UNIVERSITATEA AGORA DIN ORA
Piaţa Tineretului 8
Oradea, 410526,
Tel: +405 9427 398; fax: +405 943 4925
E-mail: cursuri.securitate@univagora.ro

CURS SPECIALIZARE „MANAGER DE SECURITATE”
COD COR 121306

Tip program:
Durata cursului:
Durata programului:
Condiții de acces:
Taxa de școlarizare:

Perfecționare
1 lună
59 ore (pregătire teoretică) / 21 ore (pregătire practică)
absolvenți de studii superioare
2500 lei.

 OFERTĂ:
I.
Valoarea totală a contractului este de 2.500 RON şi se achită la data încheierii
contractului.
II.
Pentru grupuri organizate de 10 (zece) persoane înscrise, plătesc doar 9 (nouă).
III.
Cursul poate fi plătit în trei tranșe, prima tranșă de 50% înainte de începerea cursului
iar cea de-a doua și a treia, înainte de examinare. La plata integrală se oferă o reducere
de 10% din valoare cursului.
IV.
Dacă candidatul a achitat integral și a mai participat la alte cursuri organizate de
Universitatea Agora din Municipiul Oradea i se oferă o reducere totală de până la 20%
din valoare cursului.
Plățile se pot efectua și prin mandat poştal sau prin bancă în Contul (IBAN) al Universităţii Agora
din Municipiul Oradea: RO70BFER248000010917RO01, deschis la Banca Comercială Feroviară
Oradea - Telefon 0259-427398, Cod Unic de Înregistrare - CUI: 30060500.
Vă rugăm insistent să meţionaţi pe mandat: Nume-Prenume și Achitare contavaloare cost curs
Manager de Securitate (obligatoriu)
 RECUNOAȘTERE
 Programul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) fost Consiliul
Național de Formare Profesională a Adulților (CNFPA)
 Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeană (dacă este tradus si apostilat ) conform
legislației în vigoare
 CERTIFICARE:
 Ministerul Educaţiei Naţionale / Ministerul Educației și Cercetării Științifice
 Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
 Universitatea Agora din Municipiul Oradea
 CE INCLUDE TAXA DE PARTICIPARE?
 Formalitățile de înscriere;
 Activitatea de curs (teoretică și practică);
 Suportul de curs;
 Fișele de lucru;
 Examenul de absolvire;
 Eliberarea certificatului de calificare ANC;
 EXAMINARE:
Întocmirea unui portofoliu (planuri/planificări de securitate, pază și protecție)
Examenul de absolvire constă într-o probă teoretică (test grilă).
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 COMPETENȚELE PROFESIONALE DOBÂNDITE LA FINALUL CURSULUI (și
certificate prin supliment descriptiv care însoțește certificatul de absolvire) sunt următoarele:
1. Organizarea sistemului de management al securităţii;
2. Verificarea conformităţii cu prevederile din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;
3. Urmărirea conformităţii cu prevederile din domeniul apărării împotriva incendiilor şi
de protecţie a mediului;
4. Dezvoltarea profesională de Securitate;
5. Organizarea securităţii fizice;
6. Organizarea securităţii personalului;
7. Asigurarea securităţii documentelor;
8. Stabilirea securităţii industrial;
9. Organizarea securității sistemelor informatice și de comunicații.
 DOSARUL DE ÎNSCRIERE CUPRINDE URMĂTOARELE ACTE :
1. Fişa de înscriere şi Contractul de formare profesională, care se vor completa în momentul
înscrierii;
2. Diploma de Licenţă (fotocopie) sau Adeverinţa echivalentă acestei diplome, în cazul în care
candidatului nu i s-a eliberat încă de la facultate Diploma de Licenţă;
3. Act doveditor a urmării unui alt program de formare prin Universitatea Agora sau Fundația Agora
Oradea (fotocopie Certificat/Diplomă/Atestat);
4. Certificat de naştere (fotocopie);
5. Act de identitate (fotocopie) - (se va prezenta și originalul);
6. Adeverinţă medicală de la medicul de familie – care să încludă precizarea „apt pt. studii”;
7. Cazier judiciar;
8. Chitanța care să dovedească efectuarea plății taxei de înscriere aferente cursului de opțiune.
 CUM MA ÎNSCRIU LA ACEST CURS?
Înscrierea la acest curs poate fi făcută direct la sediul Universității Agora din Municipiul
Oradea din Piața Tineretului nr.8, Oradea, de luni până vineri între orele 10.00 –17.00

