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   EVENIMENT !!! 

2009 – Retrospectivă 
Am prevăzut că anul 2009 va fi unul foarte dificil pentru 
industria de securitate şi într-adevăr multe din cele prezise la 
începutul anului 2009 s-au adeverit într-o proporţie mai mică 
sau mai mare. Au fost câteva domenii care au fost mai 
semnificativ afectate de criză şi care au antrenat efecte 
negative şi în industria de securitate. În primul rând am avut 
în atenţie sectorul construcţiilor, sectorul de retail, sectorul 
bancar şi industria auto. Fiecare dintre acestea au cunoscut 
într-adevăr un recul semnificativ în anul 2009 iar efectul 
negativ s-a propagat şi în industria de securitate având în 
vedere că aceste sectoare economice reprezintă şi o mare 
parte din piaţa vizată de firmele de securitate fie ele profilate 
pe servicii de guarding sau pe tehnologie. Totuşi aceste efecte 
nu au fost atât de mari cât se preconizau a fi. 
În primul rând, sectorul bancar în România nu a avut un an 
atât de greu în condiţiile în care deşi creditarea către sectorul 
privat, domestic şi corporativ s-a redus dramatic, se pare că 
băncile au scos profituri destul de bune din creditarea 
sectorului  public al cărui deficit a fost constant mare pe tot 
parcursul anului.  Asta a ajutat băncile să-şi menţină aproape 
intactată infrastructura dezvoltată (în opinia mea excesiv) în 
anii trecuţi şi să nu facă prea mari reduceri de bugete cu atât 
mai mult în ceea ce priveşte bugetele de securitate. Este 
adevărat că a dispărut aproape cu desăvârşire orice proiect 
nou de dezvoltare dar în general  sectorul bancar a continuat 
să fie un client constant şi bun pentru destule firme de 
securitate.  
Nici în celelalte sectoare efectele crizei nu au fost atât de 
dramatice încât să provoace mari seiseme la nivelul industriei 
de securitate. Practic chiar dacă în unele fabrici s-au mai facut 
reduceri de personal sau s-a lucrat în program redus, chiar 
dacă s-au făcut reduceri de costuri inclusiv în ceea ce priveşte 
serviciile de securitate, totuşi în plan general efectele nu au 
fost dramatice. Nu au fost foarte multe unităţi productive 
falimentare, nu s-au închis supermarket-uri, atât de dragi 
românilor. Un  efect  negativ  semnificativ asupra industriei 
de securitate se pare că l-a avut totuşi reducerea până la 
dispariţie în cursul anului trecut a  unor mari proiecte publice 
care generau şi ele destul de multe sub-proiecte de securitate . 
De asemenea blocajul financiar şi lipsa creditării s-a 
manifestat foarte dur pe tot parcursul anului. 
Aceşti ultimi doi factori a facut ca destul de multe firme de 
securitate profilate pe astfel de proiecte cel mai adesea firme 
de  mari dimensiuni, să semnaleze dificultăţi deosebit de 
mari, dificultăţi care le-a pus în situaţia să implementeze 
măsuri drastice de reducere a costurilor, restructurări, 
schimbări de strategie şi nu în ultimul rând concedieri la o 
scară relativ mare. Nu sunt puţine nici firmele de securitate 
care au intrat în procedura de insolvenţă. 
Deşi în 2009 preţurile la carburant au fost mai reduse decat în 
2008, modificările aduse regimului de impozitare a 
cheltuielilor cu mijloacele auto, nu numai că  a anulat acest 
avantaj ba chiar a dat încă o lovitură grea multor firme de 
securitate care se bazează pe un parc auto extins. 
Cu toată presiunea pe costuri, tarifele nu au coborât în mod 
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A fost lansat programul CRESCO! Patronatul Serviciilor de             
Securitate,  în parteneriat cu S.C. G4S Security Systems S.R.L.,     
S.C. Tiger Protector Company SRL. (Bucureşti, România) şi E-Training 
Formación y Desarrollo SL. (Madrid, Spania) anunţă demararea    
proiectului “CRESCO – Creşterea Serviciilor de Consiliere şi Orientare 
Profesională în domeniul Securităţii Private”, proiect cofinanţat din    
FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin „Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Obiectivul general al   
proiectului este să dezvolte cadrul metodologic şi instituţional pentru 
promovarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională şi a      
formării  profesionale continue, în sectorul de securitate privată, în   
vederea conştientizării oportunităţilor de angajare în sector şi a creşterii 
nivelului de motivare a angajaţilor acestuia. Acest obiectiv se va atinge 
prin dezvoltarea structurii instituţionale şi metodologice pentru          
furnizarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională, prin        
formarea a 28 specialişti în domeniu şi prin elaborarea metodologiilor de 
orientare si consiliere, rezultatul final fiind un număr de 5647 de       
persoane orientate. Lansarea oficială a proiectului a avut loc în data de 
17.12.2009, la hotelul J.W. MARRIOTT (sursa: www.patrosec.ro) 

