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Am aflat pentru Dumneavoastra... 
● În data de 8 octombrie 2011 a avut loc deschiderea 
ASIS Chapter Romania, ASIS este asociația 
internațională ce se ocupă cu elaboarea de programe 
educaționale și materiale care abordează toate aspectele 
securității private. 
 
● Ministerul Administrației și Internelor, în parteneriat 
cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul 
Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, 
Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul Român de 
Informații, Romexpo, CNROMARM și asociațiile 
patronale PATROMIL și OPIAR, a organizat în 
perioada 22-25 septembrie 2011, Expoziția Internaținală 
pentru Echipament Militar ”EXPOMIL 2011”. 
Evenimentul, înscris în circuitul marilor manifestări 
internaționale în domeniul tehnicii și tehnologiei militare, 
a reunit firme de prestigiu din țară și din străinătate, care 
au prezentat elementele de noutate și stadiul actual de 
dezvoltare al echipamentelor și capabilităților în domeniul 
securității și apărării. (sursa: www.jandarmeriaromana.ro) 
 
● Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Asociaţia 
Română a Băncilor au încheiat la 20 septembrie 2011, 
un Protocol de Colaborare al cărui scop este 
îmbunătăţirea cooperării între Poliţia Română şi băncile 
comerciale pentru prevenirea şi descurajarea 
infracţionalităţii îndreptate împotriva instituţiilor financiar 
bancare din România. Părţile semnatare, Inspectoratul 
General al Poliţiei Române, reprezentat prin chestor de 
poliţie dr. Liviu Popa şi Asociaţia Română a Băncilor, 
reprezentată prin domnul Radu Graţian Gheţea, 
Preşedinte, şi-au propus să colaboreze, în condiţiile legii 
şi conform atribuţiilor fiecăruia, în domeniul asigurării şi 
creşterii nivelului de securitate la nivelul sistemului 
financiar bancar prin acţiuni specifice de prevenire şi 
combatere a infracţionalităţii. Pentru îndeplinirea 

obiectivelor stabilite prin încheierea protocolului de 
colaborare vor fi organizate întâlniri în care se vor 
identifica cele mai adecvate soluţii tehnice şi logistice în 
domeniu.  (sursa: www.igpr.ro) 
 
● În perioada 13-14 septembrie 2011 a avut loc în 
Londra, Regatul Unit, expoziția internațională 
”Transport Security Expo„ care a înregistrat peste 2000 
de participanți și peste 1600 de vizitatori. Au avut loc și 
conferințe pe teme privind securitatea aeroportuară, 
maritimă și transport valori, workshop-uri cu și despre 
echipamente tehnice de actualitate. Următoarea expoziție 
va avea loc anul viitor  în perioada 14-15 noiembrie. 
(sursa: www.transec.com) 
 
● În data de 7 septembrie a.c., la sediul Inspectoratului 
General al Poliţiei Române, domnul chestor de poliţie 
Florentin Robescu - Adjunctul Inspectorului General al 
Poliţiei Române, s-a întâlnit cu reprezentanţii Biroului US 
Secret Service Bucureşti, Western Union, Microsoft, 
American Express şi eBay. În cadrul întrunirii au fost 
discutate aspecte privind dezvoltarea de noi instrumente 
comune pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii 
informatice şi acordarea de asistenţă în dezvoltarea de 
iniţiative strategice în domeniul combaterii criminalităţii 
organizate.(sursa: www.igpr.ro) 
 
