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Buna guvernant este un termen nou
ap rut în limbajul curent i este folosit cu o
frecven  din ce în ce mai mare într-o
varietate de situa ii. În principal, aceast
expresie se refer  la capacitatea, în special
a organelor administra iei de stat, de a
exercita actul de administrare într-un mod
eficient i transparent astfel încât
interesele publicului contribuabil s  fie
servite la cele mai înalte standarde.
Cozile interminabile pe care înc  le vedem
i le suport m la administra iile financiare,

la inspectoratele de munc , la registrul
comer ului, la birourile de înmatricul ri, la
diverse birouri din prim rii ne arat  tuturor,
dac  mai era nevoie, c  societatea
noastr , pe lang  faptul c  este
hiper-birocratizat , înc  nu a atins acele
standarde de bun  guvernant  pe care ni le
dorim cu to ii.  Cum foarte bine tim, i f

 ne plângem, Poli ia  Român  este forul
tutelar al Industriei de Securitate Privat  din
România, for care, teoretic cel pu in, ar
trebui s  asigure i buna guvernant  în
acest sector economic.
Trebuie s  recunoa tem îns  c  în ultima
perioad  Poli ia Român  a f cut totusi pa i
semnificativi în reconsiderarea atitudinii
sale fa  de industria de  securitate privat
i c  multe inadverten e ale cadrului

normativ s-au atenuat ca urmare a spiritului
ra ional, constructiv, care anim  actuala
conducere a Direc iei de Ordine Public .
Cu toate acestea, mai sunt înc  multe de

cut. Una din problemele cu care ne
confrunt m zilele astea chiar dep te
ni te limite de toleran  acceptabile.
Concret, cu referire la atestarea
personalului de paz , legea în vigoare
precizeaz  faptul c  angajarea personalului
cu atribu ii de paz  sau gard  de corp se
face pe baza atestatului eliberat de poli ie.
Mai mult, pe site-ul Poli iei Române afl m

 „Organizatorul cursului de calificare a
agen ilor de paz  va solicita eliberarea
atestatelor Serviciului Poli iei de Ordine
Public  din jude ul/Municipiul Bucure ti, în
care acesta a fost organizat, prezentând
tabel nominal pe suport de hârtie i
magnetic în Microsoft Excel cu datele de
stare civil  ale absolven ilor”.
Toate bune i frumoase pân  aici. Numai

, în urma unei simple deplas ri la biroul
”Sisteme de securitate” afl m c  lucrurile,
în practic , stau cu totul altfel. Mai exact,

Volumul 7

Num rul 1

Ianuarie—Martie 2010

În urma unui comunicat
publicat în Monitorul Oficial,
Parlamentul României a
anun at în data de 9 martie
2010 c  pr in Legea
nr. 40/2010 se aduc
modific ri i complet ri
asupra Legii nr. 333/2003.
L e g e a  3 3 3 / 2 0 0 3
r e g l e m e n t e a z  p a z a
obiectivelor,  bunuri lo r,
valorilor precum i protec ia
persoanelor. Modific rile
aduse acestui act legislativ
au intrat în vigoare începând
cu data de 12 martie 2010.

BUNA GUVERNANT … sistemul acesta cu tabele în Excel nu
este aplicabil deoarece, poli ia nu are
resurse!!! Nu exist  decât doi
reprezentan i desemna i cu eliberarea
acestor atestate, un singur computer i
aproape deloc timp necesar alocat
pentru introducerea manual  a datelor în
sistem. La un moment dat, “cineva” a
avut ini iativa de a crea un soft
specializat în crearea acestei baze de
date pentru politie. Nu ne-am propus s
analiz m aceast  « fericit  coinciden  »
i cât de “transpartent” s-a ajuns ca

numai acestei firme «anume
desemnate » poli ia s -i acorde sprijinul
pentru dezvoltarea acestui soft, ci vrem
doar s  ar m ce impact produce acest
mod de a „rezolva” lucrurile, mod care nu
este nici transparent i nici nu
solu ioneaz  într-o manier eficient
aceast  ve nic  problem  a atestatelor.
Deci, o companie care î i calific
personalul în meseria de  “agent de paz
i ordine” – (trebuie semnalat c i

