 

Personalului din 
M.A.I. cu atribuţii 

în domeniul 
managementului 

deşeurilor. 
3 serii, 

20 cursanţi/serie 

Examen de 
absolvire/ 

certificat de 
absolvire 

Cms.  
Zapodean Florin, 
catedra P.S.S., 

tel. interior 
M.A.I., 

054.28265. 
tel.0254.241.990 



Nr. 
crt. Tipul cursului Denumirea 

cursului 
Forma de 

desfășurare/
durată 

Competențe dobândite 
Public țintă, 

nr. de participanti, 
nr. de serii 

Forme de 
evaluare/ 
certificare 
(dupa caz) 

Persoană de 
contact 

7. 
Curs pentru 
dezvoltarea 
carierei – de 
specializare 

Protecţia 
datelor cu 
caracter 

personal şi 
accesul la 

informaţii de 
interes public. 

Zi /compact 
10 zile 

- aplică legislaţia specifică domeniului 
prelucrării datelor cu caracter personal în 
unităţile în care îşi desfăşoară activitatea. 

 

Ofiţeri şi 
agenţi/subofiţeri 

din M.A.I. 
responsabili cu 

protecţia datelor cu 
caracter personal pe 

unitate. 
2 serii, 

20 cursanţi/serie 

Examen de 
absolvire/ 

certificat de 
absolvire 

Cms. şef, 
Tămaş Ioan, 

compartiment 
P.M.B., 

tel. interior 
M.A.I., 

054.28208. 
tel.0254.241.990 

8 

Curs pentru 
dezvoltarea 
carierei – de 
perfecționare 

Secretariat şi 
relații cu 
publicul 

Zi /compact 
10 zile 

- aplică operaţiunile tehnice privind 
gestionarea documentelor nesecrete la nivelul 
compartimentelor de secretariat. 
- desfăşoară activităţi de primire, evidenţă, 
examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi 
de primire a cetăţenilor în audienţă în 
structurile M.A.I.  

Personalului din 
M.A.I. cu atribuţii 

în domeniul 
specific 
2 serii, 

20 cursanţi/serie 

Examen de 
absolvire/ 

certificat de 
absolvire 

Cms.  
Zapodean Florin, 
catedra P.S.S., 

tel. interior 
M.A.I., 

054.28265. 
tel.0254.241.990 

9 

Curs pentru 
dezvoltarea 
carierei – de 
perfecționare 

Relaţii publice 
și comunicare 

Zi /compact 
10 zile 

 
- comunică în context profesional; 
- menţine  relaţii cu mass media în calitate de 
purtător de cuvânt; 
- organizează evenimente mediatice; 
- oferă informaţii de interes public; 
 

Personalului din 
M.A.I. cu atribuţii 

în domeniul 
specific 
2 serii, 

20 cursanţi/serie 

Examen de 
absolvire/ 

certificat de 
absolvire 

Cms.  
Zapodean Florin, 
catedra P.S.S., 

tel. interior 
M.A.I., 

054.28265. 
tel.0254.241.990 

10 Examen de 
carieră 

Examen de 
carieră în 
vederea 
acordării 

gradului de 
maistru militar 

cls. I, de 
plutonier  

adjutant şi pentru 
trecerea în 

corpul maiştrilor 
militari 

Zi /compact 
3  zile - capabil de a obţine gradul militar; 

Subofiţerii şi din 
structurile M.A.I. 
care îndeplinesc 
condiţiile legale 
pentru obţinerea 
gradelor militare. 

3 serii, 
40 cursanţi/serie 

Examen de 
absolvire/ 
adeverinţă 

 

Cms. şef, 
Tămaş Ioan, 

compartiment 
P.M.B., 

tel. interior 
M.A.I., 

054.28208. 
tel.0254.241.990 



Nr. 
crt. Tipul cursului Denumirea 

cursului 
Forma de 

desfășurare/
durată 

Competențe dobândite 
Public țintă, 

nr. de participanti, 
nr. de serii 

Forme de 
evaluare/ 
certificare 
(dupa caz) 