ARIS împreună cu SyI (UK) organizează   
Cursuri  în  

Managementul Securităţii 
Pentru detalii referitoare la        

înscrieri vizitaţi 
 www.arisonline.ro 

semnificativ în acest an, cu excepţia acelor „zone” unde  sub nasul autorităţilor 
şi în pofida bunelor lor intenţii, practicile de evaziune şi concurenţă neloială, 
care putem spune că s-au acutizat în acest an 2009, sunt o constantă din 
totdeauna. 
Pe de altă parte aşa cum anticipam,  am avut o criminalitate vizibil în creştere 
în 2009. Numai dacă este să ne referim la numărul mare de atacuri cu mană 
armată asupra unităţilor care gestionează valori monetare (bănci, case de 
schimb) şi putem spune că ne-am confruntat cu o situaţie fără precedent în ceea 
ce priveşte fenomenul infracţional. Această stare de lucruri se pare că a generat 
şi o cerere semnificativ sporită  de servicii şi produse de securitate, astfel că 
avem şi firme de securitate care la sfarşitul anului 2009 vor raporta rezultate în 
creştere. 
Trebuie amintit şi faptul că au fost câteva firme din domeniul securităţii care 
au reuşit în anul 2009 să acceseze fonduri nerambursabile, ajutoare de stat etc, 
deşi este greu de apreciat dacă aceste aspecte pozitive au avut un impact 
semnificativ per ansamblu. 
La rezultatele economice relativ satisfăcătoare, având în vedere perioada de 
criză pe care o traversăm  s-ar fi putut să contribuie şi faptul că în an electoral 
fiind, autorităţile s-au străduit să prevină niste fenomene care ar fi putut să 
genereze efecte economice negative extreme.  În primul rând moneda naţională  
a fost sustinuţă la un nivel stabil acceptabil, apoi cu ajutorul finanţării de la 
FMI s-a reuşit menţinerea unui număr mare de locuri de muncă în special în 
sectorul public ceea ce cu toată conotaţia negativă pe care unii analişti o dau 
acestei situaţii, a menţinut un nivel acceptabil al consumului intern pe tot 
parcursul anului 2009. (continuarea în pagina 3) 
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● C o n s i l i u l  Eu r o a t l a n t i c 
împreună cu Fundaţia EURISC 
au găzduit întâlnirea cu tema  
"Prior i tăţi le României şi 
Conceptul Strategic al NATO", 
pe 21 septembrie 2009 la Casa 
M e m o r i a l ă  T i t u l e s c u .  
Dezbate rea "P r io r i tă ţ i l e 
Românie i  ş i  Conceptul 
Strategic al NATO" este primul 
pas  d in t r -o  se r ie  de 
evenimente care are drept 
scop sa definească poziţia 
României în cadrul NATO şi, în 
consecinţă, o contribuţie prin 
discuţii pentru definirea unui 
nou Concept Strategic al 
Al ian ţe i  Nord -Atl an t ice. 
Evenimentul a fost organizat şi 
cu sprijinul Asociaţiei Române 
pentru Tehnica de Securitate.
(sursa: www.eurisc.org) 
●BSIA şi Inspectoratul de 
Securitate Naţională şi a 
c o m p e t e n ţ e l o r  p e n t r u 
Securitate (INS) sunt în 
căutarea unor noi standarde 
de „diferenţiere" în cazul 
servici i lor  de pază ş i 
supraveghere. După impactul 
puternic al lansării Contractului 
de calitate Marque, vine 
vestea că trei mari organisme 
private din industria de 
securitate - British Security 
Industry Association (BSIA), 
Inspectoratul de Securitate 
Naţională şi a competenţelor 
pentru Securitate (INS) - au 
anunţat o nouă iniţiativă şi 
anume crearea unui standard  
operaţional înalt pentru 
companiile care doresc să 
demonstreze o diferenţă 
semnificativă şi verificabilă în 
serviciile de pază pe care le 
f u r n i z e a z ă . ( s u r s a : 
www.securityinstitute.org)  

● I n t e r s e c  -  p l a t f o r m ă 
internaţională de întâlnire pentru 
securitate, siguranţă şi protecţie, 
17-19 Ianuarie 2010, Dubai. 
Târgul şi conferinţa Intersec 
joacă un rol major în reflectarea   
industriei de securitate la nivel 
mondial .  La organizarea 
evenimentului va participa   
Apărarea Civ ilă Dubai şi 
Departamentul pentru Stingerea 
Incendiilor 911 FireFit Canada. 
Dintre companiile participante 
enumerăm: DuPont, NAFFCO, 
SFFECO, Watania, UTC Fire, 
Honeywell Analytics, Honeywell 
Life Safety, Fike, Underwriters 
Laboratories, Hochiki, Draeger, 
Akron Brass, Apol lo.(sursa: 
www.mistieurope.com) 
●MIS Institutul de Formare EMEA 
va organiza şi cel de-al Patrulea  
Summit pentru Fraudă si Corupţie 
2010, la Londra, în perioada        
17-19 Martie 2010. Summit-ul se 
va concentra pe depistarea, 
prevenirea şi investigarea 
fraudei, a corupţiei şi a 
criminalităţii financiare. Vor 
susţine discursuri special pentru 
acest eveniment următorii: 
Andrew Jennings, reporter de 
investigaţii şi autor specializat în 
corupţia în lumea sportului; Mark 
Babington, Directorul General al 
Biroului Naţional de Audit, 
Director al Departamentul de 
fraudă din Regatul Unit; D-na BSD 
Sanga, Director Resurse Umane 
al  Com i s i e i  de  f r au d ă 
economică şi financiară din 
Nigeria; Peter Wilson, Director al 
Autoritatea Naţională pentru 
fraudă din Regatul Unit.(sursa: 
www.mistieurope.com) 
●În perioada 14-15 Aprilie 2010 
va avea loc Counter Terror Expo 
în Londra. Counter Terror Expo 

