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Prezentarea generalăI.

3

Competiția organizată de RQM Certification pentru
titlul de "Tehnicianul de securitate al anului 2022"
este concepută pentru a recunoaște și a prezenta cel
mai bun “Tehnician pentru sisteme de detecție,
supraveghere video, control acces” din România.

Această competiție a fost concepută pentru a reflecta
rolul și importanța unui specialist în sistemele
electronice de securitate, cerințele legale, normativele
și standardele specifice sistemelor de securitate
moderne.

Scopul acestei competiții este acela de a promova
competențele profesionale și aptitudinile specialiștilor
care instalează, pun în funcțiune, asigurară
mentenanţa şi service-ul pentru sistemele electronice
de detecție efracție și supraveghere video și de a
crește interesul de profesionalizare a acestui domeniu
de activitate.

Competiția este organizată de RQM Certification,
principalul furnizor de formare profesională pentru
industria de securitate privată din România și
susținută de SPYShop, partenerul pentru activitățile
de practică al RQM Certification care pune la
dispoziția concurenților locațiile, baza materială și
toate premiile competiției.

Competiția se va derula sub incidența prezentului
Regulament care este obligatoriu pentru toți
participanții. Prin înscrierea și participarea la această
competiție se consideră acceptarea liber consimțită,
necondiționată și fără rezerve, de către participanți a
Regulamentului, considerându-se drept reale, corecte
și complete toate datele furnizate de către aceștia.

În conformitate cu prevederile Art. 46 din
ORDONANȚA nr. 99/2000 (republicată) privind
comercializarea produselor și serviciilor de piață,
competiția nu este asimilată loteriei publicitare având
în vedere că "premiile sunt câștigate exclusiv datorită
abilității, cunoștințelor și perspicacității participanților,
câștigătorul fiind desemnat în funcție de valoarea
prestației sale".

Regulamentul competiției este disponibil în mod
gratuit oricărui solicitant pe site-ul rqmcert.com.

Decizia de derulare a competiției "Tehnicianul de
securitate al anului 2022" conform regulilor din
prezentul Regulament este finală și obligatorie
pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă
dreptul de a modifica și/sau schimba și/sau
întrerupe competiția în orice moment, dar nu înainte
de a afișa aceste modificări pe site-ul rqmcert.com.

Ocupația “Tehnician pentru sisteme de detecție,
supraveghere video, control acces” cu codul COR
(Clasificarea Ocupatiilor din Romania) 352130
este solicitată pe piața muncii în condițiile creșterii
cererii de servicii de securitate pentru toate tipurile
de obiective. Acest post se regăsește în organigrama
tuturor firmelor ce oferă servicii de instalare,
întreținere, mentenanță și service a sistemelor de
securitate.

Certificatul de absolvire al acestei ocupații este
obligatoriu pentru toate persoanele care lucrează în
cadrul unor companii licențiate de I.G.P.R. pentru
"instalarea, modificarea, monitorizarea, întreţinerea şi
utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei"
sau autorizate de I.G.S.U. pentru "instalarea și
întreţinerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare,
alarmare și alertare în caz de incendiu".

Tehnicienii pentru sisteme de detecție,
supraveghere video, control acces instalează, pun în
funcțiune, asigurară mentenanţa şi service-ul atât
pentru sistemele tehnice de detecție efracție,
monitorizare, control al accesului și supraveghere
video cât și pentru sistemele de detectare,
semnalizare şi alarmare la incendiu.

1.1. Premiile competiției
Toți cei trei finaliști ai competiției 

vor fi premiați de către organizatori 
cu echipamente utile activităților 

lor profesionale după cum urmează:
Premiul I   - Echipamente și scule de 

lucru în valoare de 5.000 Lei oferit 
de SPYShop.

Premiul II  - Echipamente și scule de 

lucru în valoare de 3.000 Lei oferit 

de SPYShop.

Premiul III - Echipamente și scule de 

lucru în valoare de 2.000 Lei oferit 

de SPYShop.



RE
GU

LA
ME

NT
 CO

MP
ETI

ȚIA
 "T

EH
NI

CIA
NU

L D
E S

EC
UR

ITA
TE 

AL
 AN

UL
UI 

20
22

" Ce abilități trebuie să
demonstreze 

concurenții în 
această competiție:

II.

