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             R O M Â N I A       

             MINISTERUL  AFACERILOR INTERNE          

INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ                            

                                          
 

 

 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ A INSTITUTULUI DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ 

pentru anul de pregătire  

2023 – 2024 

 

 
 

Nr. 

crt. 

Denumire şi tip de 

curs/program/stagiu 

de pregătire 

Durată /  

perioade  

propuse 

 Forma  

de  

desfăşurare 

Public ţintă,   

nr. de 

participanţi,  

nr. de serii 

Condiţii  

de  

acces 

Competenţele formate 

Documente  

de  

absolvire 

Respons

abil 

(nume, 

date de 

contact) 

Obs. 

1. CURSURI DE INIŢIERE 

1.  

Cursuri de iniţiere în 

carieră (funcții 

operative)  

 

 

cel puțin 3 luni  

 

Cu 

frecvenţă 

grupe de 7-30 

participanţi, pe 

categorii de 

personal  

Cursul se adresează 

categoriilor de 

personal prevăzute la 

art. 5 alin. (1) lit. b) 

din Anexa 4 a OMAI 

nr.140/2016 privind 

activitatea de 

management resurse 

umane în unităţile de 

poliţie ale MAI 

- Menţine climatul de ordine şi 

siguranţă publică 

- Aplică tactici de intervenţie 

profesională 

- Execută trageri cu armamentul 

- Comunică eficient în mediul 

profesional şi organizaţional 

- Aplică noţiuni manageriale de 

bază 

- Utilizează noţiuni generale de 

Certificat  

de  

absolvire 

 

 

 

 

Neclasificat 

Bucureşti                         

Nr. 4396740/ 22.12.2022 

Ex. unic 
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Nr. 

crt. 

Denumire şi tip de 

curs/program/stagiu 

de pregătire 

Durată /  

perioade  

propuse 

 Forma  

de  

desfăşurare 

Public ţintă,   

nr. de 

participanţi,  

nr. de serii 

Condiţii  

de  

acces 

Competenţele formate 

Documente  

de  

absolvire 

Respons

abil 

(nume, 

date de 

contact) 

Obs. 

drept 

- Aplică legislaţia specifică  

inspectoratului general/ similar 

- Demonstrează aptitudini calităţi 

şi deprinderi motrice 

- Aplică procedee de autoapărare 

în intervenţia profesională 

- Planifică activităţile   specifice 

domeniului de specialitate 

- Aplică legislaţia specifică  

specialităţii în care îşi desfăşoară 

activitatea 

 

2.  

Cursuri de iniţiere în 

carieră  

(specialiști - ofițeri) 

4 săptămâni 
Cu 

frecvenţă 

grupe de 7-30 

participanţi, 

pe categorii 

de personal 

Cursul se adresează 

categoriilor de 

personal prevăzute la 

art. 5 alin. (1) lit. a) 

din Anexa 4 a OMAI 

nr.140/2016 privind 

activitatea de 

management resurse 

umane în unităţile de 

poliţie ale MAI 

-Comunică eficient în mediul 

profesional și organizațional 

Aplică norme de conduită 

profesională 

-Rezolvă sarcini profesionale în 

echipă 

-Utilizează noțiuni generale de drept 

Aplică prevederile legislației și 

regulamentelor de serviciu 

-Demonstrează atitudini, calități, 

deprinderi și priceperi motrice 

-Execută trageri cu armamentul din 

dotare 

-Realizează activități specific în 

domeniul de referință al specialității 

-Demonstrează valori personale și 

profesionale 

 

Certificat  

de  

absolvire 

  

3.  

Cursuri de iniţiere în 

carieră  

(specialiști - agenți) 

4 săptămâni 
Cu 

frecvenţă 

grupe de 7-30 

participanţi, 

pe categorii 

de personal 

Cursul se adresează 

categoriilor de 

personal prevăzute la 

art. 5 alin. (1) lit. a) 

-Comunică eficient în mediul 

profesional și organizațional 

Aplică norme de conduită 

profesională 

Certificat  

de  

absolvire 
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Nr. 

crt. 

Denumire şi tip de 

curs/program/stagiu 

de pregătire 

Durată /  

perioade  

propuse 

 Forma  

de  

desfăşurare 

Public ţintă,   

nr. de 

participanţi,  

nr. de serii 

Condiţii  

de  

acces 

Competenţele formate 

Documente  

de  

absolvire 

Respons

abil 

(nume, 

date de 

contact) 

Obs. 

din Anexa 4 a OMAI 

nr.140/2016 privind 

activitatea de 

management resurse 

umane în unităţile de 

poliţie ale MAI 

 

-Rezolvă sarcini profesionale în 

echipă 

-Utilizează noțiuni generale de drept 

Aplică prevederile legislației și 

regulamentelor de serviciu 

-Demonstrează atitudini, calități, 

deprinderi și priceperi motrice 

-Execută trageri cu armamentul din 

dotare 

-Realizează activități specific în 

domeniul de referință al specialității 

-Demonstrează valori personale și 

profesionale 

 

2. CURSURI DE DEZVOLTAREA CARIEREI 

a. CURSURI DE CAPACITATE 

4.  

Curs de capacitate 

profesională pentru 

obţinerea gradului 

profesional de comisar-

şef de poliție 

2 săptămâni 

ianuarie - 

februarie 

2023 

 

Cu 

frecvenţă 

2 serii 

grupe de 5-20 

participanţi 

Cele prevăzute la art. 