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

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


3 

 Buletin Informativ ARIS, Septembrie—Decembrie 2009 

Am aflat pentru Dumneavoastra... Continuare din pagina 1 
2010 - Condiţii interne  
Din punct de vedere economic anul 2010 este văzut de analiştii 
economici predominant în negru … şi din păcate avem destule motive 
să-i credem. 
În primul rând sunt semnale ca FMI-ul ar putea începe să-şi  impună 
punctul de vedere în ceea ce priveşte reducerea deficitului bugetar  
respectiv, reducerea de poziţii din administraţie şi respectiv concedieri  
în numar mare din sectorul public. Dacă aceste concedieri vor fi la scară 
mare atunci în mod inevitabil vor avea un impact puterninc asupra 
consumului intern şi nu în ultimul rând asupra sectorului bancar. De aici 
reacţia în lanţ se va transmite în economie inclusiv pana la nivelul 
industriei de securitate. Un  alt punct vizat de FMI este cel al colectarii 
taxelor şi impozitelor care se pare că în Romania nu atinge un nivel 
satisfăcător. Şi pentru că nu sunt temeiuri să credem că acest nivel se va 
imbunătăţi prea curând, în mod cert ne vom confrunta cu noi formule 
guvernamentale „inovative” în domeniul taxării şi mai abitir a puţinilor 
contribuabili oneşti care încă mai plătesc impozite statului român. 
Băncile lovite în primul de creşterea nivelulului de credite 
neperformante rezultate în urma unei  posibile restructurări masive de 
funcţii şi poziţii din sectorul bugetar dar şi de o reducere a 
împrumuturilor pentru susţinerea bugetului de stat ca urmare obţinerii 
noilor tranşe de împrumut extern ar putea fi forţate să-şi reia creditarea 
către sectorul economic privat. Problema este dacă vor mai fi suficiente 
proiecte de dezvoltare atractive care să determine firmele să mai ceara 
astfel de împrumuturi. În aceste conditii este dificil să faci prognoze în 
legătură cu felul cum vor circula banii şi sunt destule premise să credem 
că şi în 2010 blocajul financiar va continua să se acutizeze. Pe de altă 
parte este posibil ca totuşi, guvernanţii de data asta să folosească cu 
înţelepciune noile tranşe de împrumuturi externe şi să înceapă să 
investească în proiecte publice şi în programe de stimulare a economiei, 
a sectorului privat, aşa cum au procedat şi alte state care iată acum se 
pregatesc să iasă din recesiune. Sigur, unii carcotaşi vor spune că aceşti 
bani se vor duce la „clienţi pe spranceană” prin contracte obţinute pe 
baza unor licitaţii „cu cântec”. Evident, trăind în România nu prea ai 
argumente să contrazici astfel de opinii, dar pe de altă parte faptul că 
intra bani în economie indiferent cum şi în ce condiţii (evident că ne-am 
dori  să fie mai multă transparentă şi obiectivitate dar…) va avea la nivel 
macro un efect pozitiv care se va propaga într-o măsură sau alta în toată 
economia şi  în special în sfera serviciilor. 
Sigur mai sunt şi fondurile europene nerambursabile care ar putea să 
joace un rol, dar ritmul în care dosarele sunt administrate, criteriile şi 
condiţiile de acordoare destul de specioase ne fac să credem ca în 
continuare aceste fonduri nu vor putea să aiba un efect pozitiv 
semnificativ. 
2010 – Condiţii Externe 
Revigorarea economiilor din Vest ar putea de asemenea să fie un factor 
pozitiv care ar contribui la revigorarea economiei româneşti. Pe de-o 
parte ar fi posibil să crească exportul de bunuri din România  cu o 
referinţă specială industria auto care a ajuns să aibă o pondere 
semnificativă în economia naţională. Aici ne referim nu numai la Dacia 
dar şi la Ford dar mai ales la multitudinea de fabrici de subansamble 
auto, care există pe tot cuprinsul ţării şi care produc pentru majoritatea 
mărcilor bine cunoscute din Europa şi Japonia. O revigorare a industriei 
auto se va resimţi şi în industria siderurgică şi cea energetică şi evident,  
acolo unde ne interesează cel mai mult în sectorul  serviciilor din care şi 
industria de securitate face parte. De asemenea pe fondul unei guvernări 
stabile şi fără convulsii politice deosebite de anticipat în următorii 5 ani 
este posibil să asistăm la un nou val de investiţii şi relocări de capacităţi 
de producţie din Vest în România în condiţiile în care România poate 
încă să asigure costuri de producţie relativ reduse, există un excedent de 
forţă de muncă mai ieftină decât în Occident şi în condiţiile în care şi 
piaţa imobiliară ajunge să aibă preţuri rezonabile. 
Sigur, sunt destui analişti economici pesimişti care nu văd această 
revenire a economiilor din vest şi care într-adevăr pare destul de debilă, 
decat ca un episod într-o mai lungă perioadă de depresie economică care 
va mai dura ani întregi dar totuşi … Să ne urăm un AN NOU FERICIT 
ŞI MAI BUN!! 

