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BULETIN INFORMATIV 

Contrar părerii multor nostalgici ai 
vremurilor de demult, schimbarea regimului 
politic în România în anul 1989 a adus şi 
lucruri bune. În afara frustrărilor şi 
deziluziilor inerente anilor de tranziţie, 
românii, sau cei mai mulţi dintre ei, au început 
să se bucure pentru prima dată de nişte 
drepturi şi libertăţi care, chiar dacă „nu ţin de 
foame”, cel puţin au creat premisele unei vieţi 
cât de cât civilizate şi demne. 

În primul rând drepturile şi libertăţile 
de natură economică, libera iniţiativă, trecerea 
la economia de piaţă și garantarea proprietăţii 
private au modificat radical peisajul economic 
şi social al României post-decembriste.  

Noua dezvoltare a proprietăţii private 
a adus cu ea, cum era şi firesc, şi nevoia 
sporită de securitate. Astfel, în condiţiile 
tulburi ale anilor ’90, când proaspeţii 
„polițieni” încă îşi mai căutau locul şi rolul în 
noua societate, odată cu primele rudimente ale 
economiei de piaţă româneşti au apărut şi 
primii „badigarzi”, şi primele firme de 
securitate privată. 

Sigur, aşa cum în toată societatea 
românească la acea vreme lucrurile erau 
încurcate şi confuze, nici securitatea privată 
nu avea cum să fie un exemplu de coerenţă şi 
rigurozitate, iar „badigarzii” au ţinut de 
destule ori prima pagină a presei „libere” din 
acea perioadă. De aici au venit şi primele 
justificări ale impulsurilor autoritariste de 
punere sub control a companiilor private de 
securitate. Nimeni la acea dată nu şi-a pus 
problema că într-o economie de piaţă statul ar 
trebui să se abţină să-şi subordoneze un 
domeniu economic privat. Ar fi fost 
oricum în zadar într-o ţară ca a 
noastră în care însuşi preşedintele de 
atunci nu se sfia să afirme că 
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 În data de 6 aprilie 2011 a 
avut loc Adunarea Generală a 
Asociaţilor Federaţiei Serviciilor 
de Securitate (FSS), în Bucureşti, 
în incinta Institutului Bancar 
Român. În urma şedinţei Dl. Silviu 
Clep a fost ales în calitate de 
Preşedinte al FSS. 

„proprietatea privată e un moft”! 
Astfel, în 1996, când guvernanţii de atunci probabil 

se gândeau că rezolvaseră toate problemele naţiunii şi 
numai reglementarea de stat a pazei ne lipsea ca să fim un 
popor fericit, ne-au pricopsit cu  faimoasa lege 18 a pazei 
care, printre altele, punea sub controlul poliţiei iniţiativa 
privată din domeniul securităţii. 

Legea în chestiune a fost subiect de dispută  chiar 
de la începuturi. Nici unul dintre grupurile legitim 
interesate şi afectate de această lege nu a fost mulţumit.   

În primul rând firmele de securitate au simţit legea 
ca pe o constrângere, ca pe o frana în calea dezvoltării şi 
asta în principal datorită birocraţiei şi prevederilor prost 
redactate şi interpretabile. Mai mult, chiar şi poliţia care 
fusese portdrapelul campaniei de punere a industriei de 
securitate sub control şi care s-a şi erijat şi în organul de 
reglementare a domeniului, nu a fost în final mulţumită de 
rezultatul iniţiativei ei, pentru că în final s-a dovedit că 
implementarea prevederilor acestei legi le dă prea mult de 
lucru şi nu prea făceau faţă. De asemenea, opinia publică 
nu a fost satisfacută pentru că de fapt chiar şi sub controlul 
poliţiştilor s-a dovedit că infractorii cei mai periculoşi  se 
insinuau în continuare în interiorul firmelor de pază sub o 
formă sau alta. Continuare în pagina 4 

Despre istoria unui eşec… 

EVENIMENT!!! 
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Am aflat pentru Dumneavoastra... 
În acest numãr 
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● În data de 24 mai 2011 a 
avut loc la Bucureşti 
Adunarea Generală a 
Membrilor Patronatului 
Serviciilor de Securitate
(PSS). În urma acestei 
şedinţe, Dl. Ion Popescu a 
fost votat ca Preşedinte al 
PSS pentru o perioadă de 4 
ani, iar Vicepreședinții 
Consiliului Director sunt 
următorii: Brotac Ștefan, Beiu 
Florin, Radu Iulian, Șovar 
Bogdan. 
● Asociaţia Română pentru 
Tehnica de Securitate 
(ARTS) a organizat în 
perioada 21-24 mai 2011, la 
Bucureşt i ,  Adunarea 
Generală a EURALARM, a 
cărei membră este din 2009 . 
Fondată în anul 1970, 
EURALARM este singura 
organizaţie internaţională 
care reprezintă interesele 
producătorilor şi integratorilor 
europeni ce activează în sfera 
tehnicii de securitate. 
● Asociaţia Olandeză 
pentru Industria de 
Securitate Privată, membru 
al CoESS, împreună cu 
sindicatele partenere, nu au 
reuşit să ajungă la o 
înţelegere privind Contractul 
Colectiv de Muncă pentru 