10 alin. (3)din Anexa 

4 a OMAI 

nr.140/2016 privind 

activitatea de 

management resurse 

umane în unităţile de 

poliţie ale MAI 

- Realizează managementul 

activităţilor specifice domeniului 

în care este încadrat cursantul 

- Aplică dispoziţiile legale 

referitoare la ordinea publică şi 

siguranţa naţională 

Certificat  

de  

absolvire 

  

5.  

Curs de capacitate 

profesională pentru 

obţinerea gradului 

profesional de 

subcomisar de poliție 

2 săptămâni 

 

ianuarie - 

februarie 

2023 

Cu 

frecvenţă 

2 serii 

grupe de 5-20 

participanţi 

Cele prevăzute la art. 

10 alin. (3)din Anexa 

4 a OMAI 

nr.140/2016 privind 

activitatea de 

management resurse 

umane în unităţile de 

poliţie ale MAI 

- Aplică măsuri specifice 

domeniului în care este încadrat 

cursantul 

- Desfăşoară activităţi în domeniul 

ordinii publice şi siguranţei 

naţionale 

Certificat  

de  

absolvire 

  

6.  
Curs de capacitate 

profesională pentru 

2 săptămâni 

 

Cu 

frecvenţă 

2 serii 

grupe de 5-20 

Cele prevăzute la art. 

10 alin. (3)din Anexa 

- Îndeplineşte atribuţii specifice 

domeniului în care este încadrat 

Certificat  

de  
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Nr. 

crt. 

Denumire şi tip de 

curs/program/stagiu 

de pregătire 

Durată /  

perioade  

propuse 

 Forma  

de  

desfăşurare 

Public ţintă,   

nr. de 

participanţi,  

nr. de serii 

Condiţii  

de  

acces 

Competenţele formate 

Documente  

de  

absolvire 

Respons

abil 

(nume, 

date de 

contact) 

Obs. 

obţinerea gradului 

profesional de agent-şef 

de poliție 

ianuarie - 

februarie 

2023 

participanţi, pe 

categorii de 

personal 

4 a OMAI 

nr.140/2016 privind 

activitatea de 

management resurse 

umane în unităţile de 

poliţie ale MAI 

cursantul 

- Execută activităţi în domeniul 

ordinii publice şi siguranţei 

naţionale 

absolvire 

b. CURSURI PENTRU SCHIMBAREA SPECIALITĂŢII SAU PROFILULUI DE MUNCĂ 

 

 

Cursurile de schimbarea specialităţii sunt în competenţa de organizare a unităţilor MAI stabilite prin OMAI nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane 

în unităţile de poliţie ale MAI 

 

 

c. PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ AUTORIZATE ANC 

7. 
Formator  

autorizat 

6 săpt.  

2x3  

săptămâni 

 

Blended, 

modular:3 

săptămâni 

on line și 

3 cu 

frecvență 

2 serii,  

Minim 10, 

maxim 14 

participanți/ser

ie 

Cursul se adresează 

personalului MAI, cu 

studii superioare, cu 

atribuţii în domeniu 

şi urmăreşte formarea 

celor 18 competenţe, 

conform noului 

standard ocupaţional  

Selecţie realizată de 

structura de resurse 

umane, pe baza 

repartiţiei locurilor 

-Aplicarea prevederilor legale 

referitoare la formarea profesională 

a adulților 

-Realizarea analizei de nevoi 

privind formarea profesională a 

adulților 

-Respectarea eticii și a standardelor 

profesionale în formarea 

profesională a adulților 

-Evaluarea competențelor inițiale 

ale participanților la programul de 

formare 

-Aplicarea procedurilor de asigurare 

a calității activității de formare 

-Comunicarea și relaționarea în 

procesul de formare 

-Dezvoltarea lucrului în echipa 

implicată în procesul de formare 

-Gestionarea conflictelor 

-Proiectarea procesului de instruire 

-Organizarea activităților de 

formare 

Certificat 

de 

absolvire 

recunoscu

t la nivel 

național 

Cms.şef 

dr. Răduţ 

Aurelia 

Int. 2010 
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Nr. 

crt. 

Denumire şi tip de 

curs/program/stagiu 

de pregătire 

Durată /  

perioade  

propuse 

 Forma  

de  

desfăşurare 

Public ţintă,   

nr. de 

participanţi,  

nr. de serii 

Condiţii  

de  

acces 

Competenţele formate 

Documente  

de  

absolvire 

Respons

abil 

(nume, 

date de 

contact) 

Obs. 

-Proiectarea procesului de instruire 

-Elaborarea instrumentelor de 

evaluare 

-Realizarea activităților de formare 

teoretică 

-Realizarea activităților de formare 

practică 

-Gestionarea și administrarea 

resurselor specifice procesului de 

formare 

-Organizarea procesului de evaluare 

a participanților la programul de 

formare profesională a adulților 

-Efectuarea evaluării și furnizarea 

feedback-ului privind revizuirea 

procesului de formare profesională a 

adulților 

-Analiza și comunicarea rezultatelor 

instruirii 

-Dezvoltarea personală continuă a 

formatorului 

8. 

Asistent relații publice 

și comunicare 

Autorizat 

4 săptămâni, 

2x2 

Săptămâni 

Blended, 

modular 

2 serii, 

Minim 12, 

maxim 20 

participanți/ 

serie 

Personal MAI cu 

atribuții în domeniul 

relațiilor publice şi 

comunicării. 

 

(Condiţie de acces – 

studii medii – 

conform standardului 

ocupațional)  

 

Selecţie realizată de 

către D.I.R.P. 

