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„INSTRUIRE ONLINE PRIVIND CONSTATAREA COMPORTAMENTULUI RISCANT ȘI 

ÎNȘELĂTOR AL PERSONALULUI DE PAZĂ“ 

(EU-PROTECT) – ORIENTĂRI PRIVIND POLITICILE   

 

 

1. REZUMATUL PROIECTULUI   

Siguranța cetățenilor, conform legii, este o responsabilitate care revine statului și instituțiilor 

responsabile, precum Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării. În ultimii ani, unele aspecte 

ale pazei locurilor publice au fost delegate firmelor private de pază. Astfel, practic ele au devenit linia 

principală de prevenție și protecție. Din acest motiv, prioritatea proiectului este de a îmbunătăți 

calitatea și oferta educației și formării profesionale continue (C-VET) prin dezvoltarea instruirii 

digitalizate, care oferă mijloace noi pentru instruirea gardienilor, care își prestează activitatea în locuri 

cu fluxuri mari și  mulțimi de oameni, care reprezintă obiective potențiale pentru încălcarea siguranței, 

inclusiv pentru atacuri teroriste și sinucigașe. În concret, proiectul este menit a dezvolta o instruire 

online, concentrată asupra necesităților gardienilor, pentru asigurarea acestora abilitățile practice 

necesare și cunoștințele teoretice necesare constatării comportamentului riscant și înșelător. Instruirea 

oferă un cadru inovativ de rezultate obținute în cadrul subiectului legat de constatarea 

comportamentului riscant și înșelător, conținutul acestuia fiind oferit în cinci limbi diferite, 

asigurându-se astfel accesul diferitelor tipuri de gardieni, la nivel național și european.     

 

2. BUNE PRACTICI  

 

2.1. CADRU LEGAL  

În toate țările, care participă la proiect, locurile păzite și responsabilitățile sunt reglementate de 

legislația națională. Condițiile aplicate iau în considerare locurile de intervenție, în care trebuie 

realizate activitățile de pază, ținând cont de aspectele administrative și  educaționale. Aceste activități 

de fapt sunt realizate pentru asigurarea siguranței în locuri publice, a unor evenimente, personalități, 

etc.   
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Aplicarea dispozițiilor cadrului normativ este asigurată de organizațiile la nivel de ministere (precum 

de exemplu SPG /„Sicherheitspolizeigesetz“ – Legea privind politica siguranței/ din Austria). 

La aplicarea pentru poziția de gardian sunt constituite unele cerințe generale:   

- Vârstă de peste 18 ani;   

- O bună stare de sănătate; 

- Persoana respectivă nu trebuie să fie condamnată;   

- Persoana trebuie să parcurgă un curs și să fie certificată pentru exercitarea profesiei.    

 

2.2. PROBLEME ACTUALE DIN CADRUL NORMATIV PRIVIND ACTIVITATEA 

PRIVATĂ DE PAZĂ  

În fiecare societate democratică valorile cele mai apreciate includ viața, sănătatea și bunurile 

cetățenilor.  Astfel, pentru protejarea acestor drepturi principale ale cetățenilor săi, autoritățile de stat 

au creat cadre normative cu cerințe concrete privind garantarea unui standard de calitate minim. De 

exemplu, în țările – membre este necesară parcurgerea unui curs concret și certificarea, pentru a deveni 

gardian. Noi considerăm că trebuie asigurate fondurile necesare și motivarea pentru a fi posibilă 

actualizarea continuă a cunoștințelor profesioniștilor și a fi mereu bine informați cu privire la factorii 

importanți, pentru a fi adecvați față de cerințele și responsabilităților posturilor lor de muncă. 

Parcurgerea cursului de gardian de fapt nu este suficientă, pentru această este o profesie, care necesită 

actualizare continuă a informațiilor și o instruire permanentă. În plus, cursurile utilizare până în 

momentul de față sunt diferite în diferitele țări și chiar pe teritoriul unei țări activitățile de formare 

profesională sunt diferite, mai ales dacă este vorbă de aspectele psihologice ale activității de exemplu:    

 În Austria, după cum este menționat mai sus, există o lege concretă („Sicherheitspolizeigesetz“), 

care servește ca un cadru normativ pentru administrarea activităților de pază. În plus, există 

dispoziții (de exemplu „Richtlinienverordnung“ – regulament de aplicare) referitoare la 

intervențiile realizate de către gardienii publici  (precum poliția). 