● La data de 26 augut 2011 Comisa Europeană a publicat 
un articol privind succesul obținut în rezolvarea a 90% 
dintre cazurile liberei circulații a persoanelor între statele 
membre UE. Libera circuație a persoanelor între statele 
membre UE este unul dintre cele mai concrete succese din 
ultimii 60 de ani de inegrare europeană. Un sondaj recent a 
arătat că pentru 48% dintre cetățenii europeni, dreptul la 
libera circulație și ședere în Uniunea Europeană este 
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dreptul cel mai important al lor. Comisia Europeană 
este ferm hotărâtă să aplice eficient normele europene 
privind libera circulație. De aceea se implică în 
rezolvarea problemelor generate de Directiva privind 
libera circulație din 2004 (2004/38/CE) astfel încât 
cetățenii europeni să beneficieze pe deplin de drepturile 
lor. Anul trecut au existat probleme privind respectarea 
garanțiilor procedurale și de fond în conformitate cu 
Directiva UE privind libera circulație. Prin urmare, 
Comisia a luat măsuri pentru a asigura faptul că toate 
cele 27 de state membre respectă în totalitate drepturile 
cetățenilor privind libera circulație. Datorită presiunilor 
politice, Comisia a obținut rezultate concrete, astfel 16 
state membre au abordat preocupările exprimate de 
Comisie și au modificat legislația pentru a asigura 
deplina conformitate cu Directiva. În privința celorlalte 
state membre, comisia a început procedurile împotriva 
lor privind încălcarea drepturilor stabilite prin Tratatele 
UE. (www.coess.eu) 

● În luna iulie 2011 a avut loc Convenția Europeană a 
Poliției privind combaterea criminalității organizate și a 
terorismului. În ziua închiderii Convenției, Directorul 
Europol, Dl. Rob Wainwright, a vorbit despre nevoia 
urgentă de a îmbunătăți abordarea strategică a 
provocărilor cu care se confruntă crima organizată și 
terorismul, și nevoia de a elabora răspunsuri inovatoare 
și eficiente pentru combaterea acestora, construirea unui 
profil minuțios și toate acestea având în vedere și 
siguranța zilei de mâine. Dl. Wainwright s-a adresat 
unei audiențe din care făcea parte inclusiv Cecilia 
Malmstrom, Comisarul European pentru Afaceri 
Interne, și Ronald Noble, Secretarul General al Interpol. 
Au mai fost prezenți aproximativ 300 de Polițiști, 
Ofițeri și experți din domeniul academic care au 
prezentat rezultatele muncii lor Ministerului UE pentru 
Afaceri Interne sub forma unor concluzii privind 
combaterea crimei organizate și terorismului. 
Concluziile privind crima organizată promovează o 
abrodare mai creativă a combaterii criminalității care se 
duce dincolo de aplicarea tradițională a legii, dincolo de 
urmăririle penale și de metodele de supraveghere. 
Aceasta ar include o gamă largă de măsuri 
administrative și preventive, inclusiv ordinele de 

Am aflat pentru Dumneavoastra... 
prevenire a criminalității deja în uz în unele state 
membre.  (www.coess.eu) 

● La 1 iunie 2011 Comisia Europeană a publicat mult
-așteptata comunicare privind “Viziunea strategică 
asupra standardelor europene: Consolidarea și 
accelerarea creșterii durabile a economiei europene 
până în 2020” și propunerea legislativă pentru 
regularizarea standardelor la nivel european. Sunt 
așteptate reverberațiile în întreaga industrie și în 
sectorul serviciilor, acesta din urmă așteptând să fie 
integrat în procesul de standardizare, însă nu datorită 
faptului că propunerea are în prezent o formă juridică, 
fiind astfel posibil să fie pusă în aplicare imediat, dacă 
este aprobată de Parlamentul European, ca lege, în toate 
statele membre simultan. (www.coess.eu) 

● La data de 11 mai 2011 Ministrul Muncii al 
Republicii Federale Germania a anunțat 
reglementarea condițiilor de muncă obligatorii pentru 
serviciile de securitate privată. În cadrul conferinței de 
presă Dl. Wolfgang Waschulewski, Președintele 
Asociației Industriei Securității Private Germane 
(BDWS, membru CoESS), a declarat că “salariul minim 
pentru serviciile de securitate privată intră în vigoare de 
la 1 iunie 2011, astfel luând sfârșit un proiect început 
acum patru ani”. Dl. Waschulewski a adăugat că 
„acesta este motivul pentru care Înțelegerea Colectivă 
privind salariul minim se aplică tuturor furnizorilor, atât 
interni cât și externi, precum și angajaților acestora”. 
Stabilirea salariului minim duce la o creștere a salariilor 
de peste 30% pentru cei care activează în industria de 
securitate. Mai mult, a fost modificat și tariful orar cu 
care sunt aceștia plătiți. De la 1 ianuarie 2013 se va 
introduce un tarif standard de baza de 7,50 euro pe 
oră valabil în 16 provincii ale Germaniei, însă în 
prezent o parte dintre acestea practică deja acest tarif. 
Președintele BDWS a afirmat că această modificare are 
o mare importanță pentru 170.000 de angajați din 
industria de securitate privată și se aplică exclusiv 
funcțiilor de bază din acestă ramură. Dl. Waschulewski 
a solicitat autorităților publice și private să ia în 
considerare acest tarif atunci când organizează licitații. 
„Serviciile de calitate necesită și angajați calificați, ceea 
ce nu se poate oferi cu un salariu minim” a concluzionat 
Dl. Waschulewski. (www.coess.eu) 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.coess.eu)
http://www.coess.eu)
http://www.coess.eu)
http://www.coess.eu)
http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