1.Munca în echipe multidisciplinare 

2.Dezvoltare profesională 

3.Comunicare interactivă 

4.Comunicare interpersonală 

5.Planificarea activității proprii 

6.Realizarea materialelor 

7.Organizarea de evenimente 

8.Organizarea campaniilor integrate 

9.Evaluarea eficienței programelor 

de relații publice 

10.Participarea la eficientizarea 

comunicării în organizație 

11.Menținerea relațiilor cu mass-

media 

Certificat 

de 

absolvire 

recunoscu

t la nivel 

național 

Insp. pr 

Mirela 

Drăghici

oiu  

Int. 

20184 
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Nr. 

crt. 

Denumire şi tip de 

curs/program/stagiu 

de pregătire 

Durată /  

perioade  

propuse 

 Forma  

de  

desfăşurare 

Public ţintă,   

nr. de 

participanţi,  

nr. de serii 

Condiţii  

de  

acces 

Competenţele formate 

Documente  

de  

absolvire 

Respons

abil 

(nume, 

date de 

contact) 

Obs. 

12.Pregătirea întâlnirilor de lucru 

  9. Instructor sportiv 

Autorizat 

4 săptămâni, 

4x1 

Săptămâni 

 

Modular 

cu 

frecvență 

1 serie/ 20 

participanți 

Cursul se adresează 

polițiștilor și cadrelor 

militare cu atribuții în 

domeniu și urmărește 

dezvoltarea pregătirii 

psiho-fizice 

Formează abilităţi şi deprinderi 

pentru personalul MAI cu atribuţii 

de transmiterea cunoştinţelor de 

instruire, pregătire, organizare şi/sau  

conducere a activităţilor de pregătire 

fizică generală. 

Certificat 

de 

absolvire 

recunoscu

t la nivel 

național 

Scms. 

Dr. 

Galan 

Doru, int. 

20150 

 

 

c. CURSURI DE MANAGEMENT 

10.  

Management 

(Ofiţeri care ocupă 

funcţii de execuţie) 

 

 

 

4  săptămâni 

 

Blended 

(2 săpt 

online /  

2 săpt. 

frecvență) 

1 serie/ 10-20 

participanți 

(ofiţeri) 

Cursul se adresează 

personalului cu studii 

superioare, aspirant 

la funcții de 

conducere, din 

structurile MAI şi 

urmăreşte 

familiarizarea în 

managementul 

specific MAI. 

Concurs/ Examen de 

admitere, după caz 

- Aplică principii şi metode 

specifice actului managerial; 

- Îndeplineşte atribuţiile 

corespunzătoare funcţiei 

manageriale; 

- Implementează reglementările 

specifice şi aplică bunele practici 

în domeniu, în vederea realizării 

obiectivelor organizaţiei. 

Certificat  

de  

absolvire 

Cms. șef 

RĂDUȚ 

Aurelia, 

int. 

20108; 

Cms. șef 

Roxana 

Burnei, 

int. 

20180 

 

 

 

11.  

 

Management 

 

(Ofiţeri care ocupă 

funcţii de conducere) 

 

3   săptămâni 

 

 

Blended 

(2 săpt. 

online /  

1 săpt. 

frecvență) 

 

 

1 serie/ 10-20 

participanți 

(ofiţeri) 

Cursul se adresează 

personalului  cu 

funcţii de conducere 

în structurile MAI şi 

urmăreşte 

perfecţionarea în 

management şi  

dezvoltarea de 

competenţe specifice 

managementului 

specific MAI. 

Concurs/ Examen de 

admitere, după caz 

 

- Aplică strategii moderne, 

principii şi metode moderne 

specifice actului managerial în 

MAI; 

- Implementează strategii de 

comunicare profesională şi de 

gestionare a stresului; 

- Aplică elemente de management 

organizaţional aplicat, strategii 

de relaţii publice şi 

reglementările specifice în 

domeniile MAI. 

 

Certificat  

de  

absolvire 

 

Cms. şef  

dr.Răduț 

Aurelia 

int. 

20108, 

Cms.șef 

Burnei 

Roxana, 

int. 

20180 

 

 

d. CURSURI DE SPECIALIZARE 
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Nr. 

crt. 

Denumire şi tip de 

curs/program/stagiu 

de pregătire 

Durată /  

perioade  

propuse 

 Forma  

de  

desfăşurare 

Public ţintă,   

nr. de 

participanţi,  

nr. de serii 

Condiţii  

de  

acces 

Competenţele formate 

Documente  

de  

absolvire 

Respons

abil 

(nume, 

date de 

contact) 

Obs. 

12. 
 

Instructor arte marţiale 

4 săptămâni, 

 

(4 x 1 

săptămână) 

 

 

Modular, 

cu 

frecvenţă  

 

1 serie  

20  participanţi 

 

Poliţişti şi  

cadre militare 

Cursul se adresează  

personalului MAI cu 

atribuţii în domeniul 

pregătirii psiho-

fizice, responsabililor 

pentru educaţia fizică 

şi  sport, 

practicanţilor cu 

experienţă sportivă 

anterioară în arte 

marţiale 

-Formează abilităţi şi deprinderi de 

utilizare a tehnicilor de autoapărare 

pentru personalul MAI în vederea 

implementării în activitatea 

profesională; 

-Organizează şi conduce activităţi de 

pregătire psiho-fizică cu accent pe 

aplicarea noţiunilor specifice artelor 

marţiale 

Certificat  

de  

absolvire 

Scms. 

dr.Galan 

Doru 

int. 

