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Conferința Națională ARTS
ediția  a -II - a 

Realizările  ARTS în creșterea nivelului 
profesional al personalului angajat în industria 

de securitate

București 2 iunie 2010

Crowne Plaza



Obiectivele ARTS

1. Creșterea nivelului de pregătire a
personalului firmelor care activează în
domeniul sistemelor de securitate

2. Acordarea de atestate de pregătire tehnico-
profesionale în domeniu



Analiza ocupațională a pieței sistemelor de 
securitate 

- lipsa ocupațiilor specifice domeniului

- lipsa standardelor ocupaționale în domeniu

- lipsa centrelor de formare și a formatorilor
profesional în domeniu



Acțiuni :

- identificarea activităților desfășurate pe piața
muncii de firmele specializate în domeniul
sistemelor de securitate

- identificarea ocupațiilor necesare

- Introducerea ocupațiilor identificate în COR

- Realizarea Standardelor Ocupaționale pentru
ocupațiile introduse în COR

- Organizarea Centrului de Formare Profesională

- Organizarea Centrului de Evaluare profesională



Ocupații introduse în COR

313210 – Tehnician pentru sisteme de detecție, 
supraveghere video, control acces

214438 – Inginer sisteme de securitate

214319 – Proiectant sisteme de securitate

516910 – Dispecer centru de alarmă

516913 – Evaluator de risc la efracție

516914 – Consultant de securitate

123906 – Manager de securitate



Standarde Ocupaționale

1 – Inginer Sisteme de Securitate

2 – Tehnician pentru sisteme de detecție,
supraveghere video, control acces

3 – Dispecer centru alarmă



Standarde Ocupaționale

1 – Inginer Sisteme de Securitate
2 – Tehnician pentru sisteme de detecție,

supraveghere video, control acces
3 – Dispecer centru alarmă
4 – Proiectant Sisteme de securitate
5 – Manager de Securitate



Centrul de Formare Profesională ARTS

1. Curs pentru Tehnicieni

2. Curs pentru Ingineri Sisteme de Securitate



Centrul de Formare Profesională ARTS

1. Curs pentru Tehnicieni

2. Curs pentru Ingineri Sisteme de Securitate

3. Curs pentru Proiectanți Sisteme de Securitate

4. Curs pentru Dispecer Centru de alarmă



Realizări:

Centru de Formare Profesională dispune de un corp
de 20 de lectori

În perioada sept. 2005 – mai 2010 CFP – ARTS
instruit un număr de : 1413 Tehnicieni

În perioada iun.2008 – mai 2010 CFP – ARTS a
instruit un număr de : 925 Ingineri sisteme de
securitate



Ce urmează ?

CENTRUL DE EVALUARE PROFESIONALA 



Centrul de Formare Profesională ARTS

1. Curs pentru Tehnicieni

2. Curs pentru Ingineri Sisteme de Securitate

Ce urmează ?
CENTRUL DE EVALUARE PROFESIONALA

- sunt instruiți și au dobândit competențe
pentru Evaluator Competențe Profesionale un
nr. de 17 evaluatori

- sunt în pregătire procedurile de evaluare
pentru ocupațiile: Inginer sisteme de
securitate, Tehnician , Dispecer centru alarmă

- este în pregătire Dosarul de Autorizare a
centrului la CNFPA



Vă mulțumesc !
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