4 PARTENER PARTENER

Criterii și condiții de 
înscriere și 
participare:

III.

§ Abilități de comunicare.

§ Cunoașterea legislației naționale incidentă domeniului sistemelor de securitate private.

§ Cunoașterea normativelor pentru instalațiile de curenți slabi și standardele europene și
naționale de profil relevante.

§ Atenția la detalii.

§ Competenţe de bază în matematică, tehnico-ştiinţifice și electrotehnice.

§ Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă.

§ Aplicarea normelor de protecţia mediului.

§ Rezolvarea problemelor.

§ Abilități de montare a tubulaturii și de realizare a cablajului necesar sistemelor
electronice de securitate.

§ Abilități de instalare a sistemelor electronice de detecție efracție și supraveghere video.

§ Abilități de punere în funcţiune a sistemelor electronice de detecție efracție și
supraveghere video.

§ Abilități de asigurare a mentenanţei şi service-ului pentru sistemele electronice de
detecție efracție și supraveghere video.

§ Abilități de conectare a sistemelor electronice de detecție efracție și supraveghere
video la un dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracție.

§ Aceasta este o competiție individuală care se adresează persoanelor cu cetăţenia
română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene.

§ Nu există limite superioare de vârstă pentru cei care doresc să concureze în această
competiție.

§ Concurenții trebuie să dețină o specializare în ocupația de “Tehnician pentru sisteme
de detecție, supraveghere video, control acces” cod COR 352130 sau 313210.



RE
GU

LA
ME

NT
 CO

MP
ETI

ȚIA
 "T

EH
NI

CIA
NU

L D
E S

EC
UR

ITA
TE 

AL
 AN

UL
UI 

20
22

"

5 PARTENER PARTENER

Înscrierea 
participanților și 

desfășurarea 
competiției:

IV.

Pentru informații și resurse utile, inclusiv înregistrarea, regulile competiției și criteriile de 
înscriere, vizitați site-ul RQM Cert, www.rqmcert.com

Procedura de înscriere se efectuează online (www.rqmcert.com )

Trimiterea bibliografiei cu documentația
tehnică participanților înregistrați pentru
etapa testului online se va efectua, pentru toți
participanții, în data de

01 iulie 2022.

Notă: Bibliografia pentru etapa testului online 
constă din legislație, normative, standarde 

naționale/europene (aceasta este în sarcina 
fiecărui participant) și documentația tehnică

pusă la dispoziție de organizatori.

Managementul participanților se află în sarcina
RQM Cert.

Proba testului online se află în sarcina RQM
Cert și SPYShop.

Proba practică se află în sarcina SPYShop.

Comisia de examinare este formată din 5
reprezentanți:
ü RQM Cert: președinte comisie

ü Spy Shop: 2 membrii examinatori

ü Poliția Română: 2 membrii examinatori

4.1. Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal:
• Prin participarea la această competiție, participanții confirmă cunoașterea prevederilor

prezentului regulamentul și își exprima acordul în privința acestora.

• Potrivit prevederilor legii, anunțarea câștigătorului și a premiilor este un eveniment public.
Participarea la competiție constituie acordul câștigătorului privind faptul că numele său și
premiul obținut va fi făcut public potrivit legislației române în vigoare.

• Prin participarea la competiție, participanții își dau consimțământul expres că sunt de
acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale sa fie
prelucrate și utilizate de organizator (personal ori prin împuternicit) în următoarele scopuri:
desemnarea câștigătorilor, înregistrarea, validarea și înmânarea premiilor câștigătorilor
competiției, publicarea numelor tuturor finaliștilor și a locurilor ocupate de către aceștia pe site-
urile www.rqmcert.com și www.spy-shop.ro și în Social Media.

• Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția
împuterniciților săi, doar pentru buna desfășurare a acestei competiții.

• Orice prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate de participanți este făcută de
către organizator (direct sau prin împuternicit) în conformitate cu dispozițiile Regulamentului
(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date.
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6 PARTENER PARTENER

4.1. Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal:
La cererea expresă a oricăruia dintre
participanți, organizatorul va asigura acestuia
exercitarea oricăruia dintre drepturile
prevăzute mai sus. Pentru exercitarea acestor
drepturi, participanții înscriși în competiție vor
trimite organizatorului pe Calea Circumvalatiunii
nr 2-4, INCUBOXX, office 101, Timisoara, jud
Timis, Romania, o cerere întocmită în formă
scrisă, datată și semnată. Cererea poate fi
trimisă și prin poștă electronică la adresa de
email office@rqmcert.com.