20150 

 

 

13. Poliţie judiciară 4  săptămâni  
Cu 

frecvenţă   

1 serie 

16-20 participanți 

Cursul se adresează 

ofiţerilor şi agenţilor 

de poliţie care nu 

sunt licenţiaţi în drept 

şi care doresc să 

obţină avizul de 

desemnare în poliţia 

judiciară 

-Desfăşoară activităţi de 

cercetare/urmărire penală, specifice 

poliţiei judiciare, sub îndrumare. 

-Constată infracţiuni, conform 

competenţelor legale 

Certificat  

de  

absolvire 

  

14. Supravegheri Operative 4 săptămâni 
Cu 

frecvenţă 

6 serii  

10-15 

participanţi/serie 

Personal IGPR-DOS. 

Cursul se adresează 

personalului 

IGPR/DOS cu 

atribuţii în filaj 

   Desfăşoară activităţi de filaj 
Certificat de 

absolvire 
  

15. 
Tactica intervenţiei 

poliţieneşti 
2 săptămâni 

Cu 

frecvenţă 

1 serie 

 12 -16 

participanţi/ 

serie 

Personalul MAI din 

cadrul structurilor de  

ordine publică, 

rutieră şi transporturi. 

Formează abilităţi şi deprinderi la 

personalul MAI de aplicare a 

tehnicilor de intervenţie 

poliţienească în exercitarea 

atribuţiilor specifice respectării 

ordinii şi siguranţei publice, în 

condiţiile legii 

Certificat de 

absolvire 
  

16. 
Instructor în poligonul 

de tragere 

4  săptămâni, 

modular,  

2x2 săptămâni 

Cu 

frecvenţă 

2 serii 

12-16 

participanţi/ 

serie 

Personalul MAI cu 

atribuţii în domeniul 

instruirii, pregătirii, 

organizării şi/sau 

Formează abilităţi şi deprinderi la 

personalul MAI cu atribuţii  de 

transmitere a cunoştinţelor de 

instruire, pregătire, organizare şi 

Certificat  

de  

absolvire 
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Nr. 

crt. 

Denumire şi tip de 

curs/program/stagiu 

de pregătire 

Durată /  

perioade  

propuse 

 Forma  

de  

desfăşurare 

Public ţintă,   

nr. de 

participanţi,  

nr. de serii 

Condiţii  

de  

acces 

Competenţele formate 

Documente  

de  

absolvire 

Respons

abil 

(nume, 

date de 

contact) 

Obs. 

conducerii lecţiilor 

ori şedinţelor de 

tragere cu 

armamentul 

/sau conducere a activităţilor de 

tragere cu armamentul 

e. CURSURI DE PERFECŢIONARE 

17. Conducător de tragere 
2 săptămâni 

 

Cu 

frecvenţă 

1 serie 

12-16 

participanţi  / 

serie, personal 

din MAI  

Cursul se adresează 

personalului cu 

atribuţii în domeniul 

pregătirii  și formării 

profesionale de 

specialitate și al 

conducerii ședințelor 

de tragere cu 

armamentul din 

dotare 

Formează abilităţi şi deprinderi la 

personalul MAI pentru pregătirea, 

organizarea şi conducerea 

activităţilor de tragere cu  

armamentul din dotare 

Certificat  

de  

absolvire 

  

18.  

Gestionarea surselor 

umane de informații și 

efectuarea 

investigațiilor 

conspirate 

3 săptămâni 
Cu 

frecvență 

3 serii/ 8-10 

participanți/ 

serie 

Cursul se adresează 

personalului 

IGPR/DOS cu 

atribuţii în domeniul 

gestionarii surselor 

umane de informatii 

si efectuarea 

investigatiilor 

conspirate 

Formeaza abilitati si deprinderi 

pentru culegerea de informatii de 

interes politienesc prin intermediul 

surselor umane de informatii precum 

si pentru realizarea investigatiilor 

conspirate. 

Certificat de 

absolvire 
  

  19. 

Inteligența emoțională 

în domeniul ordinii 

publice 

2 săptămâni 

Blended 

compact 

1 săpt 

Online/ 1 

săpt. cu 

frecvență 

 

2 serii 

maxim 12 

participanti/ 

serie 

Stagiul se adresează 

personalului MAI în 

vederea creșterii 

capacității 

emoționale, 

eficacității personale 

în relații 

interpersonale și 

situații de conflict 

Selecţie realizată de 

structura de resurse 

Aplică strategii utile în procesul de 

autoreglare și gestionare a emoțiilor, 

în scopul obținerii unor rezultate 

bune în contact cu cetățeanul, pe 

timpul îndeplinirii misiunilor 

specifice sau în situații neprevăzute 

ori de risc. 

Certificat de 

absolvire 

Cms. șef 

Ionela 

Sabou 

20248 
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Nr. 

crt. 

Denumire şi tip de 

curs/program/stagiu 

de pregătire 

Durată /  

perioade  

propuse 

 Forma  

de  

desfăşurare 

Public ţintă,   

nr. de 

participanţi,  

nr. de serii 

Condiţii  

de  

acces 

Competenţele formate 

Documente  

de  

absolvire 

Respons

abil 

(nume, 

date de 

contact) 

Obs. 

umane, pe baza 

repartiţiei locurilor 

  20. 