aceast  meserie a disp rut de mult timp
din COR dar probabil din nou din „lips
de resurse” acest lucru înc  nu s-a aflat
la Poli ia Român ) – are acum
posibilitatea de a achizi iona, contra cost
– evident de la o singur  firm
produc toare, agreat  de Poli ia Român
(foarte transparent, nu-i a a?) – un
instrument  care o ajut  s  treac  peste
lipsa de resurse declarat  a acestora i

 rezolve într-un timp mai scurt situa ia
atestatelor pentru personalul angajat
astfel încât s  poat  s i continue
activitatea economic  produc toare de
taxe i impozite care alimenteaz  inclusiv
bugetul Poli iei Române. Trecând peste
bizareria situa iei, chiar i aceast
„solu ie” impus  de “lipsa de resurse a
poli iei” se dovede te departe de a fi
func ional . În primul rând soft-ul în sine
are numeroase hibe, se blocheaz i d
erori. Când vrei s  ceri suportul tehnic al
firmei produc toare afli c  echipa de
lucru este format  dintr-un singur om
care este i foarte greu de g sit la
telefon. Deci  i dup  ce ai pl tit pentru
acest soft “agreat” e ti în continuare în
situa ia s  nu po i ob ine mult doritele
atestate. Situa ia în sine este destul de
absurd , mai ales în condi iile în care
firmele aflate în aceast  situa ie sunt
predispuse la sanc iuni tocmai din partea
forului, i aici numim din nou Poli ia
Român , care ar trebui  asigure exact
acele condi ii materiale i

administrative ca aceste prevederi
legale s  poat  fi respectate de c tre
toate firmele de securitate privat   i care
astfel sunt în situa ia s i asume alte
pierderi economice i financiare.
Din p cate, este foarte greu s  le explici
unor domni poli ti astfel de aspecte pentru

 dân ii, departe de a fi r u-voitori, nu
sunt îns  preg ti i i pân  la urm  nici nu
sunt pl ti i ca s  cunoasc  la un nivel
satisf tor mecanismele economico-
financiare care stau la baza unei antreprize
private. Pân  la urm , menirea unui
poli ist nici nu trebuie s  fie aceea a
unui administrator, a unui func ionar
care face tabele si tampileaz  hârtii.
Poli tii sunt anume preg ti i pe cheltuiala
statului ca  lupte cu fenomenul
infrac ional care amenin  ordinea de
drept.
Acesta este un singur exemplu din destul
de multe altele care arat  cu necesitate
faptul c  un for tutelar al unei industrii cum
este cea de securitate trebuie s  fie
con tient nu numai de atribu iile sale de
control i coerci ie dar i de obliga iile i
responsabilit ile sale privind buna
guvernant  asupra acestui sector economic
special care în aceste vremuri devine
din ce în ce mai important nu numai
prin aportul s u direct i indirect la
economia na ional  dar i din punct
de vedere social .
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Conferin a 2010 ESTA va
avea loc în acest an in perioada
13-15 Iunie 2010 în ora ul
Porto (Portugalia). Va include
o  expozi ie  precum  i  Adunarea
General  a ESTA (Asocia ia
European  pentru Securitatea
Transpor tur i l o r ) .  Teme le
dezb tute vor fi transportul de
bani, noua legisla ie preg tit  de
UE  i  impactul  care  il  va  avea
asupra industriei de transport
valori. Detalii ve i g si pe
www.esta-cash.eu
 În perioada 18-21 Aprilie

2010 va avea loc în Lisabona,
Portugalia, cea de-a noua
Conferin  European  pentru
Securitate organizat  de c tre
ASIS Europa. Mai multe detalii
ve i g si pe site-ul asocia iei la
www.asis.confex.com
În perioada 13.04-15.04,

o r gan i z a t  c u  s u po r t u l
ambasadei Statelor Unite la
Bucure ti i sub titulatura Black
Sea Defense & Aerospace 2010,
vor avea loc Expozi ia i
Conferin a Interna ional
d e d i c a t  I n d u s t r i e i
Aeronaut ice ,  Ap r i i ,
Securit ii Na ionale i
Securit ii Private.   Locul  de
d e s f u r a r e :  c o m p l e x u l
ROMAERO
 În  data  de 21 Martie 2010

Poli ia Român a marcat 188
de ani de atestare documentar .
Evenimentul a avut loc in Parcul
Her str u din Bucure ti, a fost
organizat în aer liber i dedicat
exclusiv publicului. Au fost
prezen i reprezentan i ai
organelor  de po l i i e  i
colaboratori ai acestora printre
care Asocia ia Român  a
Industriei de Securitate,
Asocia ia Român  pentru
Tehnica de Securitate i
Patronatul Serviciilor de
Securitate.
 În data de 10 Martie 2010,