este o expoziţie la scară largă, realizată în 
colaborare cu  organizaţii ca ACPO, Naţiunile 
Unite, Interpol, NATO, NaCTSO, US Army 
Intelligence and Security Command, UK 
Border Agency, Ministere de Interne. În plus, 
acest eveniment oferă peste 90 de locuri 
libere pentru cei interesaţi să participe la 
sesiuni de atelier despre detectare şi 
protecţia CBRNE, sisteme de informare şi 
comunicare, echipamente de protecţie, 
factori umani şi formare profesională, 
perimetrul de protecţie şi de detectare a 
intruziunii, construcţiilor şi instalaţiilor de 
protecţie, CCTV şi supraveghere, explozive şi 
dispozitive explozive improvizate. (sursa: 
www.coess.org)  
●Conferinţa privind protecţia bunurilor, 
organizată de ASIS International, va avea loc  
în perioada 25-26 ianuarie 2010, în Londra, 
Marea Britanie. Acest eveniment va aborda 
un spectru larg de teme de securitate a 
informaţiilor precum protecţia datelor, 
protecţia informaţiilor brevetate, spionaj 
corporativ, furtul de identitate online,     
virusarea computerelor şi accesarea 
acestora de la distanţă, pirateria şi 
falsificarea de produse,  recuperarea datelor 
în caz de catastrofe şi continuitatea 
afacerilor. Acest eveniment, o oportunitate 
perfectă de a deschide noi perspective   
valoroase şi de a face schimb de experienţă 
şi de  idei este dedicat profesioniştilor din 
industria de securitate privată (atât 
securitatea bunurilor cât şi cea a 
informaţi i lor) care încearcă să-şi   
aprofundeze cunoştinţele în identificarea 
soluţiilor la problemele de securitate a 
informaţiilor,   (sursa: www.asisonline.org) 
●ASIS International organizează cea de-a 4-a 
Conferinţă Asia Pacific în perioada 1-3 
Februarie  2010, la Sydney, Australia.  
În cadrul acestui eveniment anual vor fi 
abordate un spectru larg de subiecte din 
domeniul managementului securităţii, printre 
care: siguranţa aprovizionării, prevenirea 
pierderilor, pirateria, terorismul, drepturile de 
proprietate intelectuală, securitatea 
hotelurilor. (sursa: www.asisonline.org) 
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În data de  09 Decembrie 2009 a avut loc 
şedinţa Consiliului Director al Federaţiei 
Serviciilor de Securitate. 

Domnul preşedinte Ion Popescu a 
anunţat că au fost informate autorităţile şi 
instituţiile statului  despre înfiinţarea federaţiei. 
Ecourile au fost puternice, primindu-se 
comunicări de colaborare, iar Ministerul 
Administraţiei şi Internelor a propus întocmirea 
unui Protocol de Colaborare care să cuprindă 
principalele sarcini si activităţi ale părţilor. 

Un alt subect discutat a fost schimbarea 
sediului Federaţiei, urmând ca aceasta să-şi 
desfăşoare activitatea în b-dul. Dacia nr. 99. 

Modificările statutului propuse şi aprobate 
de Adunarea Generală, relatată în numărul 
precendent al revistei, au fost înaintate 
Tribunalului Municipiului Bucureşti, pentru a fi 
trecute în evidenţa Federaţiei. 

În cadrul şedinţei au fost nominalizaţi 
reprezentanţii ai Federaţiei în toate Comitetele 
de lucru CoESS , mai puţin cel pentru Comitetul 
de Securitate Aeroportuară, urmând ca acesta să 
fie desemnat iar numele său comunicat ulterior. 
 Cu ocazia Adunării Generale a 
Comitetelor CoESS, desfăşurată la Roma pe 
data de 01 Octombrie 2009, s-a informat despre 
înfiinţarea FSS, urmând ca din 2010 aceasta să 
fie membră a confederaţiei. 

Domnul Arion Stelian a prezentat 
elementele site-ului Federaţiei, s-a discutat 
grafica şi alte detalii urmând a fi finalizat şi acest 
aspect.  

Domnul preşedinte Ion Popescu a 
întrebat dacă este cazul să demareze 
procedurile de obţinere a reprezentativităţii 
FSS. Toţi cei prezenţi au fost de acord că nu 
este cazul deoarece se pot crea confuzii cu 
Patronatul, organism reprezentativ pe ramură şi 
care participă în cadrul Comisiei de Dialog 
Social, aşa cum s-a informat şi la CoESS. 

Domnul Gabriel Badea a propus 
elaborarea unui cod de bune practici, astfel încât 
să se urmeze anumite reguli în dialogul firmă – 
beneficiar.  

Domnul preşedinte Ion Popescu a 
solicitat celor prezenţi să transmită pe adresa sa 
de e-mail propuneri în acest sens. 

 

În luna Decembrie 2009, CoESS a realizat un   
chestionar privind impactul crizei economice asupra      
industriei securităţii private. Chestionarul a inclus 6 
întrebări relevante privind impactul general, efectele     
concrete, domeniile securităţii private care au avut cel mai 
mult de suferit şi in ce manieră, măsurile luate pentru a 
combate   efectele negative ale crizei si aspecte pozitive ale 
crizei, dacă  există vreunul. Ţările care au luat parte la acest 
chestionar au fost: Irlanda, Italia, Bulgaria, Suedia,       
Germania, Belgia, România, Norvegia, Spania şi Olanda. 

Referitor la impactul crizei economice asupra    
industriei securităţii private, numai două ţări au afirmat că 
acesta nu a fost unul semnificativ, şi anume Suedia şi 
Norvegia, în rest toate celelalte state au resimţit foarte mult 
efectele negative ale crizei. 