Organizatorul va comunica măsurile luate în
temeiul prevederilor precedente, precum și,
dacă este cazul, numele terților cărora le-au fost
dezvăluite datele cu caracter personal
referitoare la persoana vizată, în termen de 30
zile de la data primirii cererii, sub rezerva
solicitării exprese a solicitantului de a i se
comunica informațiile în scris la o anumită
adresă de email.

Formularul de înscriere conține ca date de
identificare numele și prenumele, adresa,
numărul de telefon și adresa de email, iar
completarea sa este obligatorie pentru
participarea la competiție.

Stocarea datelor participanților şi prelucrarea
lor nu se face în alte scopuri decât celui anterior
menţionat, respectiv nu se vor utiliza pentru
reclamă, marketing şi/sau publicitate.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu
privire la datele personale ale participanților şi le
va utiliza numai în scopurile stabilite prin acest
regulament.

Identitatea și dovada specializării profesionale
a fiecărui participant vor fi demonstrate cu un
act de identitate și originalul sau copia
certificatului de specializare în ocupația
“Tehnician pentru sisteme de detecție,
supraveghere video, control acces” cod COR
352130 sau 313210 prezentate comisiei de
examinare la începerea fiecărei etape a
competiției.
Dacă participantul nu poate demonstra
identitatea declarată în formularul de înscriere
și dovada specializării va fi eliminat imediat fără
posibilitatea de reînscriere la competiția din
acest an.

Dreptul de acces la date - dreptul de acces în
contextul GDPR implică, în principal, dreptul
clienților de a obține confirmarea dacă
prelucrăm sau nu datele personale care îi
privesc; accesul la datele respective (i.e. o copie
a datelor).

Dreptul la rectificare și ștergere a datelor cu
caracter personal - persoana vizată are dreptul
de a obține de la organizator, fără întârzieri
nejustificate, rectificarea datelor cu caracter
personal inexacte care o privesc. Orice persoana
vizata are dreptul de a obține de la operator, la
cerere si în mod gratuit:

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea
sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu
este conforma prezentei legi, în special a
datelor incomplete sau inexacte;

b) după caz, transformarea în date anonime a
datelor a căror prelucrare nu este conforma
prezentei legi;

c) notificarea către terții cărora le-au fost
dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate
conform lit. a) sau b), dacă aceasta notificare
nu se dovedește imposibilă sau nu presupune
un efort disproporționat fata de interesul
legitim care ar putea fi lezat.

Dreptul la opoziție - persoana vizata are dreptul
de a se opune în orice moment, din motive
întemeiate si legitime legate de situația sa
particulara, ca date care o vizează sa facă
obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în
care exista dispoziții legale contrare.

În caz de opoziție justificata prelucrarea nu mai
poate viza datele în cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune în
orice moment, în mod gratuit si fără nici o
justificare, ca datele care o vizează sa fie
prelucrate în scop de marketing direct, în numele
operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvăluite
unor terți într-un asemenea scop.

Actele de identitate și certificatele de
specializare prezentate comisiei nu se
colectează și nu se înregistrează în nicio formă
de către organizatori.

Formularele de înscriere vor fi păstrate timp
de 60 de zile după finalizarea fiecărei etape a
competiției după care acestea se distrug.

Drepturile persoanelor vizate
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Înscrierea 
participanților și 

desfășurarea 
competiției:

IV.
4.2. Etapa I-a (pasivă) 

30 septembrie 2022

NOTĂ! Următorii 2 clasați, în urma punctajului obținut și a timpul cel mai scurt de
completare a testului (în caz de punctaj egal) vor constitui "lista de rezervă". Dacă din diverse
motive unul sau doi dintre cei trei fanaliști se retrage acestia vor fi înlocuiți din "lista de
rezervă" utilizând acceași regulă de mai sus.