A s o c i a i a  B u l g a r  a
Companiilor din Industria de
Securitate (NAFTSO) a semnat

o în elegere cu Sindicatul
Na ional al Angaja ilor din
Industr ia de Securi tate
(GSENTU) dorind  s  dezvolte  pe
viitor dialogul social în Bulgaria
conform modelului european al
Confedera iei Europene pentru
Serviciile de Securitate (CoESS)
i al organiza iei sindicale europene

UNI-Europa .  Pr in aceast
în elegere NAFTSO i GSENTU au
fost de acord s  reduc  efectele
negative ale crizei economice
asupra sectorului industriei de
securitate, prin combaterea muncii
la negru i a competi iei neloiale, s
îmbun easc  condi iile de munc
pentru agen ii de paz , s
î m bu n e a s c  l e g i s l a i a
referitoare  la  acest  domeniu  i,  nu
în ultimul rând, s  dezvolte
industria securit ii private în
Bulgaria.     (sursa: www.coess.eu)
 Începând  cu 1 Martie 2010

Comisarul ef Lucian Munteanu
a  fos t  numi t  ad junct  a l
Inspectorului General al Poli iei
Române i r spunde de structura
de Ordine Public  a IGPR.
 Începând cu 20 Februarie 2010

Jandarmeria Român asigur , la
nivel na ional, m surile de ordine
public  pe timpul returului
Campionatului  de  Fotbal  2009-
2010 ,  în  conformitate  cu
prevederile Legii nr 4/2008 privind
prevenirea i combaterea violen ei
cu ocazia competi iilor  sportive.
Prin  Ordinele  7  i  8  din

10.02.2010 ale Directorului
General al Oficiului Registrului
Na ional al Informa iilor
Secrete de Stat (ORNISS) s-au
aprobat Directiva INFOSEC
privind Catalogul na ional cu
pachete,  produse  i  profile  de
protec ie INFOSEC precum i
Metodologia de evaluare a
acestora.  De  asemenea,  prin
Ordinul 9/2010 s-a aprobat ultima
variant  a acestui Catalog.

Comisia European a anun at
un proiect comun UE-Statele Unite
privind  protec ia  de  date  i
informa ii. Sunt invita i s  î i spun
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Am aflat pentru Dumneavoastr ...
Sindicatul Angaja ilor din Industria de
Securitate (SAIS) num  în prezent
peste 500 de membri. El este condus de

tre  o    Adunare  General i  un  Comitet
Executiv. Acestea se întrunesc cel pu in o
dat  pe  an  i  ori  de  câte  ori  este  nevoie.
Printre principalele realiz ri ale SAIS, pân
în acest moment, amintim:
-Negocierea i semnarea Contractului
Colectiv de Munc  cu S.C. GLOBAL
SECURITY SISTEM S.A.
-Afilierea la Confedera ia Na ional
Sindical  “Cartel Alfa”
-Înfiin area, al turi de forma iunea sindical
Guard  Rom,  a  Federa iei  “Protector”  a
Sindicatelor din Industria de Securitate.
Obiectivul înfiin rii acestei Federa ii este
ob inerea unor condi ii decente de munc i
de via  pentru membrii s i, care s  le
permit  acestora realizarea deplin  a
personalit ii lor, în acord cu demnitatea
uman i aspira iile proprii.
-Înfiin area, ca membru fondator, a Casei
de Ajutor Reciproc “Pruden a”.
Sindicatul Angaja ilor din Industria de
Securitate are ca scop ap rarea drepturilor
i intereselor economice, sociale i

culturale,  demnitatea i libertatea de opinie
a membrilor s i; asigurarea pentru fiecare
membru de sindicat a unui loc de munc
corespunz tor nivelului de calificare i
competen  profesional i corelarea
retribu iei în raport cu sarcinile de serviciu;
asigurarea salariului egal la munca egal
indiferent de sex, etnie, convingeri
religioase; asigurarea condi iilor de ridicare
permanent  a calific rii profesionale i a
recalific rii; exercitarea controlului asupra
respect rii dispozi iilor
legale referitoare la
încadrarea i promovarea
în munc , salarizarea i
n o r m a r e a  m u n c i i ,
preg tirea profesional i
recalificarea, protec ia
muncii.

