
 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 

1.3 Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe politice 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Securitate, Intelligence și Competitivitate în Organizații 

 2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul Securității în Organizații 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Ioan Manci 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Ioan Manci 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 

 

2.7 Regimul 

disciplinei 

DF 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Nr. de ore pe săptămână 3 3.2. Din care curs 2 3.3. Din care seminar/ 

laborator 

1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

42 3.5 Din care curs 28 3.6  Din care seminar/ 

laborator 

14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 38 

Tutoriat 14 

Examinări  6 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 98 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Nu este cazul 

4.2 de competenţe • Nu este cazul 

ROMÂNIA 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 

DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAŢIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 

  

 
 
 
 
 

                        



 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

6. Competenţele specifice acumulate 
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• aplicarea principiilor de management al riscului, comunicarea şi consultarea cu părţile interesate 

interne si externe și stabilirea contextului intern şi extern al organizaţiei; 

• aplicarea cerinţele standardelor şi reglementărilor privind managementul riscului, utilizarea tehnicilor 

de evaluare a riscului și coordonarea activităţilor de evaluare și tratare a riscurilor din cadrul 

organizaţiei și elaborarea documentatiei sistemului de management al riscului și monitorizarea, 

revizuirea procesului de management al riscului și asigurarea înregistrărilor procesului de 

management al riscului. 

• protejarea informaţională a organizaţiei; 

• stabilirea strategiei, obiectivelor și cadrului de management în domeniul securității informației, 

armonizate cu strategia organizației; 

• proiectarea măsurilor de securitate organizațională și procedurală necesare pentru tratarea riscurilor 

de securitate a informației și managementul accesului la resurse și informații; 

• consilierea conducerii organizației cu privire la sistemul de management al securității informațiilor și 

gestionarea incidentelor de securitate a informației cu scopul minimizării impactului acestora asupra 

afacerii; 

• evaluarea sistemului de management al securității informației și aplicarea instrumentelor și metodelor 

de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației; 
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- stăpânirea interdisciplinară a cunoştinţelor ştiinţifice fundamentale din domeniul securității, și utilizarea 

transdisciplinară a cunoştinţelor pentru explicarea şi interpretarea diferitelor tipuri de concepte şi proiecte 

asociate securității, competitivității și intelligence-ului în organizații; 

- utilizarea transdisciplinară a unor principii şi metode pentru rezolvarea de probleme tipice securității, din 

perspectiva managementului organizației folosind metode de inteligence pentru creșterea competitivității 

organizațiilor; 

-  rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale 

uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora; 

- aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe 

paliere ierarhice; 

- autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptarii la cerinţele pieţei muncii; 

- elaborarea de proiecte profesionale şi de cercetare prin utilizarea unor metode şi principii consacrate în 

domeniu;  

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

 

8. Conţinuturi 

5.1 De desfăşurare a cursului • Nu este cazul 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Nu este cazul 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

• Familiarizarea masteranzilor cu principiile, teoriile si practicile utilizate în managementul 

securității în organizații;  

• formarea priceperilor şi abilităţilor în identificarea, argumentarea şi proiectarea unor 

soluţii viabile în promovarea securităţii şi asigurării unui climat de stabilitate la nivel 

organizațional; 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

● Antrenarea în construirea de proiecte de management organizațional în sfera securității, 

începând de la întocmirea unui plan, pe baza unor principii, pana la stabilirea si 

implementarea unor politici si proceduri, constientizarea securității, monitorizarea ei si 

formarea răspunsului adecvat în situații de criză sau incidente de securitate. 

• formarea şi dezvoltarea atitudinii pozitive, responsabile faţă de pregătirea continuă, 

cunoaşterea şi identificarea tendinţelor actuale de evoluţie a mediului de securitate 

orgnizaţional; 



 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Introducere in Managementul Organizațional 

 
Prelegerea, explicarea  

2. Politici, strategii, obiective, structuri, procese, bunuri, 

valori etc. care sunt relevante pentru securitate într-o 

organizaţie 

Prelegerea, explicarea 
 

3. Procesul de management al riscurilor de securitate 
Prelegerea, explicarea  

4 . Definirea sistemului de management al securităţii intr-o 

organizaţie: politica, structura, resurse, relaţionare, modele 

de management al securităţii 

Prelegerea, explicarea 
 

5. Monitorizarea, controlul si îmbunătăţirea continuă a 

securităţii unei organizaţii. managementul schimbării 

 

Prelegerea, explicarea  

6. Relaţia dintre costuri, beneficii şi eficienţa în securitate Prelegerea, explicarea  

7. Sănătatea şi securitatea muncii și creșterea nivelului 

general de securitatre în organizație. 

