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Centrul National de Tactica
Avansata si Pregatire
CEN-TAP

Cursuri de perfectionare
pentru domeniul securitatii
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Cursuri de perfectionare:



Politie locala



Agent de securitate



Garda de corp

 Gestionarea

situatiilor de criza



Agent securitate incinte. Comunicare si negociere cu clientii



Consultanta in domeniul securitatii private
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Politie locala


Scop: aprofundarea notiunilor de tactica politieneasca,
dezvoltarea deprinderilor necesare muncii de politie



Teme:

1.

Prevenirea conflictelor – gradualitatea folosirii fortei

2.

Folosirea materialelor din dotare (tonfa, baston, kubotan, arme de foc)

3.

Pregatire fizica – tehnici de aparare cu mana libera

4.

Tehnici de conducere a autospecialelor de politie

5.

Principii de protectie apropiata, masuri pentru protejarea personalului din
aparatul de specialitate al primarului la efectuarea unor controale ori actiuni
specifice (close protection)

6.

Comunicarea eficienta cu cetateanul. Tehnici de negociere
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Agent de securitate


Scop: Cunoașterea modului de intervenție în diferite situații și
gestionarea eventualelor conflicte



Teme:

1. Cunoașterea modului de intervenție în diferite situații
2. Poziționarea, dialogul și darea comenzilor vocale pentru aplanarea unui conflict

3. Cunoașterea tehnicilor de apărare cu mâna liberă și a armelor de impact pentru
autoapărare sau apărarea altor persoane
4. Conducerea la sol în așteptarea elementelor de sprijin
5. Cunoașterea modului de acțiune în eventualitatea unui conflict izbucnit între
client și un angajat sau între clienți

6. Luarea măsurilor de prim ajutor și conducerea evacuării clienților în cazul
izbucnirii unui incendiu
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Garda de corp


Scop: Perfectionarea deprinderilor necesare pentru agentii de
securitate care doresc o cariera ca agent garda de corp



Teme:

1.

Atributii si rolul agentului garda de corp

2.

Risk assessment

3.

Legislatia aplicabila

4.

Realizarea recunoasterii locurilor, contrafilajul
(contrasupravegherea)

5.

Planificarea misiunii

6.

Dispozitivele de protectie (pe jos, imbarcat)
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Garda de corp (2)
7.

Alegerea traseelor de deplasare

8.

Gestionarea situatiilor de criza. Mod de reactie in diferite situatii

9.

Masuri de paza a resedintei (locuintei) VIP

Comunicarea – evitarea conflictului, aplanarea situatiei,
interpretarea limbajului non-verbal si paraverbal al interlocutorului,
aptitudini de negociere
10.
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Gestionarea situatiilor de criza


Scop: formarea deprinderilor necesare pentru contracararea
situatiilor ce pot influenta buna desfasurare a activitatii agentului
economic si aducerea la starea initiala, de normalitate, cu
minimum de efecte pentru agentul de securitate sau pentru
beneficiar



Teme:

1.

Identificarea semnelor posibile ale unei situatii de criza

2.

Scenarii posibile, tipuri de incidente (pe o scala de la 1 la 5, ultimul
fiind atacul terorist): medical, incendiu, politienesc, forta majora,
infractiuni grave, conflicte de munca, incidente pe linia de productie,
incidente “ecologice”, proteste, controale etc.

3.

Pregatirea pre-criza: echipa care gestioneaza situatia de criza, lantul
de alarmare, mod de actiune, baza materiala, mod de actiune

4.

Comunicarea interna si externa in situatii de criza
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Agent securitate incinte.
Comunicare si Negociere


Scop: Realizarea unei comunicări eficiente, ca premisă pentru
îmbunătățirea relațiilor cu cei din jur.



Teme:

1. Cunoașterea și îndepărtarea barierelor care blochează o comunicare eficientă.
2. Identificarea corectă a intențiilor interlocutorului, prin interpretarea limbajului
non-verbal folosit.
3. Deprinderea manierei de a comunica eficient, atât cu superiorii, cât și cu nivelul
din subordine.
4. Gestionarea eficientă a situațiilor de criză, din punct de vedere al mesajelor
transmise.

5. Stăpânirea unor tehnici sigure de negociere, care să ducă la atingerea
obiectivelor vizate.
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Consultanta in domeniul
securitatii private:
Tacticile sunt adaptate la realitatile societatii romanesti:
Legislatie
 Tactica de interventie pentru agenti de securitate
 Tactica de protectie VIP
 Uzul de arma si gradualitatea folosirii fortei
 Tactica politieneasca
 Autoaparare
 Diagnoza gradului de pregatire, adaptabilitatii si motivarii
personalului de securitate al firmei
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Instructorii


Ofiteri cu experienta in unitati contrateroriste si protectie VIP, care
au desfasurat misiuni in tara si in strainatate



Specialisti in comunicare, cu experienta de peste 8 ani la Bruxelles



Know how din tari UE si Statele Unite ale Americii



Formatori autorizati, cu diploma recunoscuta la nivel national si UE



Instructori de tragere autorizati de Politia Romana si recunoscuti la
nivel international



Vorbitori ai mai multor limbi straine
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Public tinta/cursanti


Personalul din domeniul securitatii – agenti de securitate, agenti de
politie locala, care au prevazuta in Lege obligativitatea pregatirii
anuale



Persoanele care doresc sa-si imbunatateasca abilitatile de
comunicare si negociere



Posesorii de arme de foc



Persoanele care doresc sa deprinda tehnici de autoaparare
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Lanturi de hypermarketuri

Firme de securitate cu sute de angajati
Centre de zi pentru varstnici

Clienti

Scoli generale si licee

Parteneriat cu Serviciul de Prevenire a
Criminalitatii din cadrul Politiei Capitalei

Centrul National de Tactica Avansata si
+
Pregatire
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Telefon: 0748 190 453
E-mail: omoldovean@gmail.com