4.2.1. Informații cheie:
§ test online, tip grilă format din 100 de

întrebări, fiecare cu trei variante de
răspuns iar dintre acestea doar unul
corect reprezentând 0,10 puncte;

§ timp alocat: 120 de minute;

§ fiecare participant trebuie să
demonstreze că este singur în
încăperea unde susține testul prin
prezentarea video a acesteia și
menținerea video online, pe toată durata
testului;

§ pierderea imaginii video în timpul desfășurării
testului va duce automat la descalificarea
participantului fără posibilitatea de revenire în
competiție;

§ participanții vor intra în posesia rezultatului
imediat ce finalizează testul fiindu-le
prezentate și variantele corecte ale
răspunsurilor;

§ primii 3 participanți care vor merge in
finala competiției și cei doi participanți aflați
pe "lista de rezervă" vor fi anunțați în 48 de
ore de la finalizarea testului online;

§ în situația unui rezultat de egalitate la
puncte, ordinea va fi stabilită de timpul cel
mai scurt în care au fost finalizate testele;

§ dacă unul sau mai mulți finaliști se vor
retrage, locurile acestora vor fi completate,
în ordine de participanții aflați pe "lista de
rezervă".
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Înscrierea 
participanților și 

desfășurarea 
competiției:

IV. 4.3. Etapa a II-a (activă)
FINALA

28 OCTOMBRIE 2022

4.3.1. Sesiune online de instruire a finaliștilor
Instruirea va fi anunțată, în scris, tuturor
finaliștilor cu cel puțin 5 zile înainte de data
finalei și va consta din:

§ Prezentarea regulilor competiției pentru
etapele practice care detaliază ce se
așteaptă în timpul competiției și cum se va
desfășura aceasta.

§ Prezentarea regulilor și cerințelor de
sănătate și securitate în muncă pe timpul
desfășurării competiției.

§ Instruirea în subsistemul de alarmare la
efracție oferit de SPYShop.

§ Instruirea în subsistemul de supraveghere
video oferit de SPYShop.

4.3.2. Locația, data și tema competiției
Finala competiției va fi transmisă live și se va
desfășura la sediul SPYShop situat în str.
Wolfgang Amadeus Mozart nr. 22, Dumbrăvița,
Timiș.
Finaliștii vor fi puși în situații complexe de
instalare, punere în funcțiune și remediere a
defecțiunilor unui sistem integrat de
securitate electronică (subsistem detecție
efracție și subsistem supraveghere video);
teme alese de comisia de examinare.

Toți concurenții vor primi acceași temă,
aceleași materiale și echipamente puse la
dispoziție de SPYShop.

Tema: se va efectua instalarea, punerea în funcțiune și efectuarea legăturilor cu dispeceratul de 
alarmare conform specificațiilor temei de concurs.

I. Prima probă (2 ore)
1. Finalizați cablarea pentru toate dispozitivele,

inclusiv pentru cele care sunt deja pre-cablate
conform specificațiilor temei de concurs.

2. Instalați toate dispozitivele componente ale
sistemului conform specificațiilor temei de concurs.

3. Conectați dispozitivele și echipamentele de
semnalizare conform specificațiilor temei de
concurs.

4. Adăugați dispozitive de detectare fără fir conform
specificațiilor temei de concurs.

5. Porniți sistemul (în siguranță).
6. Efectuați programarea sistemului conform

specificațiilor temei de concurs.
7. Conectați sistemul la un dispecerat de

monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva
efracției conform specificațiilor temei de concurs.

8. Înregistrați rezultatele și completați toată
documentația sistemului conform prevederilor
legislației în vigoare.

9. Predați sistemul comisiei de evaluare și efectuați
un instructaj pentru utilizarea corectă a sistemului
materializat prin încheierea unui document de
instruire.

II. A doua probă (1 oră)
1. Comisia va crea o defecțiune în sistemul integrat

care va fi transmisă dipeceratului de
monitorizare; defecțiunea va trebui identificată și
remediată contra timp.

2. Identificați și înregistrați defecțiunile fiecărui
subsistem.

3. Testați/remediați defecțiunile fiecărui subsistem.

4. Efectuați o întreținere completă a fiecărui
subsistem.

5. Înregistrați rezultatele.

6. Repuneți în funcţiune fiecare subsistem.

7. Conectați sistemul la un dispecerat de
monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva
efracției conform specificațiilor temei de concurs.

8. Înregistrați rezultatele și completați toată
documentația sistemului conform prevederilor
legislației în vigoare.