Lecţii de leadership-

dezvoltarea și delegarea 

personalului 

 

2 săptămâni 

Modular 1x1 

Cu 

frecvenţă 

3 serii 

maxim 12 

participanti/ 

serie 

Personal cu funcții de 

conducere și/sau 

aspiranți la funcții de 

conducere, din toate 

structurile MAI 

Aplică modele, metode și principii 

pentru dezvoltarea abilităţilor de 

coaching pentru manageri, cu scopul 

dezvoltării mentalităţii deschise spre 

creştere individuală, de grup și 

organizațională. 

Certificat de 

absolvire 

Cms. șef 

Burnei 

Roxana 

int 20180 

 

 21. 
Metode creative în 

formarea adulţilor 
2 săptămâni 

Cu 

frecvență 

2 serii  

Minim 8, maxim 

12 participați/ 

serie 

Adresat ofițerilor 

formatori/ 

instructorilor din 

cadrul centrelor de 

formare inițială și 

continuă a M.A.I. și 

ofițerilor cu 

pregătirea continuă 

din cadrul structurilor  

M.A.I., cu o 

experiență de minim 

2 ani în specialitate,  

care au atribuții în 

elaborarea și 

realizarea unor 

programe de 

pregătire profesională  

inițială și continuă, 

sau a unor programe 

de pregătire  

complementare la 

nivel teritorial. 

Aplică metode creative în activitățile 

de formare profesională, desfășurate 

cu adulții 

Certificat de 

absolvire 

Cms. șef 

Stan 

Anca 

Int. 

20222 

 

f. STAGII DE PREGĂTIRE 

 22.  

Managementul 

activității de integrare a 

personalului în 

colectiv/organizație 

5 zile 
Cu 

frecvență 

2 serii,  

Minim 8, maxim 

12 

participanți/serie 

Stagiul se adresează 

personalului MAI, cu 

funcții de execuție și 

de conducere 

Aplică prevederile legale privind 

organizarea și desfășurarea 

activității de tutelă profesională 

Adeverinț

ă de 

participar

e 

Cms. 

Stan 

Anca 

int.20222 
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Nr. 

crt. 

Denumire şi tip de 

curs/program/stagiu 

de pregătire 

Durată /  

perioade  

propuse 

 Forma  

de  

desfăşurare 

Public ţintă,   

nr. de 

participanţi,  

nr. de serii 

Condiţii  

de  

acces 

Competenţele formate 

Documente  

de  

absolvire 

Respons

abil 

(nume, 

date de 

contact) 

Obs. 

implicat în activitățile 

de tutelă profesională 

(minim 5 ani 

experiență în MAI) 

 23.  

Dezvoltarea relaţiilor de 

încredere la locul de 

muncă 

5 zile 
Cu 

frecvență 

2 serii,  

Maxim 12 

participanți/serie 

Stagiul se adresează 

în principal echipelor 

de management,  în 

general echipelor din 

cadrul structurilor 

MAI 

Aplică strategii și bune practici cu 

scop de sporire a încrederii la locul 

de muncă 

Adev. 

de 

particip. 

Cms. șef 

Burnei 

Roxana 

int 20180 

 

 24. Vorbire în public 5 zile 
Cu 

frecvență 

3 serii 

Maxim 12 

participanți 

/serie 

Cursul se adresează 

personalului MAI şi 

urmăreşte: 

- însuşirea unor 

tehnici de 

autoobservare şi 

autodezvoltare; 

- aplicarea 

instrumente  specifice 

pentru dezvoltarea 

abilităţilor de vorbire 

în public 

Selecţie realizată de 

structura de resurse 

umane, pe baza 

repartiţiei locurilor 

Aplică tehnici eficiente de vorbire în 

public. 

Adeverinț

ă de 

participar

e 

Cms. șef 

Sabou 

Ionela 

int. 

20248 

 

25. 
Ajută-mă să lucrez cu 

tine 
5 zile 

Cu 

frecvenţă 

2 serii 

Personal MAI, 

maxim 12 

participanți / serie 

Stagiul se 

adresează 

personalului MAI în 

vederea creşterii 

satisfacţiei la locul de 

muncă prin exersarea 

unor paşi de definire 

a slujbei ideale, 

identificarea surselor 

- Aplică metode, exerciţii 

situaţionale care ajută 

conştientizarea, dezvoltarea 

mentalităţii de creştere şi crearea de 

soluţii posibile şi optime pentru 

frustrările şi problemele cel mai des 

întâlnite în activitatea profesională 

Adeverinț

ă de 

participar

e 

Cms. șef 

Burnei 

Roxana 

Int 20180 
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Nr. 

crt. 

Denumire şi tip de 

curs/program/stagiu 

de pregătire 

Durată /  

perioade  

propuse 

 Forma  

de  

desfăşurare 

Public ţintă,   

nr. de 

participanţi,  

nr. de serii 

Condiţii  

de  

acces 

Competenţele formate 

Documente  

de  

absolvire 

Respons

abil 

(nume, 

date de 

contact) 

Obs. 

de nemulţumire la 

actualul loc de 

muncă, a paşilor 

posibili pentru 

creşterea nivelului de 

satisfacţie şi a 

creşterii gradului de 

motivare şi implicare 

activă în procesul de 

creştere individuală, 

colectivă 

 

26. 

Managementul 

conflictelor în domeniul 

ordinii publice 

5 zile online 

 

 

 

 

3 serii 

maxim 14 

participanti/ser

ie 

 

Stagiul se 

adresează 

personalului MAI în 

vederea creşterii 

capacităţii de 

identificare a 

metodelor și 

mijloacelor eficiente 

de prevenire și 

gestionare a unui 

conflict, atât la locul 

de muncă în 

misiunile specifice, 

cât și în societate sau 

în familie.  

