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Inca de la începutul anului, televiziunile si presa in general ne 
bombardeaza cu stiri despre furturi, spargeri, talharii si chiar  
violente cu mana armata. Daca pana de curand era doar o    
sumbra previziune de criza,  in aceste zile începe sa devina o  
certitudine: nu numai ca suntem oficial loviti de criza economica 
dar creste si criminalitatea in acelasi timp. Din pacate, asa cum 
vedem cu totii, societatea romaneasca nu este pregatita pentru 
aceasta noua urgie.  Daca in anii ‘90, cand spargerile si talhariile 
erau la ordinea zilei si nu vedeai vitrina de magazin fara gratii iar 
apartamentele din blocuri aveau usi precum temnitele             
medievale, iata ca acum, dupa ani buni in care ne-am bucurat de 
o liniste relativa, oamenii si-au pierdut reflexele de autoprotectie 
si cad victime nevinovate unui nou val de pradatori. 
Si politia s-a complacut in aceasta atmosfera relaxata. Mult hulitii 
militienii de alta data, care, cu toate pacatele lor, mai reuseau 
totusi  sa mai provoace  teama si respect hotilor, in  zilele noastre 
se pare ca  au fost înlocuiti cu un fel de politisti-birocrati care 
sunt mai degraba specialisti in hartoage, chichite avocatesti si 
comunicate de presa decat in prinderea hotilor de pe strada. 
Mai mult,  pentru ca la capitolul prins si închis hoti nu stralucesc, 
acum bravii politisti se straduiesc sa compenseze aceasta lipsa 
printr-un efort frenetic la depasirea planului de dat amenzi     
contribuabililor nevinovati. Drept pentru care, in timp ce         
infractorii se mai gandesc daca e cazul sa se predea de buna    
voie sau nu, politia isi umple timpul batand in lung si in lat sedii 
de  firme, banci si tot ce le iese in cale, fluturand amenintator 
teancul de procese verbale, pune pe toata lumea sa-si puna mai 
multe camere video, sa-si angajeze mai multi paznici, sa-si puna 
sub cheie tot ce au de valoare. 
Daca privim lucrurile din punctul de vedere al industriei de      
securitate, acest iures al politiei nu poate decat sa fie apreciat. 
Chiar si daca pare mai mult un exercitiu de imagine. Faptul ca 
intr-o forma sau alta ii constientizeaza pe proprietarii de bunuri 
sa fie mai grijulii cu propria securitate, totusi aceasta campanie in 
final s-ar putea  contabiliza in mai multe contracte, in mai multe 
vanzari pentru firmele de securitate... ceea ce nu e rau de loc in 
vremurile astea de criza. 
Sigur, si din punct de vedere al proprietarilor de bunuri, cel putin 
la nivelul firmelor si institutiilor serioase, prevenirea pierderilor 
inclusiv prin luarea unor masuri de securitate suplimentare,    
trebuie sa fie permanent in centrul preocuparilor lor, chiar si fara 
aceste „stimulente” de la politie . 
Si, cu toate astea, sunt destule semnale ca aceasta actiune a  
politiei nu este apreciata asa cum ar trebui nici de firmele de   
securitate si nici de cetatenii proprietari si platitori de taxe. 
De ce oare?! In primul rand pentru ca sporirea nivelului de      
securitate intr-un obiectiv nu se face  la “inspiratie” si prin ucaz 
politienesc, ci trebuie sa urmeze un proces incremental bazat pe 
analize profesioniste si calcule riguroase, inclusiv economice, si 
care la randul lor trebuie sa fie incluse si sa faca parte integranta 
din economia generala a business-ului in cauza. Tocmai de aceea, 
pentru ca ignora aspectele economice, noile solicitari venite 
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EVENIMENT !!! 
Constituirea 

Federatiei Serviciilor de Securitate 
Dupa ce in data de 27 Ianuarie 2009 s-au semnat 
in prezenta unui notar public Actul Constitutiv 
si Statutul, in ziua de 11 Martie a.c. instanta de 
judecata a pronuntat hotararea de infiintare a  
Federatiei Serviciilor de Securitate (FSS).   
Membrii fondatori ai FSS sunt: Asociatia       
Romana a Industriei de Securitate (A.R.I.S.),  
Patronatul Serviciilor de Securitate (PSS) si 
Asociatia Romana pentru Tehnica de Securitate 
(A.R.T.S.).  
Federatia Serviciilor de Securitate are ca scop 
crearea unui cadru unic de reprezentare a 
industriei de securitate la nivel national  si 
promovarea intereselor membrilor sai in relatiile 
cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte 
persoane juridice si fizice din tara si strainatate.   
Consiliul Director al Federatiei este compus din 
presedintii celor trei organizatii membre si 
anume domnii: Gabriel Badea, Ion Popescu si,    
respectiv, Silviu Clep. Presedintele interimar, 
pana la prima intrunire a Adunarii Generale a 
Federatiei, este dl. Gabriel Badea. 
FSS va deveni astfel cea mai reprezentativa   
forma asociativa al industriei de securitate din 
Romania, reunind estimativ un numar de peste  
400 de societati din domeniu. 

