Departamentul de Formare
Profesională Continuă

Denumire curs postuniversitar de formare profesională continuă:
FORMARE ȘI PREGĂTIREA OFIȚERILOR DE LEGĂTURĂ PENTRU SECURITATEA
INFRASTRUCTURILOR CRITICE NAȚIONALE / EUROPENE
Domeniul: Drept
Informații generale
Cerințe: diplomă de licență
Durată: 225 ore, 25 ECTS
Forma de învățământ: cu frecvență, on-line
Titlul profesional acordat: Specialist în infrastructurilor critice naționale / europene
Descrierea domeniului
Cursul se adresează absolvenților de învățământ superior cu diploma de licență și are ca scop
dezvoltarea și formarea profesională continuă a categoriilor de persoane implicate în
domeniul protecției infrastructurilor critice, care sunt activități care au drept scop asigurarea
funcționalității, a continuității și a integrității infrastructurilor critice pentru a descuraja,
diminua și neutraliza amenințările, riscurile sau punctele vulnerabile.
Misiunea
• De a forma specialiști cu studii superioare în domeniul ofițerilor de legătură pentru
securitatea infrastructurilor critice naționale / europene;
• Crearea unei resurse umane specializată în a îndeplini sarcinile ofițerilor de legătură
pentru securitatea infrastructurilor critice.
Obiective
Obiectivul general al programului îl reprezintă identificarea și analizarea modalităților de
realizare a protecției infrastructurii critice în vederea asigurării funcționării sistemului
economico-social în condițiile manifestării amenințărilor și vulnerabilităților specifice.
Obiectivele specifice urmărite în acest program sunt:
• formarea de noi competențe;
• formarea și consolidarea cunoștințelor în domeniul protecției infrastructurii critice;
• înțelegerea interdependențelor dintre sectoarele infrastructurii critice;
• identificarea formelor specifice de manifestare a pericolelor și amenințărilor;
• evaluarea impactului protecției infrastructurii critice asupra derulării proceselor
economice, sociale, politice și informaționale;
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•

identificarea formelor de parteneriat public – privat pentru asigurarea protecției
infrastructurii critice.

Competențe și cunoștințe dobândite:
Competențe profesionale:
• Aplicarea legislației românești, a legislației europene și a celorlalte instrumente
juridice internaționale.
Competențe transversale:
• Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil, cu respectarea
regulilor deontologice specifice domeniului;
• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate),
cu respectarea palierelor ierarhice.
Discipline studiate:
• Infrastructuri critice.
• Vulnerabilitățile infrastructurilor critice și managementul riscurilor.
• Protecția, siguranța și securitatea infrastructurilor critice.
• Managementul sistemelor socio-tehnice.
• Sisteme operaționale de securitate națională.
• Managementul securității și sănătății în muncă.
• Geopolitica și geostrategia infrastructurilor critice.
• Managementul protecției mediului.
• Securitatea informațiilor clasificate.
• Dezvoltare durabilă.
• Limba engleză (terminologie de specialitate).
• Pregătire pentru susținerea examenului de certificare a competențelor, respectiv a
lucrării de disertație.
Standarde ocupaționale:
Profesia de "Ofițer de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naționale /
europene" a fost introdusă în codul COR prin Ordinul MMFPSPV 2176/2013 respectiv Ordinul
INS 931/2013, sub codul 242227.
Acte necesare la înscriere
• fișa de înscriere;
• diploma de licență în original sau copie certificată pentru conformitate;
• copie CI;
• copie după certificatul de naștere;
• copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
• copie după dovada plății taxei de înscriere.
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