9. Predați sistemul comisiei de evaluare și efectuați
un instructaj pentru utilizarea corectă a sistemului
materializat prin încheierea unui document de
instruire.
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Regulile competiției 
pentru 
Finală:

V.

§ Panourile de lucru vor fi preinstalate conform
specificațiilor temei de competiție din fiecare
etapă.

§ Cablările vor fi efectuate pentru toate
dispozitivele componente ale subsistemului/
sistemului integrat inclusiv la rețea electrică.

§ Toate echipamentele ce vor trebui instalate
pe panourile de lucru vor în ambalajele
originale și disponibile la fiecare stand conform
specificațiilor temei de competiție din fiecare
etapă.

§ Este responsabilitatea participanților să
sosească la timp fiind obligatorie înregistrarea
cu cel puțin 2 ore înainte de ora începerii
competiției. Participanții care nu respectă
această regulă pot fi excluși din finala
competiției.

§ Pentru participanții care nu au domiciliul în
Timișoara organizatorii vor deconta cheltuielile
de deplasare și vor asigura cazarea pentru
noaptea anterioară zilei competiției.

§ Participanții vor începe și vor termina
sarcinile conform instrucțiunilor comisiei de
evaluare.

§Organizatorii vor furniza fiecărui participant
echipament de lucru si protecție în care nu
este inclusă încălțămintea de protecție, aceasta
fiind obligația fiecărui participant de a o avea.
Fără încălțămintea proprie de protecție este
posibil să nu puteți participa la competiție din
cauza reglementărilor de sănătate și siguranță.

§ Participanții care doresc să părăsească zona
de lucru în timpul competiției, trebuie să solicite
permisiunea comisiei de evaluare.

§ În cazul în care există o întrerupere a
curentului electric, o defecțiune neașteptată a
oricăruia dintre echipamente sau un accident,
participanții trebuie să acționeze conform
instrucțiunilor comisie de evaluare.

§Organizatorii se așteaptă ca toți participanții
să respecte regulile și regulamentele locației
gazdă.

5.1. Sănătatea și securitatea în muncă

Pentru proba practică (Finala), participanții
trebuie să aplice măsurile corespunzătoare, în
conformitate cu cunoștințele și cu mijloacele
tehnice puse la dispoziție de către organizatori,
pentru a evita consecintele oricărui pericol.

Pentru proba practică (Finala), participanții
trebuie să desfășoare toate operațiunile în
conformitate cu pregatirea și instruirea lor,
precum și cu instrucțiunile primite din partea
organizatorilor, astfel încât să nu expună la
pericol de accidentare sau îmbolnavire
profesională atât propria persoana, cât și alte
persoane care pot fi afectate de acțiunile sau
omisiunile sale în timpul activităților din concurs.

Participanții au urmatoarele obligații:
§ sa utilizeze corect mașinile, aparatura,

uneltele, substanțele periculoase,
echipamentele de transport și alte mijloace de
lucru;

§ să utilizeze corect echipamentul individual de
protecție acordat și, dupa utilizare, să-l înapoieze
sau să-l pună la locul destinat pentru păstrare;

§ să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la
modificarea, schimbarea sau înlăturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în
special ale masinilor, aparaturii, uneltelor,
instalațiilor tehnice și să utilizeze corect aceste
dispozitive;

§ să comunice imediat organizatorilor
competiției orice situație despre care au motive
întemeiate să o considere un pericol pentru
securitatea și sănătatea sa, precum si orice
deficiență a sistemelor de protecție;

§ să aducă la cunostința organizatorilor
competiției accidentele suferite de propria
persoana.
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Forța majorăVI.

5.2. Îndrumări și sfaturi oferite de organizatori pentru toți participanții
Pregătirea pentru competiție - Un participant de succes, trebuie să fie încrezător, calm și sigur de
sine atunci când este într-o competiție. Gândiți-vă la scopul și obiectivul pe care îl vizați în timpul
competiției pentru că odată ce aveți clar în minte scopul și obiectivul veți putea să vă pregătiți mai
eficient.