 

ARIS  
in colaborare cu 

“The Security Institut(UK)  
                         organizeaza     

    Cursuri  in   
Managementul Securitatii 

 
Pentru detalii referitoare la inscrieri vizitati 

 www.arisonline.ro 
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Editorial Pag. 1 

Am aflat pentu 
dvs.! 

Pag. 2 

 Cursuri SyI 
 Security            

Management 
 Noutati SyI 

Pag. 3 

ASIS, Sectiunea 
Turcia—Conferinta 
pentru Prevenirea 
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Despre industria   
securitatii—             

dl . Vasile Cracea, 
Director Coordonator, 

Global Security     
Sistem 
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●In data de 12 Decembrie 2008 a avut 
loc al treilea Forum National 
al Parteneriatului Public Privat in 
Securitate “Informare si educare in 
probleme de securitate”. Evenimentul 
a fost organizat de  Fundatia EURISC; 
●A.R.I.S. a demarat formalitatile   pen-
tru constituirea unui ASIS Chapter - 
Romania, proiect ce reprezinta un pas 
i mp or t a n t  i n  dez v ol t a r ea  s i                
profesionalizarea industr ie i de         
securita te din Romania .  Daca           
formalitatile vor fi duse la bun sfarsit  
in timp util, solicitarea va fi discutata 
de către Consiliul Director ASIS in 
luna iunie a acestui an, când se va lua 
probabil si o decizie.  Membrii ASIS 
din Romania interesati de proiectul in 
discutie pot lua legatura cu A.R.I.S. 
pentru inregistrare. 
●Securitas Security Services,        
companie locala a concernului         
Securitas AB in Romania, a schimbat  
de curand conducerea companiei.    
Astfel, dl. Adrian Moisescu, General 
Manager, a anuntat ca postul sau, ince-
pand cu 15.01.2009, va fi ocupat de dl.        
Constantin Iordache.  
● In ziua de 27 Martie 2009 are  loc la 
Brasov sedinta de constituire a         
Patro nat ul ui  Serv ic i i lor  de            
Securitate, Sanatate in Munca si 
Situatii de Urgenta. 
● Reevaluarea Securitatii Nationale 
(New York Times, SUA) - Directorul 
Departamentului de Securitate Interna, 
Janet Napolitano, a ordonat o           
reevaluare a exercitiilor de pregatire in 
caz de urgenta nationala, unele drintre 
probleme fiind costurile mult prea   
ridicate, timpul mult prea lung pentru 
planificare si  “mult prea departe de 
realitate”. Mai multe state au            
implementat deja recomandarile d-nei 
Napolitano privind exercitii le, 
schimbarile incluzand realizarea de 
exercitii in fiecare an in loc de o data la 
do i  an i ,  i mb una ta t i nd a s t f e l              
coordonarea federala impreuna cu   
statul si partenerii locali.  
● Politia din Los Angeles cauta un grup 
de barbati inarmati care au patruns intr-
o companie de logistica si au furat trei 
containere ce contineau televizoare si 
DVD player-e in valoare de 650,000$. 
Autoritatile presupun ca jaful este legat 
de alte opt incidente similare care au 
avut loc in alte porturi din California de 

Sud de la inceputul anului.  
● Un ATM a fost aruncat in aer in 
Sydney (News, Australia) - Politia din 
Sydney, Australia, sustine ca niste      
infractori au aruncat in aer un alt ATM in 
cadrul unui jaf. Politistii cauta patru   
persoane pe care martorii i-au vazut 
plecand de la fata locului in doua masini. 
Jaful este ultimul dintr-o serie de atacuri 
similare ce au avut loc in Sydney in   
ultimele luni. Jefuirea bancomatelor prin 
folosirea de incarcaturi explozive este un 
mod de operare intens  folosit si in     
Republica Sud-Africana. 
●Angajarea  femeilor ca agenti de paza
(LiveMint, India) - In India a crescut 
numarul de atacuri teroriste, fapt ce a dus 
la cresterea numarului de femei ca agenti 
de paza. In cadrul firmelor mari se cere 
controlul corporal al fiecarui vizitator si 
doar agentii de paza femei pot realiza 
acest control vizitatorilor de sex feminin. 
Asociatia Indiana pentru formarea      
profesionala in Mediul Rural doreste sa 
ofere cursuri de formare profesionala ca 
agent de paza persoanelor din sate si  
comune. G4S, companie cu  peste 5000 
angajati de sex feminin, a inregistrat o 
crestere a personalului de peste 30% in 
anul trecut. 
● Orsus, companie israeliana specializata 
in furnizare de solutii de intregrare a  
sistemelor de securitate, a achizitionat  
Cinario Ltd., un lider pe piata irlandeza in 
Sisteme Inteligente Operationale    pentru 
Managementul Riscului. Achizitia 
companiei Cinario ofera o extindere a 
afacerilor Orsus si in Marea Britanie si 
consolideaza pozitia sa pe piata          
Sistemelor Inteligente Operationale 
pentru Managementul Riscului.  
• In data de 3 aprilie a.c. are loc adunarea 
Generala anuala a Patronatului           
Serviciilor  de Securitate. Adunarea va 
avea loc in Bucuresti intr-o locatie aflata 
pe Bd-ul Libertatii nr. 1. 
• La 20.01.2009   I.G.S.U. a emis ordinul 
701-IG refer itor  la  aprobarea  
procedurilor de atestare/reatestare a    
persoanelor care   proiectează, execută, 
verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi 
instalaţii de apărare împotriva incendiilor, 
efectuează lucrări de termoprotecţie şi 
ignifugare, de verificare, întreţinere şi 
reparare a autospecialelor şi/sau a altor 
mijloace tehnice destinate apărării 
împotriva    incendiilor. 
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“Certificate in  
Security Management” 