Selecţie realizată 

de structura de 

resurse umane, pe 

baza repartiţiei 

locurilor 

 

Eficientizează capacitatea de a se 

raporta în mod constructiv la un 

conflict, de prevenire a 

escaladării conflictelor și 

îmbunătățirea relațiilor  cu 

ceilalți pe timpul misiunilor 

specifice, în cadru 

organizațional, în societate sau în 

familie. 

Adeverinț

ă de 

participar

e 

Cms.șef 

Sabou 

Ionela 

int. 

20248 

 

27. Prevenirea şi 5 zile cu 1 serie / Personal MAI Aplică normele şi dispoziţiile    
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Nr. 

crt. 

Denumire şi tip de 

curs/program/stagiu 

de pregătire 

Durată /  

perioade  

propuse 

 Forma  

de  

desfăşurare 

Public ţintă,   

nr. de 

participanţi,  

nr. de serii 

Condiţii  

de  

acces 

Competenţele formate 

Documente  

de  

absolvire 

Respons

abil 

(nume, 

date de 

contact) 

Obs. 

combaterea tuturor 

formelor de 

discriminare 

 frecvență Personal MAI legale în domeniul protecţiei 

drepturilor omului şi prevenirii 

discriminării. 

28. 

Prevenirea şi 

combaterea violenţei 

domestice 

5 zile 

 

cu 

frecvență 

1 serie 

Personal MAI 
Personal MAI 

Aplică măsuri legale de intervenţie 

în cazuri de violenţă domestica 
   

 29. Prim ajutor de bază 
3 zile 

 

cu 

frecvență 

 

1 serie 

Personal MAI 
Personal MAI 

Formarea abilităţilor şi 

deprinderilor, însuşirea 

cunoştinţelor necesare în vederea 

acordării primului ajutor de bază, 

în faza prespitalicească. 

 

   

30. 

Stagii de pregătire la 

solicitarea direcţiilor 

de profil din IGPR 

3 zile – 2 

săptămâni 

Cu 

frecvenţă 

Poliţişti  

1-3 serii, 

               20 

participanţi/ 

serie 

Convocările/S

tagiile se 

adresează 

poliţiştilor 

direcţiilor de 

profil din 

IGPR 

Selecţie 

realizată de 

structura de 

resurse 

umane, pe 

baza 

repartiţiei 

locurilor 

 

 

 

Personal MAI, 

Selecţie realizată de 

structura de resurse 

umane, pe baza 

repartiţiei locurilor 

 

Aplică normele şi dispoziţiile 

legale în domeniul de referinţă 
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Nr. 

crt. 

Denumire şi tip de 

curs/program/stagiu 

de pregătire 

Durată /  

perioade  

propuse 

 Forma  

de  

desfăşurare 

Public ţintă,   

nr. de 

participanţi,  

nr. de serii 

Condiţii  

de  

acces 

Competenţele formate 

Documente  

de  

absolvire 

Respons

abil 

(nume, 

date de 

contact) 

Obs. 

4. CURSURI ÎN DOMENIUL LIMBILOR STRĂINE 

 31. 

Iniţiere 

Limba franceză (A1-

A2) 

 

   Modular 

 

 

  8 săptămâni 

  Tr. I și II  

 

 

   

   8 săptămâni 

   Tr. III și IV 

BLENDED  

Seria 1  

M I –

zoom/moo

dle,  

M II- cu 

prezenţă, 

la ISOP 

 

Seria 2 

M I –

zoom/moo

dle,  

M II- cu 

prezenţă, 

la ISOP 

Personal MAI, 

ofiţeri, 

subofiţeri şi 

agenţi  

2 serii, 

16 

participanţi 

/ serie 

Selecţie realizată de 

structura de resurse 

umane, pe baza 

repartiţiei locurilor 

- Selectează informaţii din 

mesajele orale scurte, simple şi 

clare 

- Comunică în situaţii simple şi 

uzuale, pe teme legate de 

activităţi familiare şi 

profesionale 

- Selectează informaţii din texte 

scrise scurte şi simple 

- Elaborează mesaje scrise pe teme 

de interes personal sau 

profesional 

 

Certificat  

de  

absolvire 

Cms. şef 

Gheorgh

e Ana 

Larisa  

(1 serie) 

Cms. şef 

Andrei 

Anne- 

Marie 

(1 serie) 

int. 

20223 

 

32.  

Perfecţionare          

Limba franceză (B1-

B2) 

 

 

4 săptămâni 

    Tr. III 

cu 

prezenţă, 

la ISOP 

Personal  

MAI 

1 serie 

16 participanţi  

 

Examen de admitere 

- Dezvoltă comunicarea 

sociolingvistică necesară 

desfăşurării activităţilor 

cotidiene. 

- Identifică şi monitorizează 

situaţiile specifice de 

comunicare, în conformitate cu 

atribuţiile de serviciu ale 

angajaţilor instituţiilor de 

aplicare a legii. 

Certificat  

de  

absolvire  

 

Cms. şef 

Gheorgh

e Ana 

Larisa  

int. 

20223 

Cms. şef 

Andrei 

Anne- 

Marie 

int. 

20223 

 

 

33.  

Perfecţionare          

Limba franceză (A2-

B1) 

 

4 săptămâni 

    Tr. III 

 

cu 

prezenţă, 

la ISOP 

Personal MAI, 

ofiţeri, 

subofiţeri şi 

agenţi  

1 serie 

16 participanţi  

Examen de admitere 

- Dezvoltă comunicarea 

sociolingvistică necesară 

desfăşurării activităţilor 

cotidiene. 