Gestionarea timpului - Începeți pregătirea pentru
Faza I-a cu studiu asupra bibliografiei publice chiar
înainte de înscrierea pentru competiție și imediat
ce intrați în posesia bibliografiei tehnice furnizată
de organizatori.
Gestionați-vă timpul în mod eficient atunci când
sunteți solicitați să efectuați sarcinile probelor
practice pentru că nu va fi suficent să lucrați
repede ci și corect. Fiecarea sarcină pe care o veți
primi în competiție are alocat un anumit timp așa
că vă recomandăm să exersați operațiunile care vă
ocupă, de obicei, cel mai mult timp.
Nu gestionați timp, gestionați-vă acțiunile.
Concentrați-vă pe gestionarea a ceea ce aveți de
făcut și cum să o faceți mai eficient.

Planificare - creați-vă propriul plan de abordare a
fiecărei sarcini și nu ratați sesiunea online de
pregătire pentru faza a II-a (finala). Planificarea
studiului este cel mai bun exercițiu de
autodisciplină și organizare, dar poate fi și o
adevărată provocare, dacă nu obișnuiești să-ți
setezi obiective, să înțelegi care sunt prioritățile și
cum poți să-ți împarți sarcinile în mod eficient.

Organizare - Asigurați-vă că toate etapele unei
sarcini sunt finalizate. Organizați-vă toate
echipamentele și materialele pentru fiecare
sarcină.

Litigii și reclamațiiVII.

Pentru scopul acestui Regulament forţă
majoră înseamnă orice eveniment care nu
poate fi prevăzut, controlat sau remediat de
către organizator, inclusiv imposibilitatea
organizatorului din motive independente de
voinţa sa şi a cărui apariţie conduce la
neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare
ori la întârzierea îndeplini obligațiile asumate
prin Regulament.

Constituie caz de forță majoră, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre următoarele
circumstanțe: război, anarhie, acte de terorism, război civil, pandemii, cutremure, incendii, explozii, furtuni,
inundații, perturbări ale traficului aerian sau de altă natură, restricții de călătorie în țară sau în străinătate și
alte fenomenemeteorologice adverse, confiscări sau orice alte acțiuni ale instituțiilor publice.
În cazul apariției unui caz de forță majoră, organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea
obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.
În caz de intervenire a unui caz de forță majoră, organizatorul va comunica participanților existența acesteia
în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la apariția respectivului caz de forță majoră.

Eventualele litigii apărute între organizator şi
participanţii la competiție se vor soluţiona pe
cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi
posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele
judecătorești române competente de la sediul
organizatorului.

Eventualele reclamaţii legate de derularea competiției se pot trimite pe adresa organizatorului în termen
de maxim 3 zile lucrătoare de la data acordării premiului. După expirarea acestui termen organizatorul nu
va mai lua în considerare nicio reclamaţie.
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Alte clauzeVIII.

Decizia organizatorului în orice privinţă este
finală şi aplicabilă tuturor participanţilor. Prin
participarea la competiție, participanţii sunt de
acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite
de Regulamentul oficial al competiției.

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate
măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta
imaginea sau costurile acestei competiții.

Organizatorul nu răspunde pentru durata de utilizare/calitatea premiilor și/sau orice eventuale defecte
ale premiilor câștigate pentru modul de utilizare a acestora.
Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile în care anumite persoane înscrise în
competiție sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la competiție, dacă această incapacitate
se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care organizatorul îl poate în mod rezonabil
exercita.

Bibliografie 
competiție

IX.

9.1. Publică
Aceasta poate fi accesată oricând din surse publice (gratis sau contra cost)
Legislație: 20%
§ LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor şi protecţia persoanelor*).
§ HOTĂRÂREA nr. 301 din 11 aprilie 2012(*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
§ INSTRUCŢIUNILE nr. 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a 

unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor.

Normative, standarde naționale/europene: 20%
§ I 18/1-01 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de curenţi slabi aferente 

cladirilor civile şi de producţie.
§ I 18/2-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de semnalizare a 

incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efracției din clădiri.
§ I 7-2011 Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.
§ SR CLC/TS 50131-7:2014 - Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 7: 

Linii directoare pentru aplicaţii
§ SR EN 62676-4:2016 - Sisteme de supraveghere video utilizate în aplicaţii de securitate. Partea 4: 

Linii directoare pentru aplicaţii
§ SR EN 60839-11-2+AC:2016 - Sisteme de alarmă şi de securitate electronică. Partea 11-2: Sisteme 

electronice de control al accesului. Linii directoare pentru aplicaţii.