Informatiii la zi despre cursurile de managementul securitatii organizate de  
ARIS in colaborare cu  The Security  Institute (Marea Britanie) 

 In urma intrunirii  
Consiliului Director 
SyI, din 29 Ianuarie 
2009, au fost numiti prin 
vot ca facand parte din 
Consiliu urmatorii: Mike 
Bluestone, Mark Button, 
Doug Cook,  David 
Cresswell, David Gill, Joe 
Greenan, Ken Livingstone 
si Emma Shaw. Au mai 
ramas patru locuri libere 
pentru care se vor face 
nominari pana pe data de 
6 Februarie, urmand ca 
identitatea acestora sa fie 
anuntata ulterior. 
 
●Domnul Peter Jones, 
D i r e c t o r  A f a c e r i 
Internationale in cadrul 
The Security Institute, s-a 
retras din activitate.       
Dl. Peter Jones, membru 
fondator al International 
Security Institute (IISec) 
a fost  p romotorul 
dezvoltarii relatiilor dintre 
ARIS si IISec si mai tarziu 
dintre ARIS si The 
Security Institute (TSyI); 
 
 Perpetuity Press, 
Detinatorul francizei   
pen t ru  o rgan i za rea 
c u r s u r i l o r  d e 
managementul securitatii 
in Marea Britanie, a reluat 
programul de curs la nivel 
de diploma ca  urmarea a 
cererilor numeroase din 
partea doritorilor. 

Noutati SyI 

SyI Associate Membership 
SyI acorda tuturor studentilor care urmeaza cursurile de Security 
Management calitatea de Membru Asociat. Aceasta calitate este 
acordata pe timp limitat—pe durata studiilor. Membrii Asociati 
sunt inscrisi in baza de date a Institutului si au acces la informatii si 
documentatii de specialitate. Calitatea de Membru Asociat poate fi 
folosita in corespondenta de afaceri. De asemenea, Institutul 
elibereaza carduri de Membru Asociat. Pentru detalii privind 
obtinerea acestei calitati solicitati informatii la adresa 
arisonline@rdsmail.ro 

Examene  
Security Management Certificate,  
2009 
Si in cursul anului 2009, ca de obicei,  vor fi    
organizate doua sesiuni de examene pentru 
obtinerea certificatului in Managementul 
Securitatii,  respectiv pe 5 Mai si 3 Noiembrie 
ac.  
Formularele pentru inscriere sunt distribuite, la 
cerere, de catre ARIS (Luminita Butnariu).    
Transmiterea formularelor pentru inscriere la 
examinare se va face cu cu minim 30 de zile 
inainte de data examinarii, termen pana la care 
trebuie efectuata si plata taxei de examinare. 
Examenele se vor sustine ca de obicei la sediul  
British Council din Bucuresti, Calea 
Dorobantilor. 