Dintre efectele concrete ale crizei asupra industriei 
securităţii private, toate statele implicate în acest chestionar 
au afirmat că cel mai mult au simţit presiunea care s-a creat 
asupra preţurilor pieţei. Apoi cele mai multe state au 
înregistrat mari întârzieri cu privire la achitarea de către   
clienţi a contravalorii serviciilor oferite de către companiile 
de securitate privată.  De asemenea, alte efecte au fost 
scăderea profitului acestor companii, competiţia neloială,             
pierderea unor contracte importante, intensificarea        
competitivităţii, scăderea cifrei de afaceri anuale, unele 
companii au rămas cu datorii catre stat, a scăzut şi cererea 
de servicii. 

Domeniul cel mai afectat de criză este serviciul de 
pază şi supraveghere,  atat partea fixă cât si cea efectuată 
prin mijloace mobile, transportul de valori şi supravegherea 
electronică. Aceste domenii au înregistrat scăderi cu 10-15 
procente, cele mai afectate state fiind Italia, Bulgaria si 
Norvegia.  

Măsurile luate în majoritatea statelor pentru a  
combate efectele negative generate de criza economică au 
fost: angajaţilor cu contracte de muncă pe o perioadă     
determinată nu li s-au reînnoit aceste contracte, scăderea 
numărului de ore lucrate şi angajarea de personal cu      
jumatate de normă. În unele state precum Italia, Romania şi 
Spania, companiile de securitate privată au încercat să   
exploreze şi alte domenii de activitate. 

În cele din urmă, ţările care au răspuns              
chestionarului au menţionat şi câteva aspecte pozitive ale 
impactului crizei economice asupra securităţii private.    
Astfel, s-a considerat aspect pozitiv reducerea fluctuaţiei de 
personal, imbunătăţirea procedurilor de selectare a         
personalului si ameliorarea nivelului de competiţie 
neloială.  

Aşadar putem afirma că, deşi criza economică a 
adus mai multe aspecte negative, există totuşi şi părţi 
pozitive pe care nu trebuie să le uităm cu desăvârşire. 

Raportul CoESS privind chestionarul 
referitor la impactul crizei economice 

asupra securităţii private 

Şedinţa Consiliului Director al  Federaţiei     
Serviciilor de  Securitate 
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“Certificat în  
Managementul Securitãtii ” 

Informaţii la zi despre cursurile de managementul securităţii organizate de  
ARIS în colaborare cu SyI  (Marea Britanie) 

●Domnul Jerry Woods este noul 
Preşedinte al Departamentului Standarde în 
cadrul The Security Institute, preluând 
îndatoririle de la Dl David Cresswell. 
Prioritatea Domnului Woods este finalizarea 
proiectului “Ghidul de Bune Practici” aflat 
în primă fază.  
●Institutul Stanford Research (SRI) a 
elaborat două rapoarte privind achiziţiile de 
servicii de securitate.  Primul conţine     
rezultatele de la un studiu de cercetare ce 
se concentrează asupra celor care iau 
decizii de achiziţionare. Se evidenţiază un-
ele  concluzii interesante printre care faptul 
că sectorul de securitate consideră că cei 
care achiziţioneaza servicii de      securitate 
nu primesc de cele mai multe ori calitatea 
cea mai bună conform costurilor. Achiziţia 
de servicii de securitate nu este un exerciţiu 
de zi cu zi, astfel conform acestor consta-
tări, Institutul Certificat de Aprovizionare şi 
Achiziţie (CIPS) a lucrat împreună cu Perpe-
tuity Group pentru a produce un ghid de 
informare pentru   achizitori. Membrii SRI au 
prezentat şi al doilea document numit  
“Introducere în Achiziţionarea de servicii de 
securitate  privată”. Ghidul de achiziţii pub-
lice va ajuta cu elementele cheie pe cei care 
vor să  procure servicii de securitate, inclu-
siv    consiliere cu privire la ceea ce ar trebui 
să fie inclus în Acordurile la nivel de servicii 
şi exemple pentru Principalii indicatori         
d e  p e r f o r m a n ţ ă  ( K P I ) . 
În plus sunt abordate unele dintre           
aspectele cheie care subminează        
achiziţionarea eficientă şi adecvată de ser-
v i c i i  d e  s e c u r i t a t e ,  i n c l u s i v : 
• Dacă cele care citează preţul minim       
p o t  l i v r a  c u  p r i v i r e  l a                                        
t o a t e  a s p e c t e l e  c o n t r a c t u l u i . 
• Ce puteţi obţine de la un furnizor bun şi nu 
puteţi obţine de la un furnizor prost. 
• Natura riscurilor de securitate şi a        
impactului precis pe care măsurile de     
s e c u r i t a t e  l e  p o t  a v e a . 
•  Bene f i c iu l  de  u t i l i za re   a                    
f u r n i z o r i l o r  a c r e d i t a ţ i . 
• Necesitatea de a verifica veridicitatea 
d o c u m e n t e l o r  d e  l i c i t a ţ i e . 
• De ce este importantă o strategie globală 
de securitate este importantă. 
(sursa: www.perpetuityresearch.com) 