3 

 Buletin Informativ ARIS, August—Octombrie 2011 

Cursul de Managementul Securității 
organizat de The Security Institute în 

colaborare cu Perpetuity Training  ● Dovedind cât de multe pot fi realizate 
într-un timp foarte scurt de un grup mic de 
voluntari dedicați, Institutul de Securitate  
s-a ridicat la nivelul provocării lansate de 
C o mp a n i a  M a j e s t ă ț i i  S a l e  a 
Profesioniștilor din Securitatea Privată 
în luna iunie 2010 . Provocarea a fost ca 
Institutul să dezvolte și să lanseze cursul de 
calificare pentru Chartered Security 
Professionals (CSyP) și să certifice primii 
aplicanți până în luna iunie 2011. Pe 
parcusul anului s-au efectuat cercetări 
detaliate și un proiect pertinent emis de o 
echipă care a fost sprijinită financiar și din 
partea Institututlui și din partea Asosiației 
Londoneze de Prevenire a Criminalității. 
Institutul a primit consultanță și de la o 
serie de organizații cu renume, respectiv 
Consiliul de Inginerie, Institutul de Ingineri 
Civili-Departamentul de Ingineri și 
Specialiști, Institutul de Inginerie și 
Tehnologie, Fundația pentru Știință și 
Tehologie, Asociația Consultanților de 
Securitate. Exercițiul de consultare externă 
din ianuarie și februarie a fost urmat de 
cursul pilot din aprilie și mai. Acest fapt a 
generat numeroase opinii și comentarii 
contribuind în mod semnificativ la 
perfecționarea, definitivarea  și  aplicarea 
cursului pentru Chartered Security 
Professional. 
● Primii care au obținut Certificatul de 
Chartered Security Professional sunt: 
Bill Wyllie CSyP, Mark Lindsey CSyP, 
David Gill CSyP, WCoSP Master Nigel 
Churton MBE, Immediate Past Master Don 
Randall MBE, Mike Bluestone CSyP, 
Emma Shaw CSyP, Chris Northy-Baker 
CSyP, Kevin Blythe CSyP.  
● În luna august au avut loc câteva 
schimbări în cadrul SyI astfel: Dl. Garry 
Evanson este noul Director  al 
departamentului Standarde, Dl. Mike Hurst 
este Directorul departamentului 
Evenimente, Dna. Louise Lush Obe este 
Directorul departamentului pentru 
Dezvoltare, iar Dl. Andrew Nicholls este 
Directorul departamentului Recrutări. 

Noutăţi SyI 

Cursurile pentru obținerea Certificatului de 
Manager în Securitate vor fi organizate 
doar de The security Institute în 
colaborare cu Perpetuity Training, fiind în 
continuare un curs la distanță. Pentru mai 
multe detalii puteti accesa website-ul 
www.perpetuitytraining.com 

Evenimente SyI 
08 septembrie 2011— Forumul SyI pentru Lupta 
împotriva terorismului, Londra, Regatul Unit; 
20 septembrie 2011— Întrunirea Consiliului Director 
SyI, Londra, Regatul Unit; 
13 octombrie 2011— Conferința pentru Securitatea 
spațiilor comerciale, Londra, Regatul Unit; 
22 octombrie 2011— Balul de Toamnă, Londra, Regatul 
Unit; 
01 noiembrie 2011— Forumul IT, Londra, Regatul Unit; 
25 noiembrie 2011— Forumul pentru Combaterea 
Crimei Organizate, Londra, Regatul Unit. 