Evenimente SyI 
 

10-11.02.2009—Counter Terror Expo - expozitie ce va avea loc in 
Londra,; 
18-20.03.2009—MIS Training—Al 3-lea Summit pentru Frauda si 
Coruptie, Brussels, Belgia; 
02.03.2009—A 10-a Aniversare a Institutului de Securitate, Londra, 
11-14.05.2009—IFSEC Conferinta & Expozitie, NEC, Birmingham; 
04.06.2009—Festivitatea Anuala la bordul vasului PS Dixie Queen, 
Londra,  
08-09. 09.2009—Conferinta Anuala SyI, Londra, Regatul Unit. 
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„peste noapte” din partea politiei nu au cum sa fie 
bine primite. Sunt doar subterfugii si paliative cu    
costuri reduse. Apoi, daca aceste masuri nu sunt luate 
in baza unor analize profesioniste ci mai degraba sunt 
dictate de politie „din burta” sau pe baza unor      
standarde stabilite prin lege (?!) si care sunt de mult 
depasite, nu numai ca risca sa fie nepotrivite,         
ineficiente si/sau excesive, dar vor impune firmelor 
carora li se dicteaza aceste masuri o povara           
economica artificiala care se va reflecta in costurile de 
productie a bunurilor sau serviciilor si respectiv in 
preturi. Mai mult, acest impact asupra costurilor poate 
fi chiar de nesuportat in actualele conditii de criza mai 
ales pentru firme din zona microîntreprinderilor. De 
exemplu, nu poti sa vii si sa impui unui mic afacerist 
sa-si angajeze un agent de paza in conditiile in care 
succesul sau supravietuirea micii lui întreprinderi se 
bazeaza tocmai pe faptul ca nu trebuie sa aiba      
personal in exces. Evident, exista si politisti 
competenti care sunt in masura sa discearna 
particularitatile diverselor situatii si sa dicteze masuri 
rezonabile si de bun simt. Dar ce ne facem ca nu 
avem un standard al politistilor nici din punct de     
vedere uman si nici din punct de vedere al           
competentelor de securitate si nu sunt putine cazurile 
in care apar si masuri aberante sau nefondate?!  
Nu in ultimul rand, aceste cereri de suplimentare a   
masurilor de securitate venite tocmai din partea    
politiei induc o oarecare contradictie in termeni. Sa nu 
uitam ca politia este platita din taxele si impozitele 
contribuabililor tocmai ca sa apere societatea de    
infractori, respectiv sa mentina un climat de 
„ordine sociala” in societate. Cu alte cuvinte, se 
poate spune ca exista un contract social intre stat si 
contribuabil in baza caruia statul, in schimbul taxelor 
pe care le încaseaza, trebuie sa apere inclusiv prin 
fortele de politie pe cetateanul simplu si afacerea lui 
mai ales  împotriva hotilor, spargatorilor si talharilor. 
Si asta fara ca respectivii cetateni sa fie obligati, tot 
de catre stat, sa faca alte cheltuieli pentru angajarea 
unei protectii private suplimentare. Faptul ca 
politistul, in loc sa fie pe strada sa prinda hoti, vine si 
amendeaza firmele (uneori tot pe cele care sunt si 
victime)  pentru ca nu  si-au pus suficiente camere de 
supraveghere sau pentru ca nu au suficienti paznici, 
arata ca o pervertire contra naturii tocmai a acestei 
functiuni de protectie pe care statul este obligat sa 
o ofere neconditionat in baza taxelor pe care le 
încaseaza.  
Bun! Sa admitem ca statul ar avea dreptul sa decida 
in sfera privata, respectiv sa impuna cetatenilor sa-si 
ia masuri suplimentare de securitate si chiar sa 
impuna standarde de securitate. Atunci statul nu ar 
trebui sa-si asume si raspunderea in cazul in care 
masurile “recomandate” nu sunt eficiente?! Cine 
raspunde daca eu, contribuabilul, am pus in practica 
tot ce a mi-a fost ordonat de catre politist in materie 
de securitate si cu toate astea tot am fost pradat?! 
Daca aceste masuri le-as fi luat la indrumarea unui 
consultant sau al unei firme de securitate m-as fi   
putut intoarce impotriva lor cu cereri de dezdaunare! 
Dar asa, pe politist nu am cum sa-l acuz de           
incompetenta in securitate privata! Nu am cum sa cer 

(Continuare de la pagina 1) 
politiei banii pe care i-am cheltuit pe masuri de 
securitate inutil instalate la indicatia domnului agent! 
Deci eu, proprietar de bunuri, fiind cu taxele platite la 
zi si cu toate sistemele de securitate montate conform  
indicatiiilor politiei, daca totusi ajung victima unui jaf, 
sunt in situatia sa raman, precum in proverbul 
romanesc „si….., si cu banii luati!”. 
Sigur, orice detinator de valori trebuie sa se poarte  
responsabil cu proprietatea lui dar aceasta              
responsabilitate nu poate fi impusa de stat!   
Statul nu trebuie sa cheltuie banii                    
contribuabilului platind un politist care sa te 
puna sa-ti incui usa! Statul trebuie sa foloseasca 
banii contribuabilului punand la dispozitia 
cetateanului politisti calificati, capabili sa 
reduca in mod real numarul hotilor de pe      
strada... pentru ca asta a fost si ramane treaba 
politiei din totdeauna!!! Mediul de business are 
propriile instrumente de a regulariza si de a    impune 
comportamente responsabile si de administrarea   
diligenta a afacerilor. 
Daca statul, cum este la noi, intra in mediul de afaceri 
si impune prin politie luarea de masuri suplimentare 
de securitate privata, practic statul recunoaste implicit 
ca si-a atins niste limite de capabilitate in asigurarea 
unui climat de securitate publica si ca, din acest   
moment, fiecare este pe cont propriu!  
In acest caz ar fi corect ca, in conditiile in care 
continua sa finanteze din taxe si impozite un 
sistem de politie publica incapabil sa ofere  
climatul de siguranta pe care este dator sa-l  
asigure contribuabililor, statul trebuie sa 
recunoasca ca fiind deductibile/scutite de taxe 
aceste investitii — cheltuieli suplimentare de 
securitate privata pe care atat  cetațenii cat si 
mediul de afaceri sunt obligati sa le faca pentru              
suplinirea / suplimentarea unei funcțiuni de  
securitate pe care chiar insusi statul nu este  
capabil sa le îndeplineasca la un nivel rezonabil. 
O astfel de abordare nu numai ca ar fi corecta din 
punct  de vedere social, dar ar fi in interesul tuturor 
celor interesati. Printr-o astfel de facilitate fiscala     
proprietarii de bunuri ar fi intr-adevar motivati sa faca 
investitii in securitate. Povara costurilor fiind mai usor 
de suportat, atunci si masurile in care se va  investii 
vor fi de nivel superior din punct de vedere al calitatii 
si eficientei.  
Astfel, firmele de securitate vor avea o piata 
sanatoasa care isi va permite sa ceara produse si   
servicii de calitate si nu surogate ieftine cum se 
intampla acum. In sfarsit, incurajand contribuabilii   
sa-si achizitioneze produse si servicii de calitate se va 
obtine un real impact asupra criminalitatii, astfel   
statul fiind ajutat in mod real sa-si indeplineasca 
functia de protectie a sigurantei cetateanului. Mai 
mult decat atat, in aceste vremuri de criza, stimularea 
consumului, fie el de produse si servicii de securitate, 
nu poate decat sa fie benefic pentru economie. Astfel, 
se vor pastra si chiar crea locuri de munca in industria 
de securitate, in acelasi timp statul mentinandu-si 
crescandu-si sursele de impozitare respectiv de     
alimentare a bugetului. 
 

