Cursuri de instruire şi atestare
pentru utilizatori SENT

Accesul în sistemul SENT este permis numai persoanelor autorizate de administratorii de
sistem să utilizeze facilităţile sistemului. Pentru ca o persoană să poată fi utilizator al
sistemului SENT aceasta trebuie să deţină atestatul de operator al sistemului, obţinut în
urma susţinerii unui examen de atestare. Valabilitatea acestui atestat este de 10 ani.
În calitate de administrator al sistemului SENT, STFD-TRANSFOND S.A. asigură cursuri de
instruire şi examen de atestare a competenţelor de utilizatorilor al sistemului SENT.
Cursurile de instruire se desfăşoară la sediul STFD-TRANSFOND S.A., îmbină prezentările
teoretice cu exerciţiile practice şi se desfăşoară pe un mediu dedicat (mediul de training)
care utilizează metode de securitate identice cu cele utilizate pe mediul real (de producţie).
Durata acestor cursuri este de 3 zile și jumătate. Examenele pentru obţinerea atestatelor de
operator al sistemului SENT constau într-un test teoretic, de tip grilă şi o probă practică.
Cursurile de instruire sunt susţinute de instructori care deţin cunoştinţe solide privind modul
de operare al sistemului SENT, precum şi experienţa necesară desfăşurării acestei activităţi.
Pe tot





parcursul instruirii se urmăreşte înţelegerea de către cursanţi a aspectelor legate de:
Funcţionarea sistemului SENT şi caracteristicile sale operaţionale;
Funcţiile de bază ale sistemului SENT;
Gestionarea situaţiilor de urgenţă;
Utilizarea serviciului de helpdesk al TRANSFOND.

Beneficiari
Cursurile de instruire şi atestare sunt adresate personalului angajat al participanţilor sau
viitorilor participanţi la sistemul SENT.
Sesiuni
STFD-TRANSFOND S.A. organizează anual câte două sesiuni ordinare de instruire şi atestare
a utilizatorilor pentru sistemul SENT, respectiv, în primăvară şi în toamnă.
La cererea participanţilor, STFD-TRANSFOND S.A. poate organiza atât sesiuni extraordinare
de instruire şi atestare a operatorilor sistemului SENT.
Tarife
Tip sesiune

Tarif
Tarif
instruire/persoană atestare/persoană

ordinară

1.690,00 lei (+ TVA)

310,00 lei (+ TVA)

extraordinară

3.144,00 lei (+ TVA)

652,00 lei (+ TVA)

Înscriere
STFD-TRANSFOND S.A. va anunţa participanţii la sistemul SENT cu privire la data de început
a fiecărei serii de instruire şi atestare, specificând totodată şi data limită de înscriere.
Înscrierile la sesiunile de instruire şi atestare se vor face pe baza formularului de înscriere
care va fi livrat de STFD-TRANSFOND S.A. în momentul lansării anunţului de organizare.
Formularul completat va putea fi transmis la STFD-TRANSFOND S.A. de către persoanele de
contact desemnate de fiecare participant la sistemul SENT, prin e-mail securizat la adresa
helpdesk@sep.transfond.ro.