Cina Festivă 
● Cina anuală informală va avea loc în data de 18 
octombrie în cadrul Universității din Londra, la 
Royal Holloway și va fi gazduită de Domnul 
Profesor Fred Piper. 

Dineul de Toamnă  
● Dineul de Toamnă va fi organizat de The 
Security Institute în data de 22 octombrie 2011 
în Shorpshire la Macdonald Hill Valley Spa, un 
recunoscut hotel cu teren de golf, un spa luxos și 
împrejurimi minunate. 
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începutul ședinței fiecare participant a prezentat un 
scurt raport a situației securității private, 
economiei  în țara  pe care o reprezintă. Apoi au 
fost prezentate obiectivele și prioritățile pentru  
2011-2012, respectiv: Foaia de Parcurs Viena— 
capitolul III, proiectul CoESS privind relaționarea 
cu Macedonia, Bulgaria, Estonia, Lituania și 
Croația, conferința din 2012 ce va avea loc în 
Serbia.  
În cadrul proiectului Foaia de Parcurs Viena au 
prezentat contribuțiile lor următorii: capitolul 
„Instruire” - Dusan Davidovic, capitolul 
„Controlul Poliției asupra sectorului de securitate 
privată! - Gabriel Badea, capitolul „Dialog Social” 
- Jasna Toplisek și Branko Slak, capitolul 
„Parteneriatul public-privat” -  Giuseppe Gabriele. 
Următoarea ședință a Comitetului a fost stabilită 
pentru 16 februarie 2012 în Viena, Austria. 

Întrunirea Comitetului de Lucru pentru 
Monitorizare și Supraveghere a avut loc în data 
de  30 septembrie 2011 în Bruxelles, Belgia.  La 
ședință au participat: Danny Vandormael (APEG-
BVBO, Belgia) președintele  Comitetului, Uros 
Maksimovic (NCPSC, Serbia), Zdravko Dereliev 
(NAFTSO, Bulgaria), Levent Guler (GUSOD. 
Turcia), Antonello Villa (FederSicurezza, Italia). 
Dl. Carmichael a prezentat pe scurt proiectul sau 
privind alarmele în caz de incendiu în care 
specifică faptul că în Serbia și Bulgaria legislația 
nu este foarte clară în privința procedurilor, însă 
dacă echipajul de pompieri este chemat fără a fi un 
incediu, cei care au apelat echipajul sunt amendați.  
Proiectul pentru standardizarea privind centrele 
ARC este revizuit pentru  a fi publicat. 
În privința colaborării cu Euralarm, a mai avut loc 
o întâlnire   cu beneficii pentru ambele părți, 
urmând ca dialogul să continue în cadrul ședinței 

Întrunirea Comitetului de Lucru pentru 
Infrastructura Critică a avut loc în data de 30 
septembrie 2011 în Bruxelles, Belgia, iar dintre 
cei prezenţi enumerăm: Alex Carmichael (BSIA, 
Regatul Unit) preşedintele Comitetului, Wolfram 
Manner (VSSU, Elveţia), Dirk Bürhaus (BDWS, 
Germania), Martin Stairs (SCI, Irlanda), Rubén 
Hernández (APROSER, Spania), Ivan Ivanov 
(NAFTSO, Bulgaria), Dusan Davidovic (NCPSC, 
Serbia), Sarah O’Donnell (SCI, Irlanda), Hilde De 
Clerck (CoESS) și un invitat special Dl. Ralph 
Markert—Interpol. 
În cadrul proiectului  CEN/TC 391 ”Securitatea 
Societății și Cetățenilor”, Comitetul  va lucra la 
capitolele cuprinzând  Situația  angajaților și 
Managerii de Securitate. Un alt proiect de care 
Comitetul se va ocupa va fi cel privind 
managementul securității și siguranței la locul de 
muncă. 
Următoarea şedinţă a Comitetului va avea loc în 
data de 24 ianuarie 2012 în Paris, Franța. 

