
SC ARGESSIS PROFESSIONAL SRL

PROGRAMA DE PREGATIRE

AGENT CONTROL ACCES

COD COR 541402

DURATA : 40 ore
Instruire teoretica: 10 ore
Activitati practice: 30 ore

CAPITOLUL/MODULUL I – PREGATIRE GENERALA
Durata : 5 ore
Instruire teoretica : 2 ore
Activitati practice : 3 ore

COMPETENTE
SPECIFICE/

OBIECTIVE DE
REFERINTA

CONTINUT TEMATIC
METODE/FORME

DE
ACTIVITATE

MIJLOACE DE
INSTRUIRE,
MATERIALE

DE INVATARE

CRITERII DE 
EVALUARE/ 

PERFORMANTA

1 2 3 4 5
UCS 1
Gestionarea  resurselor 
materiale   din  dotarea 
postului
5 ore

-  Cunoasterea  modului 
de organizare si dotare a 
postului  de  control  al 
accesului
-  Folosirea  aparaturii  si 
materialelor  din dotarea 
postului

Tema 1: Organizarea postului de control acces 
- Solutii  de  securitate  fizica  pentru 

accesul in obiectiv.
- Cunoasterea si  folosirea aparaturii  si 

mijloacelor din dotarea postului.
( 1 ora E +1 ora D + 3 ore AP= 5 ore)

Expunere
Dezbatere
Prezentare
Activitati practice

Suport de curs
Laptop
Videoproiector
Flipchart

  Intelege  rolul  si 
importanta  postului 
de  control  al 
accesului  in  cadrul 
dispozitivului  de 
securitate.
  Cunoaste modul de 
organizare si dotarea 
postului,  precum  si 
solutiile  de 
securitate  fizica 
pentru  accesul  in 
unitate.
  Cunoaste  si 
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foloseste  corect  si 
cu  eficienta  tehnica 
si  materialele  din 
dotarea postului.

CAPITOLUL/MODULUL II – PREGATIRE OPERATIONALA
Durata : 16 ore
Instruire teoretica :   5 ore
Activitati practice : 11ore

UCS 3
Asigurarea  ordinii  de 
securitate in obiectiv
6 ore
- Cunoasterea atributiilor 
agentului control acces
-  Indeplinirea  atributiilor 
specifice  postului   de 
control al  accesului
-  Identificarea 
persoanelor

Tema 2: Atributiile agentului control acces
-  Atributiile  generale  ale  agentului  de 
securitate.
-  Atributiile  specifice  agentului  control 
acces.

( 1 ora E + 3 ore AP = 4 ore)

Expunere
Dezbatere
Prezentare
Activitati practice

Suport de curs
Laptop
Videoproiector
Flipchart
Legea nr.333/2003 cu 
modificarile  si 
completarile 
ulterioare
Fisa postului

  Cunoaste 
atributiile  generale 
ale  agentului  de 
securitate si  pe cele 
specifice  in  postul 
de  control  al 
accesului
  Retine  modul  de 
executare  a 
activitatilor de catre 
agentul  control 
acces  la  intrarea  in 
serviciu,  pe  timpul 
executarii 
serviciului  si  la 
iesirea din serviciu. 

Tema 3: Identificarea persoanelor
- Sisteme si dispozitive de identificare.
- Sisteme biometrice.
- Fotografia si fizionomia.
- Tehnici antropometrice.
- Detectoare control acces.

( 1 ora E + 1 ore AP = 2 ore)

Expunere
Dezbatere

Suport de curs
Laptop
Videoproiector
Flipchart
Film
Fotografii

  Cunoaste  si 
foloseste  cu 
eficienta
sistemele  si 
dispozitivele  de 
identificare  a 
persoanelor.
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UCS 2
Completarea 
documentelor  specifice 
serviciului de securitate
3 ore
-  Cunoasterea 
documentelor specifice
-  Completarea 
documentelor  si 
inregistrarea informatiilor

Tema  4 :  Documentele  specifice  necesare 
executarii serviciului in postul de control al 
accesului si modul de completare

- Registrul  de  procese-verbale  de 
predare-primire a serviciului.

- Registrul  de  procese-verbale  de 
predare-primire  a  serviciului 
inarmat.

- Registrul  de  evidenta  a  accesului 
persoanelor.

- Registrul  de  evidenta  a  accesului 
autovehiculelor.

- Registrul de evidenta a accesului pe 
caile ferate uzinale.

- Registrul de control.
- Registrul de evenimente.
- Tabel nominal cu persoanele care au 

dreptul  sa  aprobe  intrarea  in 
obiectiv.

- Regulament  de  ordine  interioara  a 
obiectivului.

- Instructiuni de acces in obiectiv.
- Modele de legitimatii.

( 1 ora E + 2 ore AP = 3 ore)

Expunere
Dezbatere
Prezentare
Activitati practice

Suport de curs
Laptop
Videoproiector
Flipchart
HG nr.301/2012
Registre
Tabele
Regulament de ordine 
interioara  a 
obiectivului
Instructiuni  de  acces 
in obiectiv
Modele de legitimatii

  Cunoaste si  retine 
forma  si  continutul 
documentelor 
specifice  in  postul 
de  control  al 
accesului  precum si 
regulile  de 
completare.

  Completeaza 
documentele  si 
inregistreaza 
informatiile  culese 
cu  acuratete,  in 
functie  de  natura 
acestora  si  tipul 
formularului, 
conform 
prevederilor  legale 
in vigoare.
  Intocmeste 
rapoarte  de 
constatare  a 
evenimentelor  cu 
responsabilitate, 
folosind 
terminologia 
specifica  conform 
reglementarilor 
interne  ale 
societatii/companiei 
de securitate

UCS 6
Controlul  accesului  in 
obiectiv
4 ore

Tema  5 :  Modul  de  actiune  al  agentului 
control acces pentru asigurarea accesului in 
obiectiv
-  Legitimarea  si  verificarea  valabilitatii 

Expunere
Dezbatere
Prezentare
Activitati practice

Suport de curs
Laptop
Videoproiector
Flipchart

  Supravegheaza 
accesul  in  obiectiv 
cu  atentie,  prin 
mijloace  si  metode 
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-  Supravegherea 
accesului in obiectiv
-  Obtinerea  aprobarii 
pentru  persoanele  straine 
care  solicita  intrarea  in 
obiectiv,  luarea  in 
evidenta  si  indrumarea 
acestora
- Controale specifice
Solutionarea  situatiilor 
neprevazute

documentelor  de  identitate  ale  tuturor 
persoanelor  care  se  prezinta  la  punctul  de 
control al accesului. 
-  Verificarea  legitimatiilor  de  serviciu  sau 
permiselor  provizorii  de  acces  ale 
personalului obiectivului.
- Controlul corporal al persoanelor, controlul 
bagajelor si al autovehiculellor care intra/ies 
in/din obiectiv.

( 1 ora E + 3 ore AP = 4 ore)

Registrul  de  evidenta 
a  accesului 
persoanelor
Registrul  de  evidenta 
a  accesului 
autovehiculelor
Tabel  nominal  cu 
persoanele  care  au 
dreptul  sa  aprobe 
intrarea in obiectiv
Regulament de ordine 
interioara  a 
obiectivului
Modele de legitimatii
Ecuson de vizitator

specifice,  conform 
procedurilor 
stabilite  de 
societatea/compania 
de securitate.
  Verifica 
indeplinirea 
conditiilor  de  acces 
in  obiectiv  cu 
responsabilitate, 
prin  metode 
adecvate de control, 
conform  legislatiei 
in vigoare.
Indruma  persoanele 
care solicita accesul 
in  obiectiv  cu 
amabilitate,  avand 
in vedere categoriile 
de  persoane  si 
scopul  pentru  care 
solicita  accesul, 
conform precizarilor 
beneficiarului.