- Identifică şi monitorizează 

situaţiile specifice de 

Certificat  

de  

absolvire  

 

Cms. şef 

Gheorgh

e Ana 

Larisa  

int. 
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Nr. 

crt. 

Denumire şi tip de 

curs/program/stagiu 

de pregătire 

Durată /  

perioade  

propuse 

 Forma  

de  

desfăşurare 

Public ţintă,   

nr. de 

participanţi,  

nr. de serii 

Condiţii  

de  

acces 

Competenţele formate 

Documente  

de  

absolvire 

Respons

abil 

(nume, 

date de 

contact) 

Obs. 

 comunicare, în conformitate cu 

atribuţiile de serviciu ale 

angajaţilor instituţiilor de 

aplicare a legii. 

20223 

Cms. şef 

Andrei 

Anne- 

Marie 

int. 

20223 

 

34.  
Inițiere 

Limba italiană (A1-A2) 

Modular 

8 săptămâni  

(2 x 4 săptămâni) 

Tr. III și IV 

cu 

prezenţă, 

la ISOP 

Personal MAI, 

ofiţeri, 

subofiţeri şi 

agenţi  

1 serie 

16 participanţi  

 

Selecţie realizată de 

structura de resurse 

umane, pe baza 

repartiţiei locurilor 

- selectează informaţii din mesaje 

orale scurte, simple şi clare 

- comunică în situaţii simple şi 

uzuale, pe teme legate de activităţi 

familiare şi profesionale 

- selectează informaţii din texte 

scrise scurte şi simple 

- elaborează mesaje scrise pe teme 

de interes personal sau profesional 

Certificat  

de  

absolvire 

cms.şef 

TROFIL 

Dania-

Lara 

20161 

 

35. 

Comunicare Limba 

engleză (B1-B2) 

 

 

Modular 

 4 săptămâni  

(2 x 2 săptămâni) 

 

Tr.  I și II 

 

cu 

prezenţă, 

la ISOP 

Personal MAI, 

ofiţeri, 

subofiţeri şi 

agenţi  

1 serie 

16 participanţi  

 

Examen de admitere-

nivel B1 

- selectează informaţii din mesaje 

orale şi scrise în contexte 

profesionale 

- comunică prin mesaje orale şi 

scrise în situaţii specifice activităţii 

profesionale 

Certificat  

de  

absolvire 

cms. şef 

TROFIL 

Dania-

Lara 

20161 

 

36.  

Comunicare limba 

italiană (B1-B2) 

 

Modular 

 

4 săptămâni 

 

Tr. III și IV  

BLENDED 

M I – 

zoom/moo

dle, 

M II- cu 

prezenţă, 

la ISOP 

 

Personal MAI, 

ofiţeri, 

subofiţeri şi 

agenţi  

1 serie 

16 participanţi  

 

Examen de admitere-

-nivel B1 

- Dezvoltă comunicarea 

sociolingvistică necesară 

desfăşurării activităţilor 

cotidiene. 

- comunică prin mesaje orale şi 

scrise în situaţii specifice 

activităţii profesionale 

Certificat  

de  

absolvire  

cms. şef 

TROFIL 

Dania-

Lara 

20161 

 

37.  

Comunicare Limba 

italiană (B2-C1) 

 

Modular 

4 săptămâni 

 

ONLINE  

zoom/ 

moodle 

 

Personal MAI, 

ofiţeri, 

Examen de admitere-

-nivel B2 

- Dezvoltă comunicarea 

sociolingvistică necesară 

desfăşurării activităţilor 

Certificat  

de  

absolvire  

cms. şef 

TROFIL 

Dania-
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Nr. 

crt. 

Denumire şi tip de 

curs/program/stagiu 

de pregătire 

Durată /  

perioade  

propuse 

 Forma  

de  

desfăşurare 

Public ţintă,   

nr. de 

participanţi,  

nr. de serii 

Condiţii  

de  

acces 

Competenţele formate 

Documente  

de  

absolvire 

Respons

abil 

(nume, 

date de 

contact) 

Obs. 

Tr. II și III  subofiţeri şi 

agenţi  

1 serie 

16 participanţi  

cotidiene. 

- comunică prin mesaje orale şi 

scrise în situaţii specifice 

activităţii profesionale 

Lara 

20161 

38.  

Inițiere 

Limba engleză (A1- A2) 

 

    Modular 

8 săptămâni  

(2 x 4 săpt.) 

   Tr. I și II 

 

 

Tr. II și III 

BLENDED 

 
Seria I 

M I- la 

distanţă,  
M II - cu 

prezenţă, la 

ISOP 

Personal MAI, 

ofiţeri, 

subofiţeri şi 

agenţi  

2 serii 

16 participanţi/ 

 serie 

- 

- selectează informaţii din mesaje 

orale scurte, simple şi clare 

- comunică în situaţii simple şi 

uzuale, pe teme legate de activităţi 

familiare şi profesionale 

- selectează informaţii din texte 

scrise scurte şi simple 

- elaborează mesaje scrise pe teme 

de interes personal sau profesional 

 

Certificat  

de  

absolvire 

Cms. șef 

Toma 

Cornelia 

20169 

Cms. şef 

Bratu 

Raluca  

Cms. 

Brandibu

ru 

Magdale

na 

20178 

 

39.  