       O nenorocire nu vine niciodată singura… 
Continuare din pagina 1. 
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Sectiunea turca a prestigioasei organizatii internationale a 
profesionistilor din securitate—ASIS International—a 
organizat la Istanbul o conferinta internationala ce a avut 
drept scop schimbul de informatii si experienta in 
domeniul solutiilor de securitate si strategiilor in directia 
prevenirii pierdelor in industria de retail. 

Sectiunea turca din cadrul ASIS International face parte 
din Regiunea 27 B, regiune din care face parte si Romania, 
si are 55 de membri. Presedintele sectiunii este dl. Cengiz 
Gumustus, reputat consultant in domeniul securitatii 
private. Tot in Turcia isi are resedinta si dl. Andy Wiliams, 
Vicepresedintele Regional ASIS International (RVP). La 
conferinta a participat si dl. Godfried Hendricks, Senior 
Vice President (SRVP) pentru Europa. 
Conferinta a fost excelent organizata in ambianta deosebita 
a hotelului “Four Seasons”, situat pe malul Bosforului. 
Conferinta a fost deschisa de dl. Cengiz Gumustus care, in 
cuvantul sau introductiv, a facut o prezentare succinta a 
sectiunii turce a ASIS si a prezentat planurile de viitor ale 
acestei organizatii printre care si strangerea legaturilor cu 
sectiunile ASIS din tarile vecine. Andy Wiliams si 
Godfried Hendricks au rostit de asemenea discursuri 
introductive in care au subliniat in egala masura realizarile 
ASIS International dar si eforturile sectiunii turce in 
directia dezvoltarii cooperarii 
dintre profesionistii din 
securitatea privata.  
In cuvantul sau, dl. Andy 
Wiliams a facut referiri si la 
tema conferintei, respectiv 
prevenirea pierderilor in 
industria de retail, punctand  
necesitatea evolutiei de la 
notiunea de asigurarea 
securitatii la conceptul mai 
l a r g  a l  p r e v e n i r i i 
pierderilor, concept care da 
valoare muncii specialistilor 
in securitate in sensul ca 
sugereaza potentialitatea 
crearii unei valori adaugate. 
Cea mai importanta prezenta in conferinta a fost aceea a 
profesorului Martin Gill.  

Martin Gill este probabil cel mai cunoscut specialist in 
securitate privata din mediul academic. Este profesor la 
catedra de criminologie a Universitatii din Leicester, 
Marea Britanie, director al Centrului de Cercetari si 
Consultanta in Securitate “Perpetuity”, are titlul de 
“Fellow” al Institutului de Securitate din Marea Britanie si 
face parte din multiple proiecte ASIS referitoare la 
cercetarea la nivel academic a fenomenelor legate de 
infractionalitate si securitate privata. De asemenea, 
profesorul Martin Gill a condus proiectul national de 
evaluare a sistemului public de supraveghere video initiat 
de Ministerul de Interne al Marii Britanii. Este, de 
asemenea, autorul a peste 100 de articole de specialitate si 
a publicat 11 carti cuprinzand rezultatul cercetarilor sale de 
peste 10 ani in domeniul infractionalitatii si securitatii 
private. 
Prezentarea sa in conferinta de la Istambul a avut ca punct 
central rezultatele cercetarilor sale si a studiilor sistematice 
asupra fenomenului infractional. A evidentiat aspecte 
importante in ceea ce priveste comportamentul si modul de 
operare al infractorilor, mecanismele psihologice ce 
determina actiunea infractionala raportate la elementele de 
mediu situational. Toate acestea au fost sustinute cu 

impecabile argumentatii stiintifice. 
In continuarea manifestarii au mai 
avut de asemenea contributii 
importante dl. Bernard Geiben, 
Corporate Security Director 
Carrefour, dl. Royston Holmes, 
Business Development Director la 
Tyco, dl. Ozcan Sezer, Bank Head 
of Security  la HSBC. 
Conferinta s-a incheiat cu o 
festivitate de premiere. 
In cuvantul de incheiere, dl. 
Godfried Hendricks (SRVP) a 
apreciat buna organizare a 
manifestarii si a felicitat pe gazde 
carora le-a promis va sustine 
calduros Istanbulul ca loc de 

desfasurare reuniunii europeane ASIS in 2010. 
 

