12.06.2017
Nr. inreg.490
Invitatie
Camera de Comerț și Industrie Neamț în parteneriat cu Elsam Training&Consulting
SRL vă invită să participați la workshop-ul cu tema:
”Mecanisme și bune practici
în activitatea agentului de securitate și a detectivului particular”
Modificările legislative și noile tendințe în domeniul serviciilor de pază, protecție și
detectiv particular sunt principalele subiecte ce vor fi abordate în cadrul acestui workshop.
Lectorii care vor susține această manifestare au o bogată experiență în sistemul
de siguranță națională și inteligence, respectiv:
- Col(r) dr. ing. Andriciuc Radu
 A ocupat diverse funcții de comandă și execuție în Ministerul Apărării Naționale și
Ministerul Afacerilor Interne.
 A organizat și predat cursul ” Managementul situațiilor de urgență la nivelul
administrației publice centrale și locale” în cadrul Institutului Național al
Administrației-INA.
 Este autorul unor studii de specialitate în diverse domenii, cum ar fi: protecție civilă,
managementul conflictelor, analiză cantitativă pe suport informatic al situațiilor de
urgență civile și teoria jocurilor.
- Col(r) LUNGU GELU






Sef structura si personal executie management operational
Resurse umane si pregatire continua
Securitatea informatiilor clasificate si N.A.T.O.
Consilier de integritate anticoruptie
Informatica

Evenimentul se va desfășura în zilele de 07 și 08 iulie 2017 la sediul Camerei de
Comerț și Industrie Neamț, conform agendei anexate.
Persoanele interesate pot confirma înscrierea pe adresa de e-mail scoala@ccint.ro
telefon 0233/ 216663, până la data de 30 iunie 2017.
Taxa de participare este de 150 lei/persoana, inclusiv TVA. Se poate achita direct la
casieria C.C.I. Neamţ sau prin virament, în contul RO58RNCB0196027795740001,
deschis la B.C.R. Piatra Neamţ până la data de 03 iulie 2017.
Cu stimă,
Mihai Apopii
Președinte
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AGENDA
Ziua I, 07 iulie 2017
08.30 – 09.00 Înregistrarea participanților
09.00 – 09.30 Deschiderea lucrărilor
 Camera de Comerț și Industrie Neamț
 ELSAM TRAINING & CONSULTING SRL
09.30 – 11.00 Sesiunea I – Tendințe de viitor privind legislația în domeniul serviciilor
de pază, protecție și detectiv particular, studii de caz și discuții
 Moderator: ELSAM TRANING & CONSULTING SRL
11.30 – 12.00 Pauză de cafea
12.00 – 14.00 Sesiunea a II-a – Evoluții prezente și viitoare în domeniul de
competență al detectivului particular, studii de caz și discuții
 Moderator: ELSAM TRANING & CONSULTING SRL
14.00 – 15.00 Concluzii și închiderea lucrărilor zilei I
Ziua II, 08 iulie 2017
09.30 – 11.00 Sesiunea a III-a – Evoluții prezente și viitoare în domeniul de
competență al agentului de securitate, studii de caz și discuții
 Moderator: ELSAM TRAINING & CONSULTING SRL
11.30 – 12.00 Pauză de cafea
12.00 – 13.00 Sesiunea a IV-a – Norme de comportament în situații de
urgență ale agentului de securitate și detectivului particular, studii de caz și discuții
 Moderator: ISU Piatra Neamț
13.00 – 15.30 Concluzii și închiderea lucrărilor workshop-ului
Sinteza temelor abordate
Cuvânt de încheiere
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