rerea to i ac ionarii i organiza iile implicate în
protec ia datelor personale, procesarea sau
transferul de informa ii pentru a putea elabora o
lege în contextul transatlantic. Mai multe
informa ii g si i pe www.ec.europa.eu
 Statele  membre  UE  fac  eforturi  pentru  a

ad uga Directiva Serviciilor în legisla ia
na ional . Comisia European  a privit impunerea
Directivei  ca  un  pas  important  în  procesul  de
finalizare a Pie ei Unice UE, îns  faptul c  statele
membre  nu  au  reu it  s  fac  asta  înainte  de  a
expira  termenul   în  decembrie  2009  a  dus  la
multe discu ii i dezbateri în cadrul edin ei de la
Bruxelles. Domnul Michel Barnier, reprezentantul
francez  al  Internal  Market,  a  spus  c  prefer
negocierile decât s  se fac  presiuni. Dl. Barnier
a  mai  spus  c  va  face  vizite  în  toate  cele  27
state membre i  va  discuta  cu  reprezentan i  ai
Guvernelor acestora implementarea treptat  a
Directivei.(sursa: www.coess.eu)
 Potrivit bilan ului Ministerului Administra iei
i Internelor tâlh riile prin amenin are cu

arm , jafurile  i  infrac iunile  au crescut în 2009
cu  11%  fa  de  2008.  Astfel,  criminalitatea
stradal  a avut o cre tere de 8%, tâlh riile cu
autori masca i 93% iar infrac iunile de furt
de 80%. De asemenea, s-a înregistrat o
cre tere a infrac ionalit ii de tâlh rie prin
amenin are  cu  arma,  inta  predilect  a
infractorilor fiind unit ile bancare, casele de
schimb   valutar  i  de  amanet,  magazinele  cu
bijuterii precum i factorii po tali.
 Conform  unei  declara ii  de  pres  dat  de

Ministrul Vasile Blaga, la sfâr itul anului 2009
Poli ia Român a  înregistrat  cel  mai  mare
deficit de agen i de poli ie în ultimii 5 ani: 11%,
respectiv 4995 de angaja i. Dintre ace tia
68,2% sunt înregistra i în structurile de Ordine
Public .  Mai  mult  decât  atât,  în  ultimii  2  ani
peste  1800  de  agen i  de  ordine  public  au
migrat din dispozitivele de ordine public  c tre
alte structuri de i criminalitatea este în continu
cre tere.
 În luna decembrie a anului trecut, SC Global

Security Sistem SA, membru fondator al
A.R.I.S., a serbat 10 ani de activitate
organizând în cadrul Hotelului JW Marriot din
Bucure ti o serat  festiv . Al turi de angaja ii
firmei au celebrat domnii Aurel Catrinoiu
(Comisar ef Serviciul Sisteme de Securitate),
Marin   M ld reanu  (Director  Direc ia  de  Ordine
Public ),  Dan  Popa  (Secretarul  General  al
Federa iei de Tir), Ion Popescu (Pre edintele
PSS).  Imagini  de  la  aceast  festivitate  ve i  g si
în ultima pagin  a revistei.

Sindicatul Angaja ilor din  Industria de
Securitate

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.ec.europa.eu/
http://www.coess.eu)/
http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


4

Buletin Informativ ARIS, Ianuarie—Martie 2010

a cum v  anun am într-un num r anterior,
s-a înfiin at prin Sentin a Civil  a Judec toriei
sect. 5 Federa ia “Protector” a Sindicatelor
din Industria Securit ii. Aceast  form  de
organizare a lucr torilor din industria de
securitate a ap rut pe fondul necesit ii
respect rii în totalitate a drepturilor acestora i
pentru a introduce o rela ie de parteneriat cu
Patronatele. De asemenea, Federa ia î i
propune s  consolideze bazele dezvolt rii
industriei de securitate, plecând de la ideea c
Angajatul este elementul central al acestei
activit i i c , prin asigurarea unor condi ii
optime de lucru i prin dezvoltarea sa
profesional  continu , acesta poate presta un
serviciu de calitate superioar , f când ca
industria de securitate s  devin  nu numai
eficient , ci i profitabil .
Conform statutului s u, Federa ia “Protector”