Noutăţi SyI 

Demonstrând valoarea securităţii private 
Cei care achiziţionează servicii de securitate privată menţionează sub   
aspect critic faptul că una din problemele pentru sectorul de securitate  
este că nu a demonstrat incă modul în care aceste servicii sunt sau devin    
profitabile prin prisma valorii adăugate. Astfel, există tendinţa de a fi 
privit ca un domeniu ce generează costuri nedorite. De doi ani              
consecutivi, Institutul Stanford Research (SRI) se concentrează pe măsura 
în care securitatea ar putea să contribuie la procesul de valoare adaugată. 
Pe un fundal în care există informaţii surprinzător de puţine referitor la 
cât de mult securitatea privată contribuie la potenţarea valorii serviciilor 
de securitate, studiul efectuat subliniază metodologii diferite care pot fi 
utilizate pentru a evidenţia această valoare şi opiniile profesioniştilor din 
domeniul securităţii proprii asupra contribuţiei lor la bunăstarea compa-
niei. În mod specific cercetarea s-a concentrat pe avantajele economice 
ale utilizării securităţii; modele care pot fi utilizate pentru a calcula im-
pactul acestora, şi un model pentru a ghida practica viitoare. În cadrul 
acestui proiect cele trei asociaţii britanice - Asociaţia Britanica pentru 
Industria de Securitate, Institutul de Securitate, şi ASIS International – 
colaboreaza împreună cu Managementul Securităţii de  Azi pentru a lansa 
“Cel mai bun raport calitate/preţ pentru campania de afaceri", evidenţiind 
modalităţile în care securitatea privată  poate contribui si chiar contribuie 
la potenţarea valorii serviciilor. Acesta va cuprinde caracteristici de secu-
ritate utilizate pentru o mai bună gestionare a obiectivelor campaniei.
(sursa: www.perpetuityresearch.com) 

Examene Security Management 
În data de 3 Noiembrie a avut loc examenul pentru 
Certificatul în Managementul Securităţii, examen la care a 
participat dl. Dragoş Dogaru. La începutul lunii mai a anului 
2010 va avea loc prima sesiune de examene. Inscrierile vor 
începe cu 30 de zile înainte de data examinării. Noi înscrişi la 
curs sunt Ovidiu Anghel şi Monica Anghel de la Nav Maritim 
Consulting Constanţa, care şi-au anunţat deja participarea la 
examenul din luna mai 2010. 

Evenimente SyI 
 

14.01. 2010—Întrunirea Membrilor SyI, Londra, Regatul Unit; 
29.01.2010—Întrunirea Comitetului Executiv al SyI, Londra,     
Regatul Unit; 
10.02. 2010—Seara festivă a membrilor SyI, Londra, Regatul Unit; 
24. 02.2010—Întrunirea membrilor SyI din Irlanda de Nord, 
Irlanda de Nord; 
04. 03.2010—Cina anuală festivă a membrilor SyI, Londra, 
Regatul Unit. 
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Capitolul II". În foaia de parcurs se va analiza principalele 
probleme  întâmpinate de federaţiile membre şi candidate 
ale noilor state membre UE, având în vedere tendinţa de 
creştere faţă de armonizarea Europeană (Directiva UE 
privind serviciile) şi de a oferi orientări şi cele mai bune 
practici care vizează sprijinirea federaţiilor membre să 
abordeze în mod adecvat aceste probleme / provocări. 
Cartea albă va conţine patru subcapitole, şi anume 
formarea profesională care va fi redactată de dl Dusan 
Davidovic, poliţia şi securitatea privată elaborat de dl 
Gabriel Badea, parteneriatul public-privat (PPP) elaborat 
de dl Zeljko Dobranovic şi Dialogul Social de care se va 
ocupa dl Eduardo Cobas.  
La 2 Octombrie 2009 Comitetul de Lucru pentru 
Coeziune s-a întalnit la Roma şi a discutat următoarele 
teme: proiectul federaţiei slovenă " Dialogul Social la 
nivel european şi Dezvoltarea Naţională actuală în noile 
state membre şi ţările candidate în industria securităţii 
private ", Foaia de parcurs Viena - Capitolul II, obiectivele 
foii de parcurs Viena, obiectivele pentru următoarele 
reuniunii ale Comitetului de lucru şi prezentarea de 
rapoarte pe tara (noile evoluţii pe pieţele naţionale).  
Minuta Comitetului de Lucru esteafiştă pe site-ul CoESS: 
www.coess.org 
La 23 Noiembrie 2009 Comitetul de Lucru pentru 
Coeziune s-a întalnit la Viena unde au fost prezenţi Riho 
Lutter (ESA,Estonia), Eduardo Cobas (APROSER, 
Spania), Ivan Ivanov (NAFTSO, Bulgaria), Gabriel Badea 
(FSS,România), Ingo Pas (ZRSZV, Slovenia). Dl Pas a 
prezentat proiectul său privind conferinţele lunare unde se 
va discuta despre dialogul social şi dezvoltarea acestuia la 
nivel naţional şi european. S-a stabilit ca dl Badea să 
elaboreze un chestionar privind relaţia poliţie-securitate 
privată la nivelul fiecărei ţări membre CoESS. Până în 
Februarie 2010 se va materializa proiectul Foaia de 
Parcurs Viena, următoarea sedinţă a comitetului fiind 
stabilită pentru data de 19 Februarie. 