Organizațiilor private de pază este permis a asigura paza unor obiective, persoane și evenimente. 

În ciuda delimitării clare între organizațiile de pază publice și private, lipsesc legi concrete, care 

să reglementeze competențele și puterile societăților private de pază. Prin urmare, s-ar putea că 

angajații la societățile private de pază a nu-și cunoaște pe deplin competențele. În plus, lipsesc 

legi referitoare la obligațiile de instruire în cadrul acestor organizații. Un alt aspect serios constă 
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în reglementarea nivelului de responsabilitate al societăților private în cazul atacurilor teroriste 

sau sinucigașe.    

 Piața activităților de pază din Bulgaria înregistrează o lărgire însemnată în ultimii 10 ani, aceasta 

influențând nu doar sectorul privat de pază și dispozițiile referitoare la acesta, dar și societatea 

întreagă. Cadrul normativ din Bulgaria include Legea privind activitatea privată de pază, care 

reglementează condițiile și ordinea de exercitare a activității private de pază, regularea sa 

administrativă și controlul administrativ exercitat asupra aceasta, precum și criteriile pentru 

calificarea fiecărui gardian. Problema principală cu care se confruntă sectorul constă în 

remunerarea scăzută în acest domeniu (mai ales privind gardieni la obiective), cea ce provoacă 

angajarea unui număr mare de gardieni tineri și fără experiență, sau invers – a unor gardieni prea 

vârstnici. În momentul de față societățile private de pază se confruntă cu noua cerință privind 

învățământul secundar complet minim de către fiecare gardian. Prin urmare, sectorul  privat de 

pază are reputația de o activitate prestată de persoană cu o calificare și educație scăzute. 

 În Italia, Legea 269/2010 și art. 138, subpunctul 2 din T.U.L.P.S. (Text unic al legii privind 

siguranța publică) stabilește cerințele minime privind accesul gardienilor la instruire și subiectele 

de instruire și durata instruirii înaintea angajării.   

Legea din Italia include trei domenii de instruire de bază: juridică, tehnică și instruire psihologică 

legată de relațiile.   

La compararea diferitelor oferte de instruire din Italia s-a ajuns la concluzia că instruirea în 

domeniul juridic și tehnic într-o măsură sunt standardizate în Italia.  

Al treilea domeniu din instruirea obligatorie a gardienilor este legată de relațiile, la compararea 

diferitelor instruiri obligatorii de bază menite gardienilor, oferite în Italia, se pot observa mai 

mule diferențe în structura diferitelor instruiri din acest domeniu.   

 Actul normativ, care reglementează activitatea de pază din România este Legea 333/2003. 

Conform acestei legi, activitatea de pază se poate realiza de către gardieni calificați, portari, 

controlori ai accesului sau alte persoane, stabilite de către conducerea unității respective, de către 

persoanele care asigură instruirea, controlul și coordonarea activității de pază. Art. 39 din această 

lege prezintă condițiile, cărora trebuie să corespundă persoana responsabilă cu paza.   

Una dintre aceste condiții prevede că o persoană poate fi angajată pe postul de  gardian doar după 

parcurgerea cu succes a unei instruiri profesionale de bază și obținerea unui certificat, emis de 
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către Direcția generală de Poliție din București sau de către direcția locală de poliție din zona în 

care este stabilit domiciliul persoanei respective.   

 

3. PROPUNERI DE SCHIMBARE  

În sectorul activității de pază s-ar putea atinge o calitate mai ridicată, un pas esențial în această direcție 

constă în stabilirea cerințelor instruirii continue. În această legătură recomandăm gardienilor a 

parcurge programe de instruire mai severe și practice, care să fie suficiente pentru a-și putea presta 

activitatea și a se simți confortabil ca gardieni profesioniști. Firmele de pază trebuie să asigure 

programe de instruire nu doar la începerea activității, ci și pe parcursul perioadei întregi de angajare.    

În plus, pentru garantarea flexibilității și actualizării rapide a cunoștințelor se recomandă 

implementarea unor dispoziții, care vor permite o instruire continuă, asigurată nu doar de către 

organizațiile pentru C-VET, dar și de sectorul activității de pază (în special în Bulgaria). Aceasta va 

crea posibilități noi de instruire cu un conținut real, cursuri de instruire digitalizate, etc., permițând 

gardienilor a-și presta activitatea de pază în timpul instruirii acestora, inclusiv prin cursuri bazate pe 

web.    