i propune obiective ambi ioase, pe termen
scurt i mediu. Astfel, aceast  forma iune:
- reprezint , promoveaz , sus ine i ap
interesele legale ale membrilor s i în rela iile
cu autorit ile publice, sindicatele i cu alte
persoane juridice;
-ac ioneaz  pentru deplina libertate de
ac iune a membrilor s i în scopul dezvolt rii i
eficientiz rii activit ii acestora;
-promoveaz i încurajeaz  concuren a loial
în scopul asigur rii de anse egale  fiec ruia
dintre membrii s i ;
-asigur  membrilor s i informa ii, consultan
i asisten  de specialitate; faciliteaz  crearea

unor rela ii corecte între membrii s i precum i
cu alte organiza ii în scopul atingerii propriilor
intereselor i a promov rii progresului
managerial;
-coopereaz i colaboreaz  cu autorit ile
publice competente în domeniul securit ii
private, alte organiza ii guvernamentale i
nonguvernamentale cu preocup ri sau
interese similare;
-propune autorit ilor publice acte normative i
proiecte noi privind reglement ri în domeniu,
sus ine, elaboreaz i se pronun  asupra
unor m suri tehnice sau administrative,
standarde tehnice i ocupa ionale, precum i a
altor ac iuni în interesul membrilor s i ;

-ini iaz i finan eaz  periodic studii de pia
privind securitatea privat i informeaz  membrii

i asupra tendin elor acesteia;
-colaboreaz  cu organiza iile patronale sau
profesionale similare din ar i str in tate
precum i cu cele sindicale pentru adoptarea
celor mai bune solu ii economice, tehnice sau
juridice care s  asigure dezvoltarea serviciilor de
securitate privat i înt rirea poten ialului pie ei
na ionale;
-înfiinteaz i administreaz , în interesul
membrilor s i, unit i de formare profesional i
inv mant specifice preg tirii personalului din
industria de securitate privat , unit i de cercetare,
economice sau comerciale.
Federa ia “Protector” a Sindicatelor din Industria
Securit ii num  în prezent peste 500 de
membri. Ea este condus  de c tre o Adunare
General i de un Consiliu Director. Acestea se
întrunesc cel pu in o dat  pe an i ori de câte ori
este nevoie. Dintre principalele realiz ri ale
Federa iei, pân  în acest moment, iese în prim-
plan Afilierea la Confedera ia Na ional
Sindical  “Cartel Alfa”.
Printre obiectivele pe termen lung ale Federa iei
reg sim:
-afilierea la UNI-EUROPA (cea mai mare
federa ie sindical  european  pentru servicii i
comunicare. De ine un num r de 330 de sindicate
membre ce reprezint  peste 7.000.000 muncitori).
La rândul sau, UNI-EUROPA reprezint  partea
european  a Federa iei Sindicale Globale (UNI
Global Union).
-atragerea a 6000 de angaja i din industria de
securitate în vederea ob inerii reprezentativit ii la
nivel de ramur , cu scopul final de a impune un
contract colectiv de munc  la acest nivel.
De asemenea, Federa ia va organiza în luna
octombrie a anului în curs o conferin
interna ional  unde va consolida dialogul social,
rela iile dintre guvern, sindicate i asocia iile
angajatorilor.

Pentru înscrieri i alte informa ii suplimentare v
pute i adresa d-lui Marian JOI A, Pre edintele
Federa iei, la tel. 021.337.36.77 sau la adresa de
e-mail marian.joita@rompetrol.com

FEDERATIA “PROTECTOR” A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA
SECURITATII
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“Certificat în
Managementul Securitãtii ”

Informa ii la zi despre cursurile de managementul securit ii organizate de
ARIS în colaborare cu SyI  (Marea Britanie)

 La începutul lunii ianuarie,
domnul Peter French, membru al
SyI, a primit premiul MBE (Member
of the British Empire—Membru al
Imperiului Britanic). Domnul French
este mentorul grupului SyI care
coordoneaz  activit ile de ob inere
a statutului de membru al Imperiului
Britanic.

 Au avut loc schimb ri majore în
cadrul SyI: în urma renun rii de

tre domnul David Cooke la
postul s u, departamentul de
recrutare membri va fi administrat
de c tre domnii Simon Dilloway,
Pre edinte, i Bob Martin,
Vicepre edinte. Cei doi s-au apucat
deja de lucru, propunându- i  ca în
2010 s  atrag  în organiza ie un
num r minim de 200 membri. Între
timp, domnul Andres Groenli a
realizat  pe Wikipedia (enciclopedie
ce a devenit o surs  de informare
pentru foarte mul i dintre utilizatorii
de internet) propria pagin  a
institutului.