În data de 29 septembrie 2011 a avut loc 
întrunirea Comitetului de Lucru CoESS pentru 
Coeziune în Bruxelles, Belgia, iar printre cei 
prezenți au fost: Riho Lutter (ESA, Estonia), 
Gabriel Badea (ARIS, România) Christina Sarraf 
(VSÖ,  Aus t r ia ) ,  Giuseppe  Gabr ie le 
(FederSicurezza, Italia), Ivan Ivanov (NAFTSO, 
Bulgaria), Ivan Funcic (CSA, Croația),  Branko 
Slak (Slovenia), Runar Karlsen (NHO Service, 
Norvegia) şi Leen Van Sand (CoESS).  La 

 Agenda CoESS 

CoESS 
Working Committee Cohesion 

CoESS 
Working Committee Critical           

Infrastructure 

CoESS 
Working Committee Monitoring 

and Remote Surveillance 
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 Agenda CoESS 
programate în martie anul viitor. 
Următoarea şedinţă va avea loc în a doua 
jumătate a lunii ianuarie 2012, probabil tot în 
Bruxelles, detaliile vor fi stabilite cât mai curând 
posibil. 

În data de 30 septembrie 2011 a avut loc 
întrunirea Comitetului de Lucru CoESS pentru 
Pază în Diegem, Belgia. Au participat Aimé 
Lyagre (APEG-BVBO, Belgia) - Preşedintele 
Comitetului, Berti Bora (GUSOD, Turcia), 
Eduardo Cobas Urcelay (APROSER, Spania), 
Marcus Lindström (ALMEGA, Suedia), Martin 
Altorfer (VSSU, Elveția), Geoffroy Castelnau 
(SNES, Franța), David Barlow (BSIA, Regatul 
Unit), Vaska Penkova (NAFTSO, Bulgaria) şi 
Leen Van Sand (CoESS). S-a discutat despre 
faptul că broşura CoESS Facts & Figures 2011 va 
fi publicată cel târziu în luna noiembrie a acestui 
an. Directiva Europeană a Serviciilor a fost din 
nou discutată având în vedere că răspunsul 
Comisiei Europene a fost că nu dorește să acorde 
o importanță mai mare serviciilor de securitate 
privată în acest moment, însă va monitoriza 
îndeaproape aceste servicii urmând să decidă 
dacă va elabora reglementări speciale  pentru 
această ramură. Datorită acestui răspuns Liga 
dorește să înceteze colaborarea cu CoESS pentru 

elaborarea standardelor la nivel european. 
Membrii Comitetului împreună cu membrii 
Comitetului pentru Monitorizare și 
Supraveghere  vor lucra la elaborarea unui ghid 
pentru a promova principiul celui mai bun preț 
și pentru a consolida parteneriatele public-
private. 
La final s-a stabilit ca urmatoare ședință să aibă 
loc odată cu întrunirea Comitetului de Lucru 
pentru Infrastructura Critică, respectiv pe 24 
ianuarie 2012, Paris, Franța. 

10—10—2011 Forumul pentru Relaționare, 
Bruxelles, Belgia; 
14—10—2011 Întrunirea Comitetului de Lucru 
pentru Securitatea Maritimă, Wemmel, 
Belgium; 
24—01—2012 Întrunirea Comitetului de Lucru 
pentru Infrastructuri Critice, Paris, Franța; 
24—02—2012  Întrunirea Comitetului de Lucru 
pentru Pază, Paris, Franța; 
25—01—2012 Intrunirea Comitetului de Lucru 
pentru Monitorizare și Supraveghere, Bruxelles, 
Belgia (data și locația vor fi confirmate în timp 
util); 
16—02—2012 Intrunirea Comitetului de Lucru 
pentru Coeziune, Viena, Austria. 

Agenda  
Evenimentelor  

CoESS 

CoESS 
Working Committee Guarding 

Aşteptăm cu interes comentariile şi opiniile dumneavoastră la adresa : 
Asociaţia Română a Industriei de Securitate - ARIS 
 P-ţa Alba Iulia, nr. 3, bloc I2, scara A, etaj 7, ap. 32, sector 3, Bucureşti.  
E-mail: office@arisonline.ro 

WWW.ARISONLINE.RO 

Au colaborat la aparitia acestui numar: 
Gabriel Mihai Badea (MBA, MSc, FSyI)  
Luminita Butnariu  
Doru Dragne 
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