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Curs: Auditor Sisteme de Management al Securității
Navei și Facilității Portuare (ISPS)
Scopul cursului

Durata cursului

Prin reglementări naționale (OUG 80/2003) au fost
delegate competențe Autorității Navale Române și
administrațiilor portuare în ceea ce privește
implementarea prevederilor Codului ISPS și anume
monitorizarea modului de funcționare a sistemelor de
management al securității navei și facilității portuare.
Scopul cursului de Auditor Sisteme de Management al
Securității Navei și Facilității Portuare (ISPS) este de a
forma competențele necesare persoanelor desemnate
cu efectuarea auditului ISPS și certificarea acestor
sisteme.

30 ore

Obiectivele cursului
La finalizarea acestui curs, participanții vor avea
competențe de auditare și certificare în conformitate cu
legislația în domeniu:
 Cerințe legale internaționale și naționale privind
securiatatea navei și a facilității portuare (Codul ISPS
și legislația națională)
 Tehnici de audit în conformitate cu practicile
internaționale (ISO 19011)
 Cerințe
privind
certificarea
sistemelor
de
management (ISO 17021, ISO 17022).

Participanți

Locația cursului
Online pe platforma de campus a Universității Maritime
din Constanța:
https://campus.cmu-edu.eu/
Față în față la sediul Universității Maritime din Constanța
104, Mircea cel Bătrân St, Constanţa, 900663, Sala E108.

Procesul de învățare
Cursul este o combinație de aspecte teoretice și studii de
caz menite să formeze competențe necesare pentru
evaluarea conformității cu cerințele Codului ISPS dar și
pentru întocmirea rapoartelor de audit.

Evaluare
Cunoștințele acumulate pe parcursul perioadei de
formare vor fi evaluate la finalizarea perioadei de curs
printr-un test online.

Informații suplimentare

Cursul este deschis persoanelor care doresc dobândirea
de competențe privind evaluare a conformității cu
cerințele Codului ISPS.

Pentru realizarea conturilor de acces pe platforma de
campus:
https://campus.cmu-edu.eu/,
solicităm
participanților o adresă de e-mail validă la vor fi trimise
datele de logare: ID și parolă de acces.

Condiții de participare

Contact

 Cunoștințe de bază în domeniul maritim-portuar

Înscriere
Pentru înscriere și informații suplimentare vă rugăm să
ne contactați la adresa: dp.registration@cmu-edu.eu

Plata
Costul cursului: 1500 lei per participant/1050 lei pentru
studenti si masteranzi UMC.
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