
CURS 
pentru personalul din domeniul 

securității, pazei și protecției







Obiective

Pregătire 
profesională

Specializare în 
domeniul 

securității, pazei 
și protecției

Expertiză 

Dezvoltare 
abilități Informare



Cum?

Structură 

Securitate 



De unde?



Expertiză



Modulul I

Comportamentul 
riscant si simulat. 
Detectare



Concepte

Risc

Siguranță

Securitate

Prevenire

Protecție



Modul I

Perceptie, mecanisme psihice implicate 
în percepția pericolului. 
Comportamentul riscant, simulat, 
periculos.



Creierul și 
reacția la risc

Creierul uman este un 
organ fascinant și 
procesele sale provin 
din perioada de 
apariție a speciei 
umane.

Atunci când un om 
simte sau percepe 
ceva ce ar putea 
constitui un pericol 
potențial, creierul 
reacționează imediat



Despre 
emoții 

Plecând de la faptul că în lucrul agentului de 
Securitate emoțiile sunt de importanță majoră, 
să vorbim puțin despre emoții și despre 
modalitatea în care ne afectează. Acestea sunt 
foarte importante în înțelegerea 
comportamentului în situații de urgență.

Emoțiile apar foarte rapid, inconștient și 
durează câteva fracțiuni de secundă, din acest 
motiv de multe ori ne iau prin surprindere.



Comportamentul 
simulat, riscant, 
periculos

• Comportamentul, în sens general, 
reprezintă ansamblul reacțiilor, 
observabile și/sau măsurabile ale 
organismului uman, prin care acesta 
răspunde la o situație trăită în funcție 
de stimulările mediului și de trăirile 
interne.



Comportamentul 
suspect

Comportamentul simulat este o încercare de a ascunde 
sau falsifica sensul unei realități. 



Investigarea 
comportamentului 

simulat



Terorismul 
suicidar

comportamentul teroristului sinucigaș, 

ce fel de persoane sunt, 

elemente de profiling

motivația



Detectarea comportamentului 
disimulat

Modulul II



Ce? De ce? Cum? 

Înțelegerea elementelor 
de bază ale 

comportamentului 
simulat



Prevenirea, proactivitatea 

profilaxia în 
activitatea 

personalului de 
securitate



Elementele de bază ale analizei comportamentale

Limbaj verbal 
– continut

Limbaj non 
verbal

Gesturi

Microexpresii
Limbaj para 

verbal



Soluții tehnice



Modulul III 
Profilul 

Comportamental



Bazele fiziologice ale 
emoțiilor și 

comportamentului



Verificare pentru 
diagnosticarea expresă



Algoritm, reguli și abilități



Indicatori non-verbali



Evitarea  capcanelor în 
timpul procesului de 

interpretare



Modulul IV

Managementul stresului la 
personalul din domeniul 
pazei, siguranței și securității



Atenție 
către nivelul 
de stres 

Cum anume stresul influențează starea 
voastră de sănătate 

Cum anume stresul influențează starea 
voastră de sănătate psihică

De ce este posibilă reducerea stresului și 
de ce trebuie aplicată în activitatea 
voastră.  



Care sunt avantajele la 
managementul stresului?

Cum anume stresul influențează 
viața noastră?

Ce este stresul?



Stresul nu este ceva pozitiv 
sau negativ



Tehnici de respirație



Reacții psihologice



Psihoterapie

Tehnici de gândire

Tehnicile - relaxare musculară 
progresivă, autohipnoză, meditație 
și tehnici de respirație.    



Relaxare muscuară
progresivă



Așezați vă în așa fel încât tălpile să fie pe podea și cu capul în față 

Uitați-vă la un anumit punct din palma  

Respirați adânc  

La fiecare expirare spuneți câte o cifră  

Pronunțați cifra de atâtea ori cât ese numărul cifrei, adică 1 o dată , 2 de 
două ori, 3 de trei ori, 4 de patru ori, 5 de cinci ori, 6 de șase ori, 7 de 
șapte ori și 8 de opt ori. 

Succesiunea, care trebuie respectată este următoarea: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 
4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8.



Mulțumim pentru atenție!


