
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPUL DE LECȚII – Acoperă toate cerințele de pregă-

tire conform STANDARDULUI OCUPAȚIONAL 
MANGER DE SECURITATE și parcurge integral 
PROGRAMA CADRU avizată de INSPECTORATUL 
GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE, DIRECȚIA DE 
ORDINE PUBLICĂ (Nr. 342900/2012) ȘI APROBATĂ 
DE A.N.C. 

FORMATORII sunt experți cu peste 20 de ani de practică 

în securitatea națională și managementul securității     
organizaționale. 
 

DURATA TOTALĂ A CURSULUI: 80 de ore (58 de ore 

pregătire teoretică și 21 ore pregătire practică) 
 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: Municipiul Iași, B-dul.     

Poitiers nr.10, Parcul Științific și Tehnologic 
TEHNOPOLIS Iași, clădirea Nucleus, etaj 3, sala de se-
minarii. 

 

PERIOADA: planificarea cursurilor se regăsește pe      

site-ul STABRIS, la adresa web: www.stabris.ro 
 

CONDIȚII DE ACCES LA CURS:  
 persoane cu cetăţenia română sau a unuia    

dintre statele membre ale Uniunii Europene; 
 minim studii superioare; 
 certificat medical din care să rezulte că persoa-

na este clinic sănătoasă şi aptă din punct de 
vedere psihic; 

 să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni 
săvârşite cu intenţie. 

 

 
 

 
 

COSTUL PREGĂTIRII: 1500 lei.  
 
(se oferă facilități de plată pentru personalul provenit din 
sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională 
și justiție) 

 
 

ABSOLVENȚII CURSULUI care promovează examenul 

final primesc: CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, emis de 
MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE și MINI-
STERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Managerul de securitate este specialistul care, sub 

conducerea managerului general și în colaborare cu alți 
conducători, organizează activitatea compartimentului de 
specialitate, avizează recrutarea și formarea personalului 
din subordine, urmărește randamentul și eficiența activi-
tăților, reprezintă organizația în relația cu terți.  

Activitatea managerului de securitate este una 
obiectivă și 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. 

 

Activitatea managerului de securitate cuprinde: 
 

 Securitatea fizică; 
 Securitatea personalului; 
 Securitatea documentelor, inclusiv a celor clasi-

ficate; 
 Securitatea industrială; 
 INFOSEC; 
 Instruirea și educația preventivă a personalului. 

 



UNITĂȚILE DE COMPETENȚĂ dobândite vor fi consem-
nate în SUPLIMENTUL DESCRIPTIV AL CERTIFICA-
TULUI ce se eliberează odată cu Certificatul de 
Absolvire. 

 

Cursul de specializare MANAGER DE SECURITATE, 
organizat de SC STABRIS SRL, asigură formarea urmă-
toarelor competențe: 

 

1. UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ GENERALĂ 

 Organizarea Sistemului de Management al Se-
curităţii;  

 Verificarea conformităţii cu prevederile din do-
meniul sănătăţii şi securităţii în muncă; 

 Urmărirea conformităţii cu prevederile din do-
meniul apărării împotriva incendiilor şi de 
protecţie a mediului; 

 Dezvoltarea profesională de securitate. 

2. UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ SPECIFICE: 

 Organizarea securităţii fizice; 
 Organizarea securităţii personalului; 
 Asigurarea securităţii documentelor; 
 Stabilirea securităţii industriale; 
 Organizarea securităţii sistemelor informatice şi 

de comunicaţii. 
 

Absolvenții vor dobândi abilități de comunicare cu uti-
lizarea terminologiei de specialitate, de identificare a 
sarcinilor specifice și de planificare a activității curente 
conform cerințelor postului MANAGER DE 
SECURITATE.  

 

 

 

 

 

SC STABRIS SRL 
DETALII CONTACT 

 
Sediul: Iași, Parcul Științific și Tehnologic 
TEHNOPOLIS Iași, clădirea Nucleus, etaj 2 
E-mail: office.stabris@yahoo.com 
Telefon/Fax 0332/110107 
 

 
 

Mijloace de transport: 
 Tramvaiul 9 
 Autobuzul 41 

 

Organizarea și desfășurarea activităților de predare 
și a celor practice respectă și aplică procedurile nor-
mative specifice formării profesionale a adulților. 

 
S.C. STABRIS S.R.L. deține capacitatea logistică 

de a organiza și susține cursul MANAGER DE 
SECURITATE în orice localitate din România, la cerere, 
în condițiile în care se întrunește numărul minim de parti-
cipanți (14 persoane). 

 
 
 

 
 
 

 
DEPARTAMENTUL DE CONSULTANȚĂ ÎN  

SECURITATE ORGANIZAȚIONALĂ  
ȘI FORMARE PROFESIONALĂ 

 
Organizează curs de formare profesională tip 

SPECIALIZARE pentru ocupația 

 

MANAGER DE SECURITATE 
COD COR 121306 

 
Domeniul ocupațional administrație și servicii publice 

 
Cursul este autorizat de către  

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI  
cu decizia numărul 918 din 4 octombrie 2017. 

 