ASIS, Sectiunea Turcia— 
Conferinta pentru Prevenirea Pierderilor in Industria de Retail 

ASIS Turkey Chapter—Loss Prevention Conference 
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chestionar ce va circula in vederea aprobarii 
intre membrii Comitetelor de Lucru, urmat 
de un raport ce va intra pe ordinea de zi la 
urmatoarea sedinta a Comitetului. Aceasta 
va avea loc la 10 Martie 2009, in biroul 
CoESS din Wemmel. 

•La data de 9 Ianuarie 2009 a avut loc 
intrunirea Comitetului de Lucru pentru 
Supraveghere Electronica CoESS 
(Working Committee Electronic Surveillance) 
la care au participat Danny Vandormael 
(APEG-BVBO, Belgia), Antonello Villa 
(FederSicurezza, Italia), Alex Carmichael 
(BSIA, Regatul Unit), Leen Van Sand 
(Comunication & Policy Officer, CoESS) si 
Brieuc Janssens de Varebeke (CoESS). S-a 
discutat despre scrisoarea trimisa catre 
Comisia Europeana, Departamentul pentru 
Piata Interna si Servicii, privind statutul 
industriei securitatii in cadrul Directivei 
Serviciilor, la care CoESS nu a primit inca 
niciun raspuns. Prin urmare, CoESS a cerut 
Interel sa urmareasca acest caz. S-a discutat 
despre sesiunea de lucru CENELEC din 20 
Ianuarie iar Comitetul a fost informat ca   
Euralarm SC3 (Comitetul Instalatorilor)        
lucreaza la elaborarea de standarde privind 
confirmarea si verificarea sistemelor de 
alarmare si ca un proiect al acestora va fi 
realizat pana la urmatoarea intrunire a 
CENELEC (27-28 Mai 2009, Dubrovnik). 
CoESS doreste insa evitarea desfasurarii 
activitatii pe acelasi tip de proiecte cu 
Euralarm, urmand asadar sa se concentreze 
asupra factorului uman iar Euralarm asupra 
aspectelor tehnice. Pe viitor se urmareste un 
dialog cu reprezentantii Interpolului si 
invitarea acestora la sedintele Comitetului de 
Lucru pentru un schimb de informatii si 
identificarea intereselor comune. Urmatoarea 
sedinta a Comitetului va avea loc pe 14 Mai 
2009, la Birmingham, in cadrul IFSEC 2009.  

In data de 9 Decembrie 2008 a avut loc 
sedinta Comitetului de Lucru pentru 
Infrastructura Critica CoESS (Working 
Committee for Critical Infrastructure) la care 
au luat parte Dirk Burhaus (BDWS, 
Germania), Mattias Gustafsson (ALMEGA, 
Suedia), Vaska Penkova (NAFTSO, 
Bulgaria), Josef Kalo (MBVMSZ, Ungaria), 
Alessandra di Gangi (FederSicurezza, Italia), 
Hilde de Clerck (Secretar General CoESS), 
Leen Van Sand (Comunication & Policy 
Officer, CoESS). In cadrul sedintei s-a 
propus definitia infrastructurii critice—
”bunurile fizice, retele sau organizatii ale 
caror dezmembrare sau incapabilitate ar 
cauza daune mari si greu de remediat pe 
plan economic si social” - si s-au dat 
exemple: furnizarea energiei, furnizarea 
apei, furnizarea hranei, tehnologia 
informatiei si a comunicatiilor, serviciile 
pentru sanatate, servicii financiare, 
transport, serviciile de salubrizare, servicii 
pentru urgente. Comitetul a rediscutat 
politicile actuale UE asupra Protectiei asupra 
Infrastructurii Critice (CIP) si despre 
riscurile si oportunitatile membrilor CoESS 
ridicate de aceste politici. UE sustine ca nu 
remite sume de bani pentru infrastructura 
critica nationala, ci statele membre sunt 
cele responsabile pentru protectia 
infrastructurii critice nationale. Prin urmare, 
Comitetul are ca obiective dezvoltarea pietei 
pentru operatorii din securitatea privata, 
asigurarea ca piata este deschisa doar 
investitorilor ce ofera servicii de calitate, 
asigura importanta rolului jucat de catre 
membrii CoESS sau asociatiile nationale 
pentru autoritatile nationale sau UE, 
stabilirea relatiilor bune cu autoritatile civile, 
educarea clientilor in privinta necesitatii unei 
calitati ridicate a serviciilor. Pentru toate 
acestea, Comitetul a realizat si un plan de 
actiune ce consta in realizarea unui 

 Agenda CoESS 

CoESS 
Working Committee for Critical 

Infrastructure 
CoESS 

Working Committee Electronic 
Surveillance 
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•In data de 27 Ianuarie 2009, Comitetul 
de Lucru pentru Aparare CoESS (Working 
Committee Guarding) a avut prima sedinta 
pe acest an. La aceasta a luat parte si noul 
Director al Comitetului, Dl Erik-Jan Jansen. 
In cadrul sedintei s-a discutat despre planul 
de actiune pentru anul 2009, s-a prezentat 
nivelul la care se afla proiectele UE si CEN,  s
-a discutat despre statutul Directivei 
Serviciilor, despre metodologia pentru 
chestionarele de statistica si despre definitia 
securitatii private.  