Perfecționare 

   Limba engleză (A2- 

B1) 

 

4 săptămâni 

 

Tr. I  

 

cu 

prezenţă, 

la ISOP 

Personal MAI, 

ofiţeri, 

subofiţeri şi 

agenţi  

1 serie 

16 participanţi 

Examen de admitere 

- selectează informaţii din mesaje 

orale şi scrise în contexte 

profesionale 

- comunică prin mesaje orale şi 

scrise în situaţii specifice activităţii 

profesionale 

Certificat  

de  

absolvire 

Cms. șef 

Toma 

Cornelia 

20169 

Cms. şef 

Bratu 

Raluca  

Cms. 

Brandibu

ru 

Magdale

na 

20178 

 

40.  

Perfecționare 

   Limba engleză  (B1-

B2) 

 

 

4 săptămâni 

 

Tr. IV 

cu 

prezenţă, 

la ISOP 

Personal MAI, 

ofiţeri, 

subofiţeri şi 

agenţi  

1 serie 

Examen de admitere 

- selectează informaţii din mesaje 

orale şi scrise în contexte 

profesionale 

- comunică prin mesaje orale şi 

scrise în situaţii specifice activităţii 

Certificat  

de  

absolvire 

Cms. șef 

Toma 

Cornelia 

20169 

Cms. şef 
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Nr. 

crt. 

Denumire şi tip de 

curs/program/stagiu 

de pregătire 

Durată /  

perioade  

propuse 

 Forma  

de  

desfăşurare 

Public ţintă,   

nr. de 

participanţi,  

nr. de serii 

Condiţii  

de  

acces 

Competenţele formate 

Documente  

de  

absolvire 

Respons

abil 

(nume, 

date de 

contact) 

Obs. 

16 participanţi profesionale Bratu 

Raluca  

Cms. 

Brandibu

ru 

Magdale

na 

20178 

41.  

Perfecționare Limba 

spaniolă (A2-B1) 

 

 

 

Modular 

4 saptămâni  

 

Tr. I 

cu 

prezenţă, 

la ISOP 

Personal MAI, 

ofiţeri, 

subofiţeri şi 

agenţi  

1 serie 

16 participanţi 

Examen de admitere 

- selectează informaţii din mesaje 

orale şi scrise în contexte familiare 

și profesionale 

- comunică prin mesaje orale şi 

scrise în situaţii familiare și 

specifice activităţii profesionale 

Certificat  

de  

absolvire 

Scms. 

Camelia 

Preda 

20161 

 

42.  

Perfecţionare 

Comunicare orală în 

limba spaniolă (B1-B2) 

 

 

Modular 

4 saptămâni  

 

Tr. I 

cu 

prezenţă, 

la ISOP 

Personal MAI, 

ofiţeri, 

subofiţeri şi 

agenţi  

1 serie 

16 participanţi 

Examen de admitere 

- selectează informaţii din mesaje 

preponderent orale, în contexte 

familiare și profesionale 

- comunică prin mesaje orale în 

situaţii familiare și specifice 

activităţii profesionale 

Certificat  

de  

absolvire 

Scms. 

Camelia 

Preda 

20161 

 

43.  

      Perfecţionare Limba     

spaniolă (B2-C1) 

 

 

  

Modular 

4 saptămâni 

  

Tr. III și IV 

 

Blended 

  

2x2  săpt. 

online 

/prezență 

Personal MAI, 

ofiţeri, 

subofiţeri şi 

agenţi  

1 serie 

16 participanţi 

Examen de admitere 

- selectează informaţii din mesaje 

orale şi scrise în contexte familiare 

și profesionale 

- comunică prin mesaje orale şi 

scrise în situaţii familiare și 

specifice activităţii profesionale 

Certificat  

de  

absolvire 

Scms. 

Camelia 

Preda 

20161 

 

44.  

Limba spaniolă - limbaj 

juridic și polițienesc 

(B1) 

 

 

Modular 

4 saptămâni 

  

Tr.II 

cu 

prezenţă, 

la ISOP 

Personal MAI, 

ofiţeri, 

subofiţeri şi 

agenţi  

 

1 serie 

16 participanţi 

 

 

Examen de admitere 

- selectează informaţii din mesaje 

orale şi scrise în contexte 

profesionale 

- comunică prin mesaje orale şi 

scrise în situaţii specifice activităţii 

profesionale 

Certificat  

de  

absolvire 

Scms. 

Camelia 

Preda 

20161 
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Nr. 

crt. 

Denumire şi tip de 

curs/program/stagiu 

de pregătire 

Durată /  

perioade  

propuse 

 Forma  

de  

desfăşurare 

Public ţintă,   

nr. de 

participanţi,  

nr. de serii 

Condiţii  

de  

acces 

Competenţele formate 

Documente  

de  

absolvire 

Respons

abil 

(nume, 

date de 

contact) 

Obs. 

45.  

Limba spaniolă – 

limbaj de specialitate: 

Cooperare 

polițienească: trafic de 

persoane; droguri; 

furturi 

(B1) 

 

Modular 

4 saptămâni  

 

Tr.III 

 

cu 

prezenţă, 

la ISOP 

Personal MAI, 

ofiţeri, 

subofiţeri şi 

agenţi  

1 serie 

16 participanţi 

Examen de admitere 

- selectează informaţii din mesaje 

orale şi scrise în contexte 

profesionale 

- comunică prin mesaje orale şi 

scrise în situaţii specifice activităţii 

profesionale 

Certificat  

de  

absolvire 

Scms. 

Camelia 

Preda 

20161 

 

 

 

DIRECTOR 