În data de 15 Decembrie 2009 a avut loc întrunirea 
Comitetului de Lucru CoESS pentru Securitatea 
Maritimă la care au participat: Nico Bezemer (VPB, 
Olanda); Oryal Unver (GUSOD, Turcia); Johan Ohlsson 
(ALMEGA, Suedia); Fredrik Cornell (ALMEGA, Suedia); 
Stefan Neelsen (BDWS, Germania); Marc Willems 
(APEG-BVBO, Belgia), Leen Van Sand (CoESS). În 

La 1 Octombrie 2009 Comitetul de lucru pentru 
Supraveghere Electronică a prezentat oficial Cartea Albă 
intitulata " Centrele de Primire a Alarmelor: o funcţie 
importanta în Peisajul Securităţii Europene de azi şi de 
mâine". La această şedinţă au participat: Alex Carmichael 
(BSIA, Regatul Unit), Antonello Villa (FederSicurezza, 
Italia), Rosen Garvanov (NAFTSO, Bulgatia), Helena 
Magalhaes (AES, Portugalia). Cartea Albă descrie istoria 
şi problemele actuale şi viitoare ale Centrului de Primire a 
Alarmelor (ARC), activitate în peisajul european al 
securităţii private. Scopul acesteia este de a oferi 
personalului activ în industria de securitate şi politicii 
naţionale şi europene o mai bună înţelegere a echipajelor 
de pază, nevoile de dezvoltare ale acestora, precum şi 
condiţiile de colaborare cu agenţiile de aplicare a Legii 
(LEA) . Cartea albă explică punctul de vedere al CoESS 
care încearcă să armonizeze interesele industriei, factorii 
politici, guvernele şi agenţiile de aplicare a legii, precum şi 
utilizatorii finali / clienţii şi încearcă să contribuie la 
îmbunătăţirea domeniului securităţii.  

La 2 octombrie 2009 a fost organizată o reuniune a 
Comitetului de Lucru pentru Pază. Ordinea de zi sa axat 
pe următoarele teme: actualizarea privind proiectele UE şi 
CEN, proiectul privind armonizarea viitoare a la nivel UE, 
metodologia privind realizarea unor sondaje şi statistici, 
definirea securităţii private şi Proiectul comun privind 
Mobili t a tea  a l  CoESS ş i  UNI -Europa.  
Minuta Comitetului de Lucru va fi afiştă pe site-ul CoESS: 
www.coess.org  

La 10 septembrie 2009 Comitetului de Lucru pentru 
Coeziune a organizat o conferinţă axată în special pe 
elaborarea Cărţii albe în cadrul "Foii de parcurs Viena - 

 Agenda CoESS 

CoESS 
Working Committee Guarding 

CoESS 
Working Committee Cohesion 

CoESS 
Working Committee Electronic     

Surveillance 

CoESS 
Working Committee Maritime     

Security 
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 Agenda CoESS 
cadrul întrunirii au fost propuse instituţiile care vor lua 
parte la dezvoltarea proiectului Leonardo da Vinci 
(Codul ISPS) şi anume: Universitatea Bilgtas din Turcia; 
Universitatea  din Copenhaga; se poartă discuţii cu 
autorităţile portuare din Rotterdam, Hamburg şi 
Antwerp; GUSOD federaţie membră CoESS; şi alte 
organizaţii maritime din Europa. Se va realiza şi un site 
care să găzduiască informaţii privind programul de 
instruire pentru securitatea maritimă. Membrii 
comitetului decid să facă şi un studiu printre federaţiile 
membre CoESS in ianuarie 2010 privind personalul de 
pază maritimă, instruirea lor, standardele existente la 
nivel naţional. Acest proiect a fost nominalizat de 
Securitas Suedia pentru premiul Internaţional ASIS. 
CoESS susţine că nu există o colaborare oficială  cu 
ASIS urmând a se dezvolta acest subiect la următoarea 
întrunire a comitetului, stabilită pentru 4 Februarie 2010. 
•În data de 23 Noiembrie 2009 a avut loc la Brussels, 
întrunirea Comitetului de Lucru pentru Dialogul So-
cial dintre participanţi enumerăm: Riho Lutter (ESA, 
Estonia); Eduardo Cobas Urcelay (APROSER, Spania); 
Gabriel Badea (FSS, România); Ingo Pas (ZRSZV, Slo-
venia). Dl Pas a prezentat proiectul "Dialogul Social 
European şi Dezvoltarea Naţională actuală, în Industria 
de Securitate din noile state membre şi ţările candidate". 
Proiectul prevede ca în cadrul unor conferinţelor lunare  
anumite ţări grupate într-o regiune din motive practice şi 
bugetare. Dl Riho explică faptul că nu este oportun ca 
toate cele trei state baltice să fie grupate într-o singură 
regiune având în vedere diferenţele lor culturale. Dl Edu-
ardo observă că proiectul are ca scop promovarea dia-
logului social la nivel sectorial decât la nivel de compa-
nie, păstrând spiritul dialogului social european şi cel 
promovat de CoESS. Urmatoarea  întrunire va avea loc 
în luna mai a anului 2010. 