•In numarul trecut al revistei am anuntat 
publicarea manualului numit “European 
Training Manual for Maritime Security 
Personnel – ISPS Code” (Manualul     
European de Instruire a Personalului din    
Securitatea Maritima – Codul ISPS) de catre 
Comitetul de Lucru pentru Securitatea 
Maritima al CoESS. Manualul ofera         
personalului de securitate al porturilor o    
instruire de specialitate pentru a asigura   
conformitatea cu Codul ISPS. Prin urmare,  s
-a infiintat Proiectul pentru Securitatea Mari-
tima ce are ca scop dezvoltarea unui pro-
gram de instruire de specialitate avand la 
baza Manualul European. Astfel, in perioada 
17-19 Februarie 2009, la Rotterdam, va 
avea loc un curs de pregatire cu durata de  
trei zile in urma caruia cei instruiti vor 
prezenta acest manual personalului din tara 
de unde provin, urmand ca toate cunostintele 
dobandite sa ajunga la personalul de          
securitate din porturi. Va reamintim ca   
Manualul European se afla postat si pe site-ul 
nostru, www.arisonline.ro. 

CoESS 
Working Committee Guarding 

 Agenda CoESS 

 
 
•9 Martie 2009 — Intrunirea Comitetului 
de Lucru pentru Dialogul Social, 
Brussels, Belgia; 
 
•10 Martie 2009 — Intrunirea 
Comi te tu lui  de Lucru pentru 
Infrastructura Critica, birourile CoESS, 
Wemmel, Belgia; 
 
•18 Martie 2009 — Intrunirea SAGMAS, 
Brussels, Belgia; 
 
•26 Martie 2009 — Intrunirea 
Comitetului de Lucru pentru Coeziune, 
birourile CoESS, Wemmel, Belgia; 
 
•27 Martie 2009 — Intrunirea Consiliului 
Director CoESS, birourile Securitas, 
Brussels, Belgia; 
 
•30—31 Martie 2009 — Intrunirea 
Comi te tu lui  de Lucru pentru              
Securitatea Maritima,  Hamburg,        
Germania; 
 
•14 Mai 2009 — Intrunirea Comitetului 
de Lucru pentru Supraveghere 
Electronica, Birmingham, UK; 
 
• 12 Iunie 2009 — Intrunirea Comitetului 
de Lucru pentru Coeziune, Viena, 
Austria. 
 
•1-2 Octombrie 2009 — Intrunirea anuala 
Generala CoESS (CoESS Ordinary Annual 
General Meeting);  
Intrunirea anuala Extraordinara CoESS 
(CoESS Extraordinary Annual Meeting), 
ambele in Brussels, Belgia. 
 
 

CoESS 
Working Committee- 

Maritime  Security 

Agenda  
Evenimentelor  

CoESS 
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Cariere de succes in industria securitatii: 
dl. Cracea Vasile , Director Coordonator,  

Global Security Sistem S.A. 

  In general, industria de securitate nu este 
vazuta nici chiar de cei care lucreaza in 
domeniu ca un loc de munca in care sa urmezi 
o cariera de succes si in care sa ai realizari 
profesionale, in care recompensa muncii 
implinite si a lucrului bine facut nu se 
situaeaza la nivelul celor din alte industrii. 
Discutam astazi cu dl. Vasile Cracea, Director 
Coordonator la Global Security Sistem,  un 
tanar care iata, pornind de pe cea mai de jos 
pozitie din sistem, a ajuns sa ocupe o pozitie de 
top management in una dintre cele mai mari 
companii de securitate din tara. 
ARIS: Ce varsta aveti si de cand lucrati in 
cadrul firmei Global Security Sistem? 
CV: Am 33 ani si lucrez in GSS din anul 2000. 
ARIS: De cand activati in acest domeniu si de 
unde ati pornit ? 
CV: Am lucrat la o firma care se numea 
Securent. Am ales sa lucrez in serviciul de 
securitate privata in 1998 pentru ca imi doream 
sa lucrez intr-un serviciu cu structura 
asemanatoare celui militar, domeniu de care am 
fost atras din totdeauna. 
ARIS: De ce nu ati incercat atunci o cariera 
militara? 
CV: Am avut doua experiente dezamagitoare 
incercand sa urmez cursurile de pregatire ale 
unor institutii militare. Atunci am decis sa-mi 
incerc norocul in securitatea privata. 
ARIS: Si in securitatea privata nu ati fost 
dezamagit? 
CV: Nu! Deoarece am gasit un domeniu in care 
ma simteam aproape de ceea ce imi doream ca 
si cariera, in care mi-au fost apreciate 
calificarile anterioare si calitatile personale si in 
care, de cele mai multe ori, eforturile mi-au fost 
just recompensate. 
ARIS: Cum explicati atunci ca multi dintre cei 
care lucreaza in domeniu au un nivel de 
satisfactie redus vis-a-vis de locul lor de 
munca? 
CV: Asta se intampla pentru ca majoritatea vin 
constransi de lipsa unor alte oportunitati si nu 
privesc industria de securitate ca pe o buna 
ocazie pentru dezvoltarea unei cariere. 
ARIS: Deci ati pornit ca simplu agent de paza... 
CV: Da. 

