
Dosarului de candidatură conține 
următoarele documente: 

  
 Documente personale care se depun 
personal, în copie la dosar:  
- Copie după cartea de identitate; 
- Copie certificat de naştere, certificat de căsătorie, 
hotărâre de divorţ (dacă este cazul); 
- Curriculum Vitae în format Europass însoţit de copii 
după documentele de studii; 
- Formular de înregistrare grup țintă (tipizat); 
- Copie diplomă ultimele studii absolvite - bacalaureat, 
licență. 
 
 Documente tipizate (vor fi completate la 
sediul ANMB sau în formă electronică): 
- Acord de utilizare a datelor personale (tipizat); 
- Angajament de respectare a cerinţelor proiectului şi de 
disponibilitate în privinţa deschiderii unei afaceri 
(tipizat); 
- Declaraţia candidatului că nu este angajat al liderului 
de proiect sau partenerilor acestuia (tipizat); 
- Declaraţia candidatului că nu beneficiază de alte 
proiecte finanţate prin POCU pentru AXA 6 obiectivul 
6.13 (pentru evitarea dublei finanţări). 

 
Documentele tipizate vor fi puse la dispoziţia 

studenţilor în perioada imediat următoare, în timpul 
sesiunilor de informare sau pentru accesare directă 

de pe pagina web a proiectului. 
(http://adl.anmb.ro/cybersecurity-avansat) 

  
 
  
 
 
 
 

 
 

DATE DE CONTACT 
 
 
 
 

email: pocu.cyber@anmb.ro  
(corespondenţă grup ţintă) 

 

website: www.anmb.ro/practica-cybersecurity 
 

facebook: facebook.com/practica-cybersecurity/ 
 

ghișeu virtual consiliere: 
http://adl.anmb.ro/cybersecurity-avansat 

 

telefon: 0241/626200/interior 0135 
 

adresă corespondență: Academia Navală ”Mircea cel 
Bătrân”, strada Fulgerului nr.1, Constanța, România 

 

   
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

 

 
 

          

 

 

SĂ NE PROTEJĂM MAI 
BINE VIITORUL! 
CYBERSECURITY 

AVANSAT 
 

Program Operaţional POCU 2014 - 2020 
Axa Prioritară 6 Educație și competențe 

Cod apel POCU/626/6/13/133334 
Cod SMIS 133334 

Finanţarea proiectului 4.660.699,97 lei 
 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția 
oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 

 

 

 

  

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG  
SĂ VĂ ALĂTURAŢI 

PROIECTULUI!  

http://adl.anmb.ro/cybersecurity-avansat
mailto:pocu.cybersecurity@anmb.ro


 

 

Partenerii proiectului 
1. EURO-TESTING SOFTWARE (S) 

SOLUTIONS SRL 
Răcuciu Silviu – Claudiu  

Manager de proiect 

 
2. Universitatea Româno-Americană (P1) 

Tabușcă Alexandru  
Coordonator proiect 

 
3. Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” (P2) 

Toma Alecu  
Coordonator partener 

 
 

 
 

   Finanţarea proiectului 
4.660.699,97 lei 

 
Obiectivul general al proiectului 

Crearea de competențe durabile și locuri de 
muncă în domeniul Tehnologiei informației și 
comunicațiilor (TIC), pentru 330 de studenți, cu 
specializare în securitate cibernetică sau în alte 
ocupații/meserii care necesită competențe de 
securitate cibernetică, prin intermediul 
dezvoltării și implementării unui centru de 
securitate cibernetică.  

 Avantajele participării la activitățile 
proiectului 

 

 Veți beneficia de informații actualizate 
privind evoluția în carieră în domeniul 
cybersecurity, IT sau în domenii conexe! 
 Veţi beneficia de consiliere și orientare 
profesională! 
 Veți avea oportunitatea participării la 
stagii de practică organizate în cadrul 
proiectului care vă vor creşte şansele de 
angajare după absolvire! 
 Puteți avea şansa deschiderii unei 
afaceri în domeniul IT! 
 Puteți accesa una din formele de 
formare profesională cu certificare 
recunoscută în domeniul Cybersecurity! 
 Veţi avea acces la diverse evenimente 
la care vor participa angajatori din 
domeniul cybersecurity, ITC sau din 
industria navală!  
 

 

 Etapele proiectului 
 

1. Selecția grupului ţintă 
 Procesul de recrutare a grupului ţintă va fi centrat pe 
recrutarea studenţilor proprii şi ulterior poate fi extins 
către alte universităţi de profil cu care vor fi încheiate 
parteneriate. Prioritate în activitatea de recrutare a 
grupului ţintă o vor avea studenții ANMB/URA care 
îndeplinesc criteriile de încadrare în grupul țintă. 
 

2. Consilierea și orientarea profesională a studenților  
 Consilierea individuală 
 Consilierea de grup 
 

3. Organizarea și desfășurarea practicii (3 scenarii) 
 Studenți din alte facultăți decât TIC (P1) 
 Studenți de la facultăţi cu profil TIC (P1 și P2) 
 Studenți de la facultăţi cu profil conex TIC (P2) 
 Testarea şi certificarea studenţilor cei mai performanţi 
în cadrul practicii (P1 și P2) 
 

4. Evaluarea cursanţilor – Testarea şi certificarea 
studenţilor cei mai performanţi în stagiile de practică 
 Participanţii vor susţine un examen teoretic (primele 
două module) şi un examen practic (conform 
scenariului realizat în modulul trei).  
 Cursanţii care au obţinut primele 50 cele mai bune 
punctaje la testare vor fi sprijiniți pentru susținerea 
examenului pentru certificarea CompTIA Security+  
pentru facilitarea continuării carierei în domeniul 
securității IT. 

  

5. Facilitarea angajării pe piaţa de cybersecurity sau 
stimularea continuării studiilor în domeniu 
 Vor fi asigurate servicii de orientare profesională şi 
activităţi care să ofere locuri de muncă alternative şi 
oportunitatea antreprenoriatului pentru un număr 
estimat de 150 persoane din cei 264 absolvenţi de 
practică atestaţi ca atare, pentru a asigura atingerea 
indicatorilor finali propuşi în proiect. 
  

  