9.2. Furnizată de organizatori
Aceasta este bibliografia tehnică pusă la dispoziție de organizatori doar persoanelor care au făcut 
înscrierea în competiție conform regulilor prezentate.
Documentație tehnică: 60%
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RQM Cert este un furnizor de formare profesională cu o echipă de specialiști cu experiență în 
servicii de pregătire profesională, evaluare și audit. 

Avem cunoștințe în sisteme de management al calității, mediu, sănătate și siguranță ocupațională,
auto, securitate fizică și a informațiilor și servicii IT.

Programele noastre de formare sunt concepute pentru a sprijini învățarea activă în conformitate cu
legislația, standardele naționale și internaționale cu cerințele specifice domeniilor prezentate mai sus.

Valorile noastre ne-au ajutat să
devenim ceea ce suntem astăzi:

Competență - puteți avea încredere în formatorii
noștri profesioniști cu ani de experiență în
domeniile lor de formare;

Profesionalism - vă garantăm că programele
noastre profesionale sunt exact ce aveți nevoie
penru succesul dumneavoastră în carieră;

Axat pe client - programele noastre de formare
sunt pragmatice și încurajează învățarea activă
prin exemple și scenarii din viața reală;

Încredere - partenerii noștrii internaționali ne
evaluează în mod constant astfel încât să putem
menține standardele de acreditare pentru
serviciile oferite.

Misiunea noastră: 
să dezvoltăm abilitățile și competențele 

participanților la cursurile noastre oferind-ule 
programe de formare profesională de înaltă

calitate.
Programele noastre de formare sunt furnizate la 

nivel global sub formă de auto-studiu, sală de clasă
virtuală, sală de clasă și intern.

§ Tehnician Sisteme de Detecție, 
Supraveghere Video, Control Acces; 

§ Proiectant Sisteme de Securitate;
§ Evaluator de Risc la Securitatea Fizică;
§ Manager de Securitate;
§ Tehnician Sisteme și Instalații de Limitare și 

Stingere a Incendiilor;
§ Managementul Operațiunilor de Securitate.

+40 356 173 020www.rqmcert.com office.rqmcert.com
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Cu o experienta de peste 15 ani, SPYSHOP reprezinta un jucator de top in domeniu sistemelor 
de securitate, avand in portofoliu peste 60 de mii de produse de la peste 200 de producatori. 

60 de specialisti certificati asigura consultanta si suport tehnic la nivel national, livrare rapida 
a comenzilor, centru de service pentru rezolvare rapida a produselor in perioada de garantie si 

post garantie. 

Prin reteaua de parteneri instalatori, asiguram si serviciile de montaj si instalare la nivel 
national.

este un brand 
regional puternic in 
industria de retail si 

distributie a 
sistemelor de 

securitate, 
supraveghere si law 

enforcement. 



RQM Certification
RQM Certification cu sediul în Timișoara este un furnizor de
formare profesională cu o echipă excepțională de specialiști cu
mare experiență în formare profesională, servicii de evaluare
și audit.

Compania are expertiză în domeniul sistemelor de
management al calității, al mediului, al sănătății și securității la
locul de muncă, al automobilelor, al securității fizice, al
informațiilor și al serviciilor IT.

Programele de formare sunt concepute pentru a sprijini
învățarea activă în conformitate cu standardele internaționale
și cerințele specifice fiecărei industrii.

office@rqmcert.com

+40 356 173 020

www.rqmcert.com
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SPYShop
SPYShop este un brand regional puternic in industria de retail
si distributie a sistemelor de securitate, supraveghere si law
enforcement.

Cu o experienta de peste 15 ani, SPYSHOP reprezinta un
jucator de top in domeniu sistemelor de securitate, avand in
portofoliu peste 60 de mii de produse de la peste 200 de
producatori.

60 de specialisti certificati asigura consultanta si suport
tehnic la nivel national, livrare rapida a comenzilor, centru de
service pentru rezolvare rapida a produselor in perioada de
garantie si post garantie.

Prin reteaua de parteneri instalatori, asiguram si serviciile de
montaj si instalare la nivel national.

comenzi@ spy-shop.ro

+40 356 453 007

www.spy-shop.ro

PARTENER:

ORGANIZATOR:


