
Cursuri de 
PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII

Centrul de Formare Profesională al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad în 

colaborare cu Centrul Naţional de Tactică Avansată şi Pregătire are deosebita plăcere de a vă invita să 

participaţi la cursuri de pregătire tactică, negociere și comunicare pentru personalul din domeniul securității 
private și 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. 

INSTRUCTORI
• Ofiţeri cu experienţă în unităţi contrateroriste şi protecţie VIP, care au desfăşurat misiuni în ţară şi în 

străinătate

• Specialişti în comunicare, cu experienţă de peste 8 ani la Bruxelles

• Know how din ţări UE şi Statele Unite ale Americii

• Formatori autorizaţi, cu diplomă recunoscută la nivel naţional şi UE

• Instructori de tragere autorizaţi de Poliţia Română şi recunoscuţi la nivel internaţional

• Vorbitori ai mai multor limbi străine

PUBLIC ŢINTĂ/CURSANŢI
• Personalul din domeniul securităţii – agenţi de securitate, agenţi de poliţie locală, care au prevazută 

în Lege obligativitatea pregătirii anuale

• Persoanele care doresc să-şi îmbunătăţească abilităţile de comunicare şi negociere

• Posesorii de arme de foc

• Persoanele care doresc să deprindă tehnici de autoapărare

CLIENŢI
• Lanţuri de hypermarketuri

• Firme de securitate cu sute de angajaţi

• Centre de zi pentru vârstnici

• Şcoli generale şi licee

• Parteneriat cu Serviciul de Prevenire a Criminalităţii din cadrul Poliţiei Capitalei

CEN-TAP acordă participanţilor diplome de absolvire a cursului.

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
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