ARIS: Dati-ne cateva detalii despre inceputuri 
CV: De la bun inceput am lucrat in obiective 
de importanta deosebita, respectiv banci, ceea 
ce m-a motivat foarte mult vazand cata 
incredere mi se acorda si ce responsabilitati 
am. Se punea accent pe pregatirea fizica, pe 
manuirea armamentului, se faceau sedinte de 
tragere lunare. Salariul era destul de motivant 
la vremea respectiva. Cam atat. In anul 2000, 
o criza financiara a afectat doua mari banci a 
caror securitate era asigurata de firma la care 
lucram iar firma in cauza a fost nevoita sa-si 
inchida portile. 
ARIS: Ce ati facut ulterior? 
CV: Am gasit anuntul de angajare al firmei 
Global Security Sistem, am fost chemat la un 
interviu. Am constatat ca si in aceasta 
companie se punea accent pe experienta, 
pregatirea individuala, seriozitate. 
Aici am inceput activitatea in obiective ale 
unor firme de constructii, respectiv santiere, 
lucram in echipa. Apoi datorita experientei 
acumulate si a bunelor rezultate, prin concurs 
intern am fost promovat sef de tura, fapt ce  m
-a motivat foarte mult... deoarece chiar era o 
recunoastere a implicarii si a eforturilor mele. 
In decurs de un an si jumatate am contribuit la 
preluarea a doua mari obiective, acestea fiind 
Casa de Asigurari de Sanatate,  sediul central 
si supermarket-ul XXL Fundeni. 
A urmat apoio detasare la Constanta de doi 
ani jumatate, acesta fiind un pas important in 
cariera. La Constanta am lucrat in obiectivul 
Rafinaria Petromidia, obiectiv de importanta 
strategica la nivel national, un obiectiv dificil 
care mi-a dat posibilitatea sa acumulez foarte 
multa experienta. Aici am inceput ca Sef de 
Tura si am terminat ca Supervizor. 
Intors la Bucuresti am preluat serviciul de 
Inspectie si Asigurarea Calitatii, pe care l-am 
pus “pe picioare” din punct de vedere 
operational si procedural. Mi-am folosit 
experienta capatata anetrior astfel ca serviciul 
pe care-l conduceam, desi nu era o activitate 
direct operativa, a adaugat valoare serviciilor 
firmei contribuind activ la cresterea 
satisfactiei clientilor. 
Din 2006 am trecut din nou in zona de 
management operational, am urmat si cursuri 
de formare, mi-am desavarsit educatia 
profesionala finalizand Certificatul 
Profesional in Management si obtinand 
Diploma de Management la Open University 

Business School. 
In perioada 2006-2008 am evoluat ca Director 
Coordonator al zonei Bucuresti-Ploiesti iar 
incepand cu 2009 am fost numit Directorul 
Coordonator al business unit-ului “Centru”, 
practic cea mai inalta pozitie de top 
management pe care am ocupat-o pana in 
prezent. 
ARIS: Ce presupune aceasta functie? 
CV: Practic sunt responsabil de toate 
operatiunile companiei respectiv paza, situatii 
de urgenta, instalari sisteme de securitate, 
monitorizarea acestora, transport valori, servicii 
derulate pe toata suprafata tarii, mai putin 
partea de sud-est. 
ARIS: Cati oameni aveti in subordine? 
CV: Aproximativ 550. 
ARIS: Este greu? 
CV: Nu, este o provocare la care ma straduiesc 
sa fac fata cat pot de bine. 
ARIS: Considerati asta ca un apogeu al 
carierei? 
CV: Nu. Intai trebuie sa confirm ca increderea 
care mi s-a acordat va fi acoperita de fapte. Cu 
alte cuvinte, ma voi stradui permanent sa obtin 
performante cat mai bune. Apoi, evident, mai 
sunt inca multe de invatat...dar si pozitii 
tentante pana sa ajung la apogeul carierei. 
ARIS: Ati avut un parcurs lung si plin de 
eforturi. Cum s-a impacat asta cu viata 
personala? 
CV: La inceput greu, insa consider ca am facut 
primii pasi in intemeierea unei familii si, la fel 
ca si in cariera, am avut intr-un an si jumatate 
realizari suficient de motivante. 
ARIS: Se poate impaca familia cu cariera? 
CV: Da! Pentru ca amandoua sunt la fel de 
importante, se completeaza una pe alta. Sunt 
perioade solicitante la serviciu, compensate de 
relaxare acasa. Una fara alta nu se poate. 
ARIS: Daca ar fi sa dati sfaturi unui coleg la 
inceput de cariera, asa cum ati fost 
dumneavoastra acum 12 ani, ce i-ati spune? 
CV: Sa aibe rabdare, perseverenta si sa se zbata 
pentru ceea ce-si doreste. 
ARIS: Va multumim foarte mult ca ati avut 
amabilitatea de a discuta cu noi si va dorim 
mult succes in continuare, multe bucurii... mai 
ales ca sunteti aproape de un moment foarte 
fericit in viata personala: in scurt timp veti 
deveni tata pentru prima oara! 
CV: Da, intr-adevar, un moment deosebit!      
Va multumesc mult. 

Asteptam cu interes comentariile si 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 (MSc)  
Luminita Butnariu  
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