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TEAMBUILDING PENTRU OAMENI CURAJOŞI

Centrul de Formare Profesională al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad în colaborare cu 
Centrul Naţional de Tactică Avansată şi Pregătire CEN-TAP are deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la 
cursuri de pregătire tactică, negociere şi comunicare pentru personalul din domeniul securităţii private şi publice.

Prin intermediul unor programe dinamice, inspirate din practica militară, vom contribui la dezvoltarea curajului, 
aptitudinilor de lider, încrederii în sine şi în colegi, unei mai bune comunicări şi planificări strategice, pentru 
funcţionarea mai eficientă a echipelor dumneavoastră. Activităţile se vor desfăşura în perfectă siguranţă, sub 
supravegherea unor instructori cu pregătire militară de 10 -15 ani şi beneficiind de echipament de protecţie la cele mai 
înalte standarde internaţionale. 

ALPHA CATRE DELTA

Acest program de teambuilding outdoor se adresează echipelor curajoase şi le îndeamnă să ia decizii sub presiune. 

Printr-o serie de activităţi, pe parcursul unei zile, programul combină provocări fizice energizante cu decizii logistice 

contra-cronometru. 

FORTA MILITARA

Programul acesta de teambuilding se bazează pe colaborare şi cooperare, planificare strategică şi comunicare, axat pe 

modelul militar. Echipa de Operaţiuni Speciale trebuie să planifice şi să execute o serie de misiuni în teritoriul inamic. 

Echipa primeşte sprijin, însă alegerile pe care le face sunt critice pentru succesul operaţiunii. 

CARTIERUL GENERAL

Acest program de teambuilding este unul eficient şi unic de dezvoltare a echipelor şi a leadership-ului, prin lectţi 

valoroase extrase din experienţa militară şi adaptate la mediul de afaceri. Este un program antrenant, care face apel la 

inteligenţă şi este distractiv. Solicită mai mult la inteligenţa decât forţa fizică, dezvăluind aptitudinile şi viziunea 

echipelor de top. 

PAINTBALL  

Programele de teambuilding pot avea cele mai diverse concepte, însă puţine se compară cu paintball - un program 

bazat pe munca de echipă şi pe depăşirea provocărilor. Poate fi distractiv să tragi cu muniţie colorată, în timp ce te 

ascunzi după obstacole naturale sau create de mâna omului, însă pentru a câştiga e nevoie de o strategie bine pusă la 

punct, de planificare atentă şi o reală colaborare în echipă. 

VIA FERRATA

Via ferrata este o activitate intermediară ca dificultate între plimbările montane şi escaladă. Vă oferă privelişti 

impresionante, de la înălţimea munţilor şi bucuria de a fi împreună cu propria echipa într-o astfel de aventură.

Originile via ferrata le regăsim în Primul Război Mondial, când au fost construite câteva astfel de trasee în Dolomiţi, 

pentru uz militar. 

Pentru a parcurge traseul, participanţii vor utiliza piesele metalice montate pe stâncă, fiind în permanenţă asiguraţi în 

cablul ce urcă paralel cu ancorele metalice. 

Pentru informaţii suplimentare, persoane de contact: 

Oana Moldovean  •  +40.0748.190 453  •  omoldovean@gmail.com 

Carmen M. Crişan   •   +40.0730.188 299   •   carmen.crisan@ccia-arad.ro

5 idei de teambuilding pe model militar