 

Acest proiect este menit a face un pas înainte în asigurarea unui curs, car ar putea îmbogăți programele 

de instruire actuale: 

 

3.1.  INSTRUIRE ONLINE PENTRU CONSTATAREA COMPORTMANTULUI RISCANT ȘI 

ÎNȘELĂTOR   

Ideea principală a instruirii este a răspunde necesităților gardienilor, care își prestează activitatea pe 

teren, în locuri publice, prin asigurarea unei instruiri accesibile, concentrate asupra dezvoltării 

cunoștințelor și abilităților pentru constatarea comportamentului riscant și înșelător. Platforma de 

instruire cu utilizare ușoară prezintă un conținut actualizat, organizat în patru module, legate de 

diferitele  aspecte psihologice. Subiectele, incluse în cadrul instruirii sunt importante pentru activitatea 

gardienilor, pentru că prezintă concepte precum risc și siguranță, semnale verbale, paraverbale și 

nonverbale pentru constatarea comportamentului simulat, determinarea profilului comportamental și 

abilități pentru diminuarea stresului. Cursul pregătește gardienii de a înțelege mai bine emoțiile și 
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comportamentul oamenilor din domeniul în care lucrează, prezintă posibilitatea acestora de a învăța a 

preveni apariția unor situații riscante prin folosirea anumitor abilități. 

În plus, cursul prezintă un cadrul general al aspectelor psihologice, care fac parte din sectorul 

activităților de pază. Conținutul digitalizat, furnizat prin lecții video și fișiere de text, prezintă 

posibilitatea unei abordări individuale și unei instruiri flexibile. Secția cu forum permite începerea și 

participarea la dezbateri legate de subiecte importante cu gardienii pe plan mondial. Parte cu textele 

din conținutul fiecăruia modul reprezintă un exemplu bun de standardizare și ar putea fi de folos în cea 

ce privește aplicarea sa la nivel național și european.   

 

3.2. PRACTICI PE BAZA DOVEZILOR   

 

Organizația fiecărui partener a realizat două grupuri-țintă și o sesiune pilot în țara respectivă.  

Constatările în urma acestor activități demonstrează că este prezentă necesitatea de instruire a 

gardienilor la nivel psihologic. Mai concret, este constatată necesitatea generală de participare la 

instruiri specializate cu subiectul principal este prevenția, fiind exprimată și necesitatea de instruire în 

domeniul prevenirii comportamentului riscant și înșelător, această instruire servind ca un punct de 

reper pentru aceste dispoziții privind instruirea în acest domeniu. 

Participanții ar dori a participa la instruiri cu conținut practic, precum și la demonstrări,  în 

această legătură apreciind instruirile video cu exemple de comportament exprimat în situații reale.  

În general, necesitatea de acest tip de instruiri este determinată de lipsa unei instruiri 

psihologice  în domeniul prevenirii comportamentului riscant și gestionarea stresului.   

Sesiunile pilot au demonstrat că gardienii manifestă un interes aparte în subiectele, incluse în 

cadrul instruirii. În plus, prin aceste sesiuni am demonstrat faptul că gardienii sunt în stare a face față 

conținutului cu subiect psihologie și consideră că informațiile furnizate sunt urile pentru activitatea 

acestora.   

În cea ce privește conținutul cursului, rezultatele sesiunilor pilot au demonstrat un nivel bun de  

mulțumire în rândul participanților din diferitele țări (în medie 86% au arătat că sunt mulțumiți pe 

deplin, iar 14% sunt mulțumiți parțial). După părerea participanților, platforma se poate utiliza cu 

ușurință, cursul este util, iar informațiile furnizate sunt prezentate bine. 
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Sesiunile au demonstrat îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților de constatare a 

comportamentului riscant și înșelător la compararea rezultatelor testelor înaintea și după instruirea  (în 

special în România). 

 

4. CONCLUZIE 

Proiectul face încă un pas înainte pentru îmbunătățirea calității în domeniul activității de pază. 

Bineînțeles, situația în continuă schimbare din Europa și pe plan mondial în general, presupun 

necesitatea constantă de dezvoltare profesională. Credem că buna cooperarea între părțile interesate 

reprezintă temei bune pentru atingerea calității ridicate a serviciilor din sectorul serviciilor private de 

pază și reprezintă o garanție pentru protecția drepturilor cetățenilor la nivel național și la nivel 

european.    