Prelegerea, explicarea  

8. Rolul activităţilor de apărare împotriva incendiilor în 

creșterea nivelului de securitate în organizație 
Prelegerea, explicarea  

9.  Pregătirea personalului  în domeniul securităţii. 

Dezvoltarea profesională pentru personalul cu atribuţii de 

securitate 

Prelegerea, explicarea  

10. Securitatea fizică a organizației Prelegerea, explicarea  

11. Efectuarea analizelor de riscuri de securitate la nivel de 

sistem sau pentru un obiectiv. stabilirea arhitecturii soluţiei 

de securitate conform specificul organizaţiei 

Prelegerea, explicarea  

12.  Administrarea curentă a securităţii fizice  

 

Prelegerea, . explicarea  

13. Riscurile de securitate generate de personal. Prelegerea, explicarea  

14.  Securitatea informaţiei într-o organizație Prelegerea, explicarea  

 

8.2 Seminar / laborator 

 

 

Metode de predare 
 

Observaţii 

1.Concepte ale managementului în organizații descoperirea inductivă, 

deductivă, dezbaterea, 
 

2. Cerinte de securitate relevante pentru organizatie, induse 

de legi, standarde, contracte, normative interne etc. 

descoperirea inductivă, 

deductivă, dezbaterea 
 

3. Procesul de management al continuităţii afacerii 

Studiu de caz: Procesul de management al continuităţii 

afacerii 

descoperirea inductivă, 

deductivă, dezbaterea 
 

4. Studii de caz privind sistemul de management al 

securităţii intr-o organizaţie 

studiu de caz   

5. Managementul schimbării descoperirea inductivă, 

deductivă, dezbaterea 
 

6. Metode de calcul pentru stabilirea relaţiei dintre costuri, 

beneficii şi eficienţa în securitate 

studiu de caz  

7. Studii de caz privind Sănătatea şi securitatea muncii în 

organizație 

Studiu de caz  

8. Studiu de caz: Protecția civilă descoperirea inductivă, 

deductivă şi  analogică, 

dezbaterea, 

 



 

 

9. Planul privind pregătirea personalului  în domeniul 

securităţii. 

descoperirea inductivă, 

deductivă şi  analogică, 

dezbaterea, 

 

10. Planul de pază descoperirea inductivă, 

deductivă şi  analogică, 

dezbaterea, 

 

11. Studiu de caz : Implementarea securităţii fizice descoperirea inductivă, 

deductivă şi  analogică, 

dezbaterea, 

 

12. Studiu de caz:  Documente de administrare a 

securităţii fizice 

 

 descoperirea inductivă, 

deductivă şi  analogică, 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

tudiu de caz 

 

13. Securitatea persoanelor importante din organizaţie 

împotriva riscurilor de securitate. 

studiu de caz  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Studiu de caz: Cerinţe legale privind securitatea sistemelor 

informatice şi de comunicaţii clasificate. 

Studiu de caz  
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Legislaţia în domeniul securităţii 

Legislaţie generală: 

• Constituţia României 

• Codul penal 

• Codul de procedură penală 

• Codul de procedură civilă 

• Strategia Naţională de Apărare (SNAp) 

 

Legislaţie specifică: 

• Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 

• Legea nr. 40/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 

Colecţia de Monitoare Oficiale ale României, partea I 

Standarde: 

Standardul ocupaţional pentru "Manager de securitate", COR 121306 

Programa-cadru pentru ocupaţia "Manager de securitate", 2012 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Disciplina a fost elaborată în concordanţă cu lucrările din domeniu, publicate în ţară şi străinatate; 

• Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor instituţiilor de profil sau al 

unor conferinte stiintifice naţionale şi internaţionale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor de specialitate la nivel 

naţional şi internaţional. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs examen Examen 50 % 

10.5 Seminar/laborator Redactarea unui referat 

/eseu/proiect                       

implicarea în discuţii 

Prezentarea în cadrul grupei 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5)  

-răspunsurile să nu cuprindă erori grave  

- activitate minimă în timpul semestrului (participare la activităţi în cadrul seminarilor, prezenţă 70 % la 

seminarii,    

• descrierea problematicii, fără surprinderea semnificaţiei acesteia. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ...............................   ................................... 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


