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Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, prin Colegiul Naţional de Afaceri Interne - 

Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare, organizează în perioada 

aprilie – iulie 2020, cursul postuniversitar „Prevenirea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste în 

care se utilizează substanţe C.B.R.N.E.” 

Cursul formează competenţe profesionale în domeniul protecţiei împotriva actelor teroriste cu 

utilizarea substanţelor C.B.R.N.E. în vederea abordării problematicii din această sferă şi a luării 

deciziilor în cunoştinţă de cauză. 

Absolvirea cursului oferă obţinerea a 12 credite transferabile recunoscute în Sistemul 

European de Credite Transferabile (ECTS). 

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 06.04-10.04.2020 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE ADMITERE: 14 - 15.04.2020 

DURATA STUDIILOR: 04.05 -  17.07.2020 

FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI  

NUMĂRUL DE LOCURI SCOASE LA CONCURS: 50  

 

1. Obiectivele cursului 

 

- Dobândirea de cunoştinţe privind substanţele chimice, biologice, radiologice, nucleare şi 

explozive (CBRNE) utilizate sau cu potenţial de a fi utilizate în acte teroriste; 

- Cunoaşterea legislaţiei şi a strategiilor naţionale şi europene în domeniul protecţiei împotriva 

actelor teroriste cu utilizarea substanţelor C.B.R.N.E.; 

-  Cunoaşterea atribuţiilor şi responsabilităţilor instituţiilor/structurilor de ordine şi siguranţă 

publică în cazul actelor teroriste cu utilizarea substanţelor C.B.R.N.E.; 

- Dezvoltarea capacităţii de reacţie pentru prevenirea şi/sau înlăturarea ori limitarea efectelor 

actelor teroriste cu utilizarea substanţelor C.B.R.N.E.; 

- Formarea abilităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul C.B.R.N.E.; 

- Dezvoltarea capacităţii de aplicare a rezultatelor cercetării ştiinţifice în vederea soluţionării 

problemelor cu care se confruntă structurile operative care au responsabilităţi de prevenire şi/sau 

combatere a actelor teroriste cu utilizarea substanţelor C.B.R.N.E. 

 

2. Durata şi frecvenţa cursului 

 

   Cursul se desfăşoară modular, conform programului, în intervalul orar 15.30-20.30, astfel:  
 

1. Modulul I:         săptămâna 1     04.05-10.05.2020; 

                               săptămâna 2    11.05-17.05.2020; 



 

2. Modulul II:        săptămâna 3    25.05-31.05.2020; 

săptămâna 4   01.06-07.06.2020; 

         

3. Modulul III:       săptămâna 5   15.06-19.06.2020; 

                      săptămâna 6   22.06-28.06.2020 

 

4. Sesiune restanţe: 06.07-12.07.2020 

5. Examen final: 16.07-17.07.2020 

3. Gestionarea cursului 

- cadre universitare, experţi, analişti, personalităţi marcante în domeniul protecţiei împotriva actelor 

teroriste cu utilizarea substanţelor C.B.R.N.E., din sistemului de ordine şi siguranţă publică, afaceri 

interne. 

 

4. Admiterea 

 Pentru a se putea înscrie la concurs, candidaţii trebuie: 

-  să fie absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă, cu diplomă sau echivalente, 

organizate în cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată. 

 Admiterea va consta într-un concurs de evaluare a dosarelor candidaţilor. 

 

5. Înscrierea candidaţilor 

 Înscrierea la cursul postuniversitar se face de luni până vineri, în perioada 09.03-20.03.2020 

între orele 09.30 -14.00, prin: 

 completarea unei cereri tip  

 depunerea dosarului la sediul CNAI - CPDOSP din cadrul Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” (Aleea Privighetorilor, nr 1A, sector 1, telefon 021.317.55.23, 

int. 17255). 

 

 

Documentele necesare pentru înscriere:  

 cerere înscriere 

 curriculum vitae (model european); 

 certificat de naştere (copie); 

 certificat de căsătorie (copie) - numai în cazul schimbării numelui; 

 carte de identitate(copie); 

 diplomă bacalaureat (copie); 

 diplomă de licenţă sau echivalent (copie), însoţită de foia matricolă  (copie); 

 adeverinţă din care să reiasă faptul că este angajat al unei instituţii din sistemul de 

ordine publică şi siguranţă naţională, respectiv Poliţia locală 

 cazier judiciar şi recomandarea conducătorului instituţiei (pentru candidaţii care provin 

din societatea civilă) 

 chitanţă contravaloare taxă înscriere; 

 dosar plic. 

 

NOTĂ: în momentul depunerii dosarului de înscriere, candidaţii vor prezenta documentele 

anterior menţionate, în original şi în copie, în vederea certificării conformităţii cu originalul. 

 

6. Costul cursului 

Taxa de înscriere  - 100lei  

Taxa de şcolarizare este de 800 lei, plătibilă în două tranşe egale.  



 

Nu se asigură cazare, masă şi transport . 

 

7. Diverse, contact 

- la începutul cursului se semnează contractul de studii. 

- detalii suplimentare la telefon 021.317.55.23, int. 17299, 17432, 17255 

- persoana de contact cms. şef, conf.univ.dr. Viorel VELIŞCU - 0722488454 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Telefon: 021.317.55.23    Fax: 021.317.55.17 

Aleea Privighetorilor, nr.1A, sector 1, 

Bucureşti 
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ŞI SUDII POSTUNIVERSITARE 

 

 

GRAFICUL  

de desfăşurare al cursului postuniversitar „Prevenirea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste în 

care se utilizează substanţe C.B.R.N.E.”, seria aprilie – iulie 2020 
 

 

6. Durata înscrierii:  06.04-10.04.2020 

7. Durata cursului:  04.05 -  17.07.2020 

 

8. Examen de admitere:  14 - 15.04.2020; 

 

9. Modulul I:         săptămâna 1     04.05-10.05.2020; 

                               săptămâna 2    11.05-17.05.2020; 

 

10. Modulul II:        săptămâna 3    25.05-31.05.2020; 

 săptămâna 4   01.06-07.06.2020; 

         

11. Modulul III:       săptămâna 5   15.06-19.06.2020; 

                      săptămâna 6   22.06-28.06.2020 

 

12. Sesiune restanţe: 06.07-12.07.2020 

 

13. Examen final: 16.07-17.07.2020 

 

      

 

 

 


