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ACREDITARE CENTRU:
Conform prevederilor din
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furnizează programe de
formare profesională
pentru funcţionarii publici
şi personalul contractual
din aparatul propriu al
prefecturilor, din serviciile
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OBSERVAȚII ȘI PRECIZĂRI

MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
CREATE DE DEZASTRE
Cod: M008
Cursul de perfecţionare Managementul situaţiilor de urgenţă create de dezastre este
conceput într-o formulă care combină instruirea teoretică cu o serie de studii de caz şi
prezentări de filme pentru a oferi participanţilor posibilitatea însuşirii conceptelor de
bază, a terminologiei şi managementului dezastrelor în scopul prevenirii şi gestionării
situaţiilor de urgenţă.
De ce ACEF Bucureşti?
o Are bogată experienţă şi cele mai bune referinţe în formarea profesională
o Oferă un cadru interactiv de învăţare
o Asigură formatori de top şi abordări pragmatice
Grup ţintă:
Cursul se adresează personalului de conducere şi de execuţie din Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, precum şi personalului de conducere şi de
execuţie din cadrul aparatului propriu al prefecturilor, consiliilor judeţene, consiliilor
locale şi serviciilor publice, implicat în activităţi specifice managementului situaţiilor de
urgenţă.
Obiectivele cursului:
o Însuşirea cunoştinţelor referitoare la definirea, estimarea şi evaluarea riscurilor şi a
vulnerabilităţilor
o Înţelegerea terminologiei şi a fazelor dezastrelor, precum şi a concepţiei de
pregătire pentru dezastre
o Însuşirea conceptelor şi a strategiilor reducerii efectelor negative ale dezastrelor
o Cunoaşterea modului de organizare a sistemului de sănătate pentru apărarea
împotriva dezastrelor
o Înţelegerea procesului de planificare pentru urgenţe
o Dobândirea cunoştinţelor în vederea întocmirii unui plan pentru situaţii de urgenţă
Tematică:
o Definirea şi evaluarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor
o Terminologia şi fazele dezastrelor. Evaluarea dezastrelor
o Managementul riscurilor
o Concepte şi strategii de reducere a efectelor negative ale dezastrelor
o Organizarea sistemului de sănătate pentru apărarea împotriva dezastrelor
o Reducerea degradării mediului înconjurător
o Procesul de planificare şi planul pentru situaţii de urgenţă
Beneficii:
o Dobândirea deprinderii de a formula acţiuni şi măsuri de reducere a efectelor
negative ale dezastrelor
o Dobândirea deprinderii de a planifica pregătirea pentru evaluarea de urgenţă
o Dezvoltarea abilităţii de a întocmi şi pune în aplicare un plan pentru situaţii de
urgenţă
o Obţinerea unui certificat tip ACEF București
Formatori:
o Formatorii ACEF BUCUREȘTI sunt specialişti din administraţia publică cu bogată
experienţă profesională şi de formare selectaţi pe baza criteriilor de competenţă.
Calendar desfăşurare, durată program, taxă instruire şi costuri hoteliere:
o
Vă invităm să consultaţi oferta ACEF Bucureşti pe site-ul: www.acef.info.ro