•Pe 22 Octombrie 2009 Conferinţa Europeană intitulată 
"Respect - abordări eficiente pentru a rezolva 
problema Violenţei terţei părţi la locul de muncă" a 
avut loc la Hotel Hilton, la Bruxelles. Conferinta a făcut 
parte dintr-un proiect finanţat de UE privind Dialogul 
Social şi gestionat de Patronatul Healthcare 
(HOSPEEM), împreună cu partenerii de proiect CCRE-
CEMR Platforma Angajatorilor, CoESS, EuroCommerce 
şi în cooperare cu Federaţia Europeană a Sindicatelor din 

Serviciile Publice (EPSU ) şi cu UNI-Europa. În cadrul 
conferinţei  s-a dorit realizarea unui bilanţ al 
rezultatelor obţinute pe parcursul proiectului, 
prezentarea practicii actuale şi explorarea acestui 
subiect în continuare pentru a stabili dacă sunt necesare 
mai multe acţiuni sectoriale la nivel european pentru a 
ajuta la abordarea provocărilor de violenţă a terţei părţi 
la locul de muncă. Hilde De Clerck, Secretarul General 
al CoESS, a participat la discuţia ce a avut loc după-
amiază, împreună cu reprezentanţi ai Comisiei 
Europene şi partenerii de proiect implicaţi. Conferinţa a 
fost încheiată prin elaborarea unui proiect comun al 
HOSPEEM, CCRE-CEMR, CoESS, EuroCommerce, 
EPSU, UNI EUROPA care va funcţiona ca un 
angajament asupra violenţei terţei părţi la locul de 
muncă. Instrumentul multisectorial avut în vedere de 
acest angajament va completa acordul sectorial din 
2007 privind violenţa şi hărţuirea la locul de muncă, 
încheiat între CES, BusinessEurope, UEAPME şi 

CEEP.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Evenimente Viitoare 
•12.01.2010—Comitetul de Lucru CoESS pentru 
Supraveghere Electronică, Wemmel; 
•13.01.2010—Comitetul de Lucru CoESS pentru Pază, 
birourile Securitas; 
•20.01.2010—Comitetul de Lucru CoESS pentru 
Infrastructura Critică, Londra; 
•19.02.2010—Comitetul de Lucru CoESS pentru Coeziune, 
Viena; 
•02.03.2010—Comitetul de Lucru CoESS pentru Securitatea 
Aeroportuară, Wemmel.(sursa: www.coess.org) 

Agenda  
Evenimentelor  

CoESS 
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Cel de-al Doilea Summit European 
Privind Securitatea Privată 

 Asociaţia Suedeză de 
Securitate Privată) în colaborare 
cu Sind icatu l Suedez a l 
Angajaţilor din Transporturi şi 
CoESS, au organizat cel de-al 
Doilea Summit European 
Privind Securitatea Privată, 
care a avut loc în data de 8 
Decemberie 2009 la Hotel Berns 
Salongers în Stockholm, Suedia.  
 Această ediţie este o 
continuare a Primului Summit 
European de Securitate Privată, 
care a fost organizat de CoESS şi 
INHES (Institut National des 
Hautes Etudes de Sécurité) în 
decembrie 2008, la Paris, Franţa.  
 Cel de-al doilea Summit a 
reunit pe toţi cei interesaţi de 
securitatea privată din toate ţările 
europene, inclusiv cele 27 de state 
membre ale UE, active în 
domeniul securităţii publice şi 
private.  
 CoESS şi Almega au fost 
onorate să ureze bun venit unui 
reprezentant al preşedinţiei 
suedeze a Uniunii Europene, Dna 
Beatrice Ask, ministrul suedez al 
Justiţiei, care a susţinut un discurs 
despre modelul nordic de 
parteneriat public-privat în cadrul 
securităţii private.  

 Summit-ul are o dublă 
ambiţie. Pe de o parte, se va 
discuta despre parteneriate 
public-private în contextul 
modelului nordic. Pe de altă 
parte, acesta va oferi platforma 
ideală de a extinde Campania 
CoESS care pledează pentru o 
abordare mai coerentă, globală 
şi integrată faţă de securitatea 
privată în Uniunea Europeană.  
 A fost organizată o 
dezbatere pentru a discuta 
viitorul sectorului de securitate 
privată concentrându-se pe o 
varietate de teme: armonizarea 
legislaţiei, modele de cooperare, 
calitatea serviciilor şi a 
serviciilor de securitate noi totul 
setat într-un context economic 
provocator. P r i n  a c e s t e 
discuţii, CoESS, Almega şi 
reprezentanţii acestora au vrut să 
evidenţieze rolul cheie şi 
impo r t anţ a  cr escândă a 
sectorului de securitate privată, 
atât la nivel european cât şi la 
nivel naţional şi nu numai 
calitativ dar şi cantitativ şi cu o 
pondere cât mai mare în 
domeniul public.  
 Cu ocaz ia acestu i 
eveniment, CoESS şi Almega au 

prezentat o versiune actualizată a 
p r o g r a m u l u i  c o m u n  a l 
proiectului, care a fost publicat 
pentru prima oară, în decembrie 
2008 ( "Securitatea şi rolul său în 
securitatea europeană").  
 Ediţia 2009, intitulată " 
Securitatea Privată în Europa: 
Parteneriat public-privat în 
domeniul securităţii ca o variantă 
pentru progesul viitor - Bazat pe 
un model nordic", constă din 
două părţi. Partea I  cuprinde o 
actualizare din peisajul european 
de securitate privată şi partea II se 
concentrează pe discutarea 
modelului nordic de parteneriate 
public-private de securitate.  
(sursa: www.coess.org) 

Asteptam cu interes comentariile şi opiniile dumneavoastra la adresa : 
Asociatia Romana a Industriei de Securitate - ARIS 
Str. Col. Poenaru Bordea, nr. 18, sector 4, Bucuresti.  
Telefon/Fax:  031.405.40.40;  E-mail: arisonline@rdsmail.ro  
WWW.ARISONLINE.RO 

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

                vă urează La Mulţi Ani ! 
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