 În data de 4 Martie 2010 au avut
loc noi alegeri ale Consiliului
Director  al SyI. Astfel, domnul
Mike Bluestone este Pre edintele
Institutului, domnul David Gill este
Vicepre edinte, doamna Emma
S h a w  e s t e  P r e e d i n t e l e
Consiliului de Validare, domnul
Simon Dilloway este pre edintele
echipei ce se ocup  cu recrutarea
de noi membri, Mike O’Neill se
ocup  cu evenimentele organizate
de c tre Institut, iar Jerry Woods
cu  elaborarea i implementarea
standardelor ocupa ionale.

Ca urmare a recunoa terii
cursurilor de Managementul
Securit ii de c tre cei de la
Edexcel, la  Institute Security s-au
înscris 22 de noi candida i, iar
pentru examenul din mai 12
cursan i.

Nout i
SyI

NOU! Acreditarea Certificatului în Managementul Securit ii
Dup  luni de asteptare, The Security Institute a anun at în
publica ia sa lunar  recunoa terea cursului de Managementul
Securit ii de c tre Edexcel. Certificatul în Managementul
Securit ii a fost echivalat cu nivelul 3 BTEC, iar Diploma în
Managementul Securit ii cu nivelul 5. To i studen ii care au
început aceste cursuri în anul 2009 vor primi i aceast
recunoa tere a meritelor lor în momentul în care vor promova
examenul final. Acest eveniment va îmbun i în mod
semnificativ relevan a Institutului i a calific rilor obtinute în
totalitate pe baza de evaluare. Edexcel este cea mai mare
companie britanica ce ofera recunoa tere academic  si
profesionala pentru coli, colegii, angajatori i alte centre de
instruire din Regatul Unit dar i la nivel interna ional. În România,
cursurile de Managementul Securit ii sunt organizate de catre
A.R.I.S. Pentru înscrieri ne pute i contacta la adresa de e-mail:
arisonline@rdsmail.ro                 (sursa: www.securityinstitute.org)

Examene Security Management

În data de 5 Mai va avea loc examenul pentru Certificatul în
Managementul Securit ii. Înscrierile vor începe cu 20 de zile
înainte de data examin rii.

Evenimente SyI
23.02.2010—Întrunirea Anual  a Comitetului Executiv al SyI, Londra,
Regatul Unit;
04.03.2010—Cina anual  festiv  a membrilor SyI, Londra, Regatul Unit;
17-19.03.2010—Cel de-al Patrulea Summit pentru Fraud i Corup ie,
Londra, Regatul Unit, realizat în colaborare cu MIS Training Institute;
12.05.2010—Cina  festiv  Interna ional , Londra, Regatul Unit.

ARIS împreun  cu SyI (UK) organizeaz
Cursuri  în

Managementul Securit ii
Pentru detalii referitoare la

înscrieri vizita i
 www.arisonline.ro
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Elve ia), Dirk Bürhaus (BDWS, Germania), Mattias
Gustafsson (ALMEGA, Suedia), Rubén Hernández
(APROSER, Spania), Nicolas Le Saux (USP, Fran a),
Leen Van Sand (CoESS). Unul dintre subiectele întrunirii
a fost proiectul Cartea Alb  asupra Protec iei
Infrastructurii Critice. În cadrul acestuia s-au concluzionat
urm toarele: directiva UE asupra infrastructurii critice
(CI) i politicile UE asupra acestor infrastructuri se refer
doar la CI la nivel european i nu na ional, scopul UE
fiind astfel restrâns; Cartea Alb  trebuie s  se concentreze
asupra informa iilor de ordin statistic; num rul
companiilor ce ofer  protec ia infrastructurii critice;
manualele de cele mai bune practici pot oferi noi solu ii
statelor UE; sunt necesare argumente pentru a determina
companiile de paz  s  ofere o mai bun  protec ie a CI. În
final  s-a  stabilit  c ,  în  prezent,  CI  se  afl  sub  protec ia
companiilor de securitate privat , a parteneriatului public-
privat i a unei comunic ri i cooper ri mai eficiente între
sectorul public, sectorul privat i sectorul securit ii
private. Pe lang  acestea, Cartea Alb  va mai necesita i
unele modific ri ale con inutului, adic  s  cuprind i
dezbateri privind evaluarea riscurilor, axându-se mai pu in
asupra Directivei UE i a politicilor UE privind
infrastructurile critice. Urm toarea întrunire a fost
stabilit  pentru data de 07 Aprilie 2010 la sediul G4S din
Londra.