Persoană de 
contact 

11 

Curs de 
capacitate 

pentru 
obfinerea 
/acordarea  
unor grade 

profesionale 

Curs de 
capacitate 

Zi /compact 
10 zile 

- implementează legislaţia specifică domeniului de  
activitate; 
- utilizează noţiuni specifice domeniului 
securităţii naţionale; 
- utilizează mijloacele specifice din dotare 

Cursul se adresează 
agenţilor de poliţie 

în 
vederea 

obţinerii/ acordarii 
gradului 

profesional 
următor. 
3 serii, 

20 cursanţi/serie 

Examen de 
admitere/ 

examen de 
absolvire/ 
cetificat de 
absolvire 

 

Cms. şef, 
Tămaş Ioan, 

compartiment 
P.M.B., 

tel. interior 
M.A.I., 

054.28208. 
tel.0254.241.990 

12 

Curs pentru 
dezvoltarea 
carierei – 
perfecţionare 

Manager de 
proiect 

Zi/compact 
10 zile 

Stabilirea echipei proiectului; stabilirea planului 
proiectului şi a sarcinilor de realizat; elaborarea 
structurii proiectului, pe activităţi; stabilirea 
rolurilor şi responsabilităţilor în cadrul echipei de 
proiect; elaborarea unui plan de lucru pentru 
fiecare sarcină de realizat; alcătuirea graficului de 
derularea a proiectului, stabilirea resurselor 
necesare, a costurilor şi identificarea şi 
înregistrarea riscurilor; contractarea serviciilor, 
bunurilor şi/ sau lucrărilor necesare în 
desfăşurarea proiectului; comunicarea planului 
proiectului şi obţinerea aprobării din partea 
factorilor interesaţi; pregătirea unui buget pentru 
finanţarea proiectului; asigurarea de rezerve şi 
eliberarea de fonduri; monitorizarea progresului 
proiectului; analizarea şi comunicarea rezultatelor; 
negocierea schimbărilor, indiferent de sursa 
acestora. 

Personalul din 
structurile suport 

ale IGPR 
(financiar, logistic, 
resurse umane ş.a.) 

Personalul cu 
atribuţii în 

realizarea şi 
implementarea 

proiectelor la nivel 
opearaţional din 

structurile M.A.I. 
 

3 Serii/20 
cursanţi/serie 

Examen de 
absolvire/certif
icat de 
absolvire 
 
Program 
A.N.C., în curs 
de autorizare 

Insp.pr., 
Simedrea Ionelia, 
catedra P.S.S., 

tel. interior 
M.A.I., 

054.28265. 
tel.0254.241.990 



Nr. 
crt. Tipul cursului Denumirea 

cursului 
Forma de 

desfășurare/
durată 

Competențe dobândite 
Public țintă, 

nr. de participanti, 
nr. de serii 

Forme de 
evaluare/ 
certificare 
(dupa caz) 

Persoană de 
contact 

13 

Curs pentru 
dezvoltarea 
carierei – 
perfecţionare 

Evaluator de 
competenţe 
profesionale  
 
COR2424052 

Zi/compact 
10 zile 

Aplicarea normelor de protecţie a mediului; 
Asigurarea calităţii activităţilor proprii; 
Dezvoltarea instrumentelor de evaluare; 
Consilierea candidatului privind procesul de 
evaluare; Organizarea procesului de evaluare; 
Efectuarea evaluării; Luarea deciziei privind 
competenţa candidatului; Analizarea   nivelului 
actual al competenţelor profesionale ale 
lucrătorilor în comparaţie cu nivelul aşteptat.  
 

Managerii 
operaţionali din 
cadrul M.A.I.; 
Managerii din 
structurile de 

resurse umane din 
cadrul M.A.I.; 

Personalul 
instituţiilor de 

formare ale M.A.I.. 
2 serii/25 

cursanti/serie 

Examen de 
absolvire/certif
icat de 
absolvire. 
 