UCS 5 
Asigurarea  informarii 
operative privind ordinea 
de securitate in obiectiv
3 ore
-  Identificarea 
infractorului
-  Furnizarea  de  date  si 
informatii  organelor 
abilitate

Tema 6: Psihologia infractorului
-    Trasaturi psiho-fizice ale infractorului
- Descrierea infractorului pe baza portretului 
vorbit

( 1 ora D + 2 ore AP = 3 ore)

Expunere
Dezbatere
Activitati practice

Suport de curs
Laptop
Videoproiector
Flipchart
Fotografii

  Cunoaste 
principalele 
caracteristici psihice 
si este in masura sa 
identifice 
infractorul.
  Descrie cu precizie 
si  in  detaliu 
infractorul  pe  baza 
portretului vorbit.
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CAPITOLUL/MODULUL III – PREGATIRE SPECIFICA REZOLVARII INCIDENTELOR
Durata : 19 ore
Instruire teoretica :   3 ore
Activitati practice : 16 re

UCS 4
Rezolvarea  incidentelor 
de securitate
19 ore
-  Identificarea 
incidentelor de securitate
-   Stabilirea modului de 
actiune
-    Asigurarea ordinii de 
securitate in obiectiv

Tema   7 :  Modul  de  actiune  a  agentului 
control acces pentru rezolvarea incidentelor 
de securitate

1. Situatii  care  nu  pun  in  pericol 
securitatea obiectivului:

- la post se prezinta persoane in stare 
de ebrietate sau cu bauturi alcoolice 
asupra lor;

- legitimatia de serviciu (permisul  de 
intrare  )  si  actul  de  identitate  sunt 
expirate,  false  sau  apartin  altor 
persoane;

- prezentarea  unor  persoane  cu  scop 
de control, fara a avea acest drept. 

2. Situatii  posibile,  de  o  amploare 
sporita:

- fortarea  accesului  de  catre  diverse 
persoane  (persoane  violente  sub 
influenta  bauturilor  alcoolice  sau  a 
substantelor psihotrope;

- fortarea  accesului  in  obiectiv  de 
catre autovehicule;

- sustragere  de  bunuri  materiale  si 
documente de orice fel;

Expunere
Dezbatere
Activitati practice

Suport de curs
Laptop
Videoproiector
Flipchart
Autorizatie de control
Modele de legitimatii
Stingator manual
Registrul  de 
evenimente

  Identifica 
incidentele  de 
securitate  cu 
rapiditate,  prin 
metode  specifice, 
conform 
prevederilor  legale 
in vigoare.
Stabileste  modul  de 
actiune  cu 
discernamant,  in 
functie  de  tipul 
incidentelor  de 
securitate,  conform 
precizarilor 
beneficiarului.
  Asigura  cu 
operativitate  si 
hotarare  ordinea  de 
securitate  in 
obiectiv,  prin 
interventii  de 
limitare  sau 
lichidare  imediata  a 
urmarilor 
incidentului  de 
securitate  produs, 
respectand legislatia 
in  vigoare, 
procedurile 
societatii  / 
companiei  de 
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-  Cunoasterea  si 
respectarea  normelor  de 
comportament  in 
activitatea profesionala si 
in relatiile cu publicul

- atac asupra obiectivului/personalului 
;

- incercare de patrundere frauduloasa 
in obiectiv;

- aparitia  unor  grupuri  turbulente  in 
apropierea obiectivului;

- producerea unor conflicte de munca.

3. Situatii  deosebite  generate  de 
incendii, calamitati, dezastre etc.)

( 1 ora E + 1 ora D + 13ore AP = 15 ore)

securitate  si 
reglementarile 
interioare  ale 
beneficiarului. 

Tema 8 : Comportamentul agentului control 
acces
-  Tinuta
-  Conversatia, modul de adresare
-   Relatiile cu beneficiarul
-  Relatiile  cu  personalul  societatii  / 
companiei de securitate
-   Relatiile cu publicul.

( 1 ora D + 3 ore AP = 4 ore)

Expunere
Dezbatere
Activitati practice

Suport de curs
Laptop
Videoproiector
Flipchart

  Sa cunoasca si  sa 
respecte  normele 
deontologice  in 
relatiile  de  serviciu 
cu  diferite  categorii 
de persoane.
  Sa  asigure 
satisfactia 
beneficiarului  prin 
rezolvarea  oportuna 
si in conformitate cu 
cerintele 
procedurilor 
stabilite  a  tuturor 
situatiilor  in  timpul 
executarii 
serviciului.

                         Abrevieri: E –expunere; D-dezbatere; AP – activitati practice

DIRECTOR GENERAL,

NICOLAE BANUTA
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