Prima edin  a Comitetului de Lucru pentru
Supraveghere Electronic  pe  anul  2010  a  avut  loc  în
data de 12 Ianuarie la Wemmel, unde au fost prezen i:
Danny Vandormael (APEG-BVBO, Belgia, pre edintele
comitetului),  Jacques  Segers  i  Lucien  Meeus  (ACA,
Belgia),  Ismail  Uzelli  i  Okyay enturk (GÜSOD,
Turica), Jimena Bernar Arocena (Cambre Associates) i
D-na Leen Van Sand (CoESS). Cei doi noi membri din
Turcia au anun at c  vor traduce în limba lor na ional
Cartea Alb  despre centrele de primire a alarmelor (ARC)
de i aceasta este înc  în lucru. i anume se mai lucreaz
la stabilirea pozi iei ARC în cadrul legisla iei na ionale a
statelor UE, reac ia autorit ilor vis-a-vis de acest subiect
i presiunea pe care trebuie s-o exercite membrii CoESS

asupra autorit ilor. Se lucreaz i la stabilirea unor

În data  de 13 Martie 2010 a avut loc la sediul Securitas
întrunirea Comitetului de Lucru pentru Paz . Printre
cei prezen i la aceast  întrunire au fost: Erik-Jan Jansen
(VPB, Olanda), József Kaló (MBVMSZ—Ungaria),
Vaska Penkova (NAFTSO, Bulgaria), Eduardo Cobas
Urcelay (APROSER, Spania), Marcus Lindström
(ALMEGA,  Suedia),  Leen  Van  Sand  (CoESS).  În  cadrul
edin ei s-a discutat metodologia utilizat  în realizarea

proiectului “CoESS Facts and Figures”. Astfel,
chestionarul care va fi trimis c tre membrii CoESS va
trebui s  con in  întreb ri referitoare la generalit i despre
statul respectiv (popula ie, poli ie, firme de securitate i
paz ), date economice (firme licen iate, agen i de paz
califica i,  un  top  5  al  firmelor  de  paz ),  aspectul  legal  i
cel medical. S-a discutat pe scurt i despre summitul
CoESS/ALMEGA unde principalele subiecte abordate au
fost: parteneriatul public-privat, stabilirea unui singur
punct de vedere la nivel european privind securitatea
privat , cadrul legislativ. Un alt subiect discutat a fost
Directiva European  a Serviciilor, men ionându-se faptul

 la sfâr itul lunii decembrie membrii CoESS s-au
angajat s  contacteze oficialit ile na ionale pentru a
discuta eventualele modific ri privind textul de lege care
reglementeaz  sectorul de securitate privat . Astfel,
CoESS va prezenta argumente juridice puternice vis-a-vis
de Comisia European , care pân  la sfrâ itul anului curent
va evalua posibilitatea de a prezenta o legisla ie concret
pentru serviciile private de securitate i va concluziona
dac  este necesar sau nu un instrument de armonizare
pentru acest sector. Urm toarea întrunire va avea loc la
birourile Scorpio Security în Sofia, Bulgaria, în data de 04
Mai 2010.

Comitetul CoESS pentru Infrastructura Critic s-a
întâlnit în data de 20 Ianuarie 2010 în Londra. Al turi de
pre edintele comitetului, domnul Michael Clarke (BSIA,
UK), au participat urm torii: Wolfram Manner (VSSU,

 Agenda CoESS
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 Agenda CoESS
standarde pentru instalarea sistemelor CCTV iar
comitetul ia în considerare i posibilitatea realiz rii unei

i Albe  în colaborare cu EURALARM. Urm toarele
întruniri vor avea loc astfel: prima  în  luna mai 2010 în
apropierea IFESC 2010—Birmingham, iar cea de-a doua
în septembrie 2010 în Instanbul.