Program 
A.N.C., în curs 
de autorizare 

Insp.pr., 
Simedrea Ionelia, 
catedra P.S.S., 

tel. interior 
M.A.I., 

054.28265. 
tel.0254.241.990 

14 Stagiu de 
pregătire 

Achiziţii 
publice 

Zi /compact 
5 zile 

- identifică şi aplică cerinţele legale rezultate din 
legislaţia referitoare la achiziţiile publice; 
- planifică aciziţiile publice; 
- iniţiază şi lansează proceduri de achiziţii publice; 
- derulează şi finalizează proceduri de achiziţii 
publice; 
- administrează contractele. 

Personalului din 
M.A.I. cu atribuţii 

în domeniul 
achiziţiilor publice 

3 serii, 
20 cursanţi/serie 

Adeverinţă  
de participare 

Cms. şef 
Opra Ioan, 

director adjunct., 
tel. interior 

M.A.I., 
054.28205. 

tel.0254.241.990 

15 Stagiu de 
pregătire 

Stagiu de 
pregătire în 
domeniul 

Securităţii şi 
Sănătăţii în 

Muncă 

Zi /compact 
3 zile 

- aplică normele şi dispozițiile legale în domeniul  
de referință 

Stagiul se 
adresează 

lucrătorilor 
desemnaţi din 

unităţile M.A.I. 
1 serie, 

60 cursanţi/serie 

Adeverinţă  
de participare 

Cms. şef, 
Tămaş Ioan, 

compartiment 
P.M.B., 

tel. interior 
M.A.I., 

054.28208. 
tel.0254.241.990 

16 Stagiu de 
pregătire 

Stagiu de 
pregătire 

Resurse umane 
Zi /compact 

3 zile 
- aplică normele şi dispozițiile legale în domeniul  
de referință  

Ofiţeri / agenţi / 
subofiţeri din 

structurile M.A.I., 
care desfăşoară 

activităţi de resurse 
umane  
4 serii, 

60 cursanţi/serie 

Adeverinţă de 
participare 

 

Cms. şef, 
Tămaş Ioan, 

compartiment 
P.M.B., 

tel. interior 
M.A.I., 

054.28208. 
tel.0254.241.990 



Nr. 
crt. Tipul cursului Denumirea 

cursului 
Forma de 

desfășurare/
durată 

Competențe dobândite 
Public țintă, 

nr. de participanti, 
nr. de serii 

Forme de 
evaluare/ 
certificare 
(dupa caz) 

Persoană de 
contact 

17. 

Stagiu de 
pregătire 

Dezvoltarea 
abilităţilor 
specifice  
activității de  
prevenire 

Zi/compact/
5 zile 

Formare care vizează optimizarea 
următoarelor abilităţi: 
- analiza statisticilor şi tendinţelor  diverselor 
fenomene în evoluţie; 
 -  cunoaşterea şi aplicarea metodelor 
interactive de prezentare a unui conţinut;  
- elaborarea materialelor utilizate in cadrul 
campaniilor de prevenire; 
- dezvoltarea abilităţilor de vorbire in public;  
- crearea parteneriatelor cu alte instituţii;  
- prevenirea - aspecte de noutate. 

Ofiţerii şi agenţii 
din cadrul 
compartimentelor 
de analiză şi 
prevenire a 
criminalităţii din 
cadrul  I.G.P.R.; 

Ofiţerii şi 
subofiţerii din 

departamentul de 
prevenire – 
pregătirea 

populaţiei din 
cadrul I.G.S.U.; 

Ofiţerii şi 
subofiţeri din 

cadrul structurilor 
de prevenire din 
M.A.I.(I.G.J.R, 

I.G.P.F) 
Personalul 

contractual din 
cadrul 

compartiementelor 
de prevenire ale 
altor structuri 

M.A.I.. 
2 serii/20 cursanti 

Adeverinţă 
de participare 

Insp.pr., 
Simedrea Ionelia, 

catedra P.S.S., 
tel. interior 

M.A.I., 
054.28265. 

tel.0254.241.990 

Având în vedere capacitatea și resursele centrului în derularea activităților de formare profesională, la nivelul instituției, putem 
organiza sau găzdui și alte activități sau programe formative (stagii de pregătire, conferinţe, seminarii, simpozioane ş.a.), care în prezent nu se 
află în oferta noastră educațională, dar care corespund nevoilor de formare profesională a personalului din cadrul instituțiilor dumneavoastră. 