Comitetul CoESS pentru Coeziune s-a întâlnit în data
de 19 Februarie 2010 în Viena.  Printre  cei  prezen i  la
aceast  întrunire au fost: pre edintele comitetului dl.
Riho Lutter (ESTA, Estonia), dl. Gabriel Badea (ARIS,
Romania), Csata Balázs (Ungaria), dl. Eduardo Cobas
(APROSER, Spania), dl. Dusan Davidovic (SAPSC,
Serbia),  József  Kaló  (Ungaria),  dl.  Ingo  Pas  (ZRSZV,
Slovenia). S-a discutat evolu ia întrunirilor grupului
pentru Dialog Social, dl. Pas a men ionat c  toate statele
implicate se confrunt  cu probleme fie din partea
sindicatelor, fie din partea organiza iilor
guvernamentale, prin urmare pe viitor trebuie invita i i
reprezentan i ai Ministerelor de Economie i
Ministerelor Muncii.
Urm torul subiect discutat a fost capitolul II al “Foii de
parcurs Viena” la care fiecare din cei prezen i contribuie
la realizarea subcapitolelor. Cei prezen i au facut o
actualizare a situa iei astfel:
-Spania–dl. Cobas a men ionat c  sunt necesare
amendamente speciale referitoare la legisla ia privind
partea tehnic  a industriei; de asemenea, num rul de
agen i de paz  licen ia i a crescut la 25.000 de i în urm
cu doi ani se putea vorbi despre un deficit ;
-Serbia—dl. Davidovic a comunicat faptul c  în ara sa
nu exist  o legisla ie care s  reglementeze serviciile de
securitate privat , acestea fiind monitorizate de un
departament al Camerei de Comer i c  firme
interna ionale precum G4S vin i cump  firmele de
paz  sârbe îns  acestea nu sunt membre ale asocia iei
pentru industria de securitate din Serbia;
-România—dl Badea a afirmat c  în România economia
este într-un u or declin, num rul omerilor în cre tere iar
consecin ele sunt: datorii la b nci, cre terea criminalita ii
i cerere mic  de servicii; în schimb a crescut cererea de

instal ri a sistemelor electronice de supraveghere, s-a
trecut la munca la gri; cre te competi ia neloial ;

-Slovenia—dl. Pas a anun at c  exist  probleme
privind salariul minim pe economie îns  se lucreaz  la
un nou contract colectiv de munc ; se lucreaz  la
reactualizarea standardelor profesionale i la realizarea
unei noi legisla ii privind securitatea privat ;
-Ungaria—dl. Kaló a anun at pe cei prezen i c
Parlamentul Ungar a aprobat o nou  lege privind
dialogul social sectorial. S-a stabilit un comitet tripartit
(ARMB) care va examina atât asocia iile angajatorilor
cât i pe cele ale angaja ilor în cazul în care corespund
cerin elor sectorului;
-Italia—dl. Giuseppe a men ionat c  situa ia este
asem toare celei din Spania, adic  exist  o
dezvoltare a pie ei gri dar i, datorit  crizei economice,
o sc dere a serviciilor;
-Estonia—dl. Lutter de asemenea a men ionat c  în
Estonia exist  o sc dere a economiei, rata omajului a
crescut cu 16% dar i c  dou  treimi dintre firmele de
paz  s-au unificat ridicând astfel nivelul competitiv.
La finalul edin ei s-a stabilit data urm toarei întruniri.
Aceasta  se  va  desf ura  în  Zagreb,  Croa ia,  în  cursul
lunii mai.

02 Martie 2010—Întrunirea Comitetului de Lucru
pentru Securitatea Aeroporturilor, Wemmel;
11 Martie 2010—Întrunirea Comitetului de Lucru
pentru Dialog Social, Bruxelles;
17—18 Martie 2010—Întrunirea Comitetului
Executiv CoESS, Bruxelles;
07 Aprilie 2010—Întrunirea Comitetului de Lucru
pentru Infrastructuri Critice;
04 Mai 2010—Întrunirea Comitetului de Lucru
pentru Paz , Sofia;
04 Mai 2010—Sesiune de Comunicari organizata
de catre Asocia ia Bulgar  a Companiilor din
Industria de Securitate (NAFTSO), Sofia,
Bulgaria;
11 Mai 2010—Întrunirea Comitetului de Lucru
pentru Supravegherea Electronic , Birmingham;
20-21 Mai 2010—Întrunirea Comitetului de Lucru
pentru Securitatea Maritim , Göteborg, Suedia.
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GALERIE FOTO—Primii 10 Ani  Sc Global
Security Sistem SA

Asteptam cu interes
comentariile i 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
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