2011, acesta rămânând în 
vigoare în forma actuală până la 
data de 1 iulie 2011. (sursa: 
www.vbp.nl) 
● La sfârşitul anului 2010 
Uniunea Europeană a publicat 
“Raportul pentru anul 2010 
privind forţa de muncă ”. 
Acesta subliniază modul în care 
tinerii au suportat criza și că 
rata şomajului a lovit în mod 
disproporţionat tinerii cu vârste 
cuprinse între 15-24 ani şi a 
ajuns la peste 30% în unele ţări. 
Raportul identifică măsurile 
adoptate de către statele 
membre pentru refacerea pieţei 
şi obstacolele structurale cu 
care se confruntă tinerii angajaţi 
din UE. Documentul mai 
cuprinde măsuri eficiente de 
recuperare a forţei de muncă 
prin aplicarea politicii de 
flexisecuritate. Aceasta include 
utilizarea extinsă a contractelor 
de muncă pe per ioade 
nedeterminate, cu o perioadă de 
probă mai lungă şi o creştere 
g rad ua l ă  a  d r ep t u r i l o r 
angajaţilor, acces la programe 
de instruire, formare şi orientare 
profesională pentru dezvoltarea 
c a r i e r e i .  ( s u r s a : 
www.ec.europa.eu) 
● La 1 ianuarie 2011 Estonia 
a trecut oficial la moneda 

● C.R.E.S.C.O. - "CREŞTEREA SERVICIILOR DE CONSILIERE ŞI 
ORIENTARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII 
PRIVATE" este un proiect cofinanţat din Fondul Social European 
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013. Unul din principalii parteneri este 
Patronatul Serviciilor de Securitate, proiectul fiind destinat 
securităţii private din România şi are ca obiectiv principal să 
dezvolte cadrul metodologic şi instituţional pentru promovarea 
serviciilor de consiliere şi orientare profesională şi a formării 
profesionale continue în vederea conştientizării oportunităţilor 
de angajare în sector. Pentru mai multe detalii accesaţi 
www.proiectcresco.ro 
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Euro.  Moneda naţională a circulat două 
săptămâni simultan cu moneda Euro. 
Estonia este cel de-al 17-lea stat care trece 
la moneda Euro, în prezent fiind peste 330 
milioane de persoane care utilizează 
a c e e i a ş i  m o n e d ă .  ( s u r s a : 
www.ec.europa.eu) 
● La 27 ianuarie 2011 Comisia 
Europeană a făcut primul pas spre 
revizuirea normelor care reglementează 
piaţa de achiziţii publice în scopul de a 
îmbunătăţi accesul IMM-urilor la licitaţiile 
naţionale şi de a stimula activitatea 
transfrontalieră. Michel Barnier, 
reprezentantul Comisiei, responsabil de 
piaţa internă, va lansa o consultare a pieţei 
privind revizuirea normelor pentru 
achiziţii publice, menită să garanteze 
„accesul companiilor mai mici la achiziţiile 
publice, reducerea birocraţiei şi promovarea 
achiziţiilor transfrontaliere europene”. IMM-
urile au deja acces la aproximativ o treime 
din contractele de achiziţii publice, dar acest 
procent este mult mai mic faţă de 
importanţa economică şi socialăa acestora. 
Simplificarea procedurilor de participare la o 
licitaţie publică ar trebui să faciliteze accesul 
firmelor mici şi mijlocii, susţine Comisia 
Europenă. Experţii din acest sector urmau 
să prezente opiniile lor privind aceste 
schimbări la jumătatea lunii aprilie 2011, 
după care, la Bruxelles, urma să înceapă 
crearea procedurii legislative. 
● În perioada 22-24 mai 2011 Asociaţia 
Europeană  pentru  Secur itatea 
Transporturilor (ESTA), membru CoESS, a 
organizat Conferinţa şi Expoziţia   
Anuală la Palma de Mallorca, Spania. Tema 
principală a conferinţei a fost “Banii în 
numerar sunt siguri şi universali”. Cele 
cinci sesiuni de discuţii au inclus teme 
precum: „Universalitatea şi siguranţa banilor 
în numerar”, „Bilanţul: Un plan necesar 
pentru a facilita recircularea numerarului”, 
„Este nevoie de standardizare?”, „Apariţia 
Regulamentu lu i  pentru act iv i tă ţi 
transfrontaliere” şi „Rapoarte de securitate 
şi modele”. Au participat reprezentanţi de 
marcă ai comercianţilor şi asociaţiilor lor, 

Am aflat pentru Dumneavoastra... 
asociaţii ale consumatorilor, deputaţi 
europeni, ONG-uri, asociaţii bancare, 
reprezentanţi ai băncilor, autorităţile 
spaniole, brokeri de asigurare, membrii 
ESTA. 
● Asociaţia Britanică pentru Industria 
de Securitate (BSIA), membru al CoESS, 
oferă sfaturi pe website privind achiziţiile 
publice şi optimizarea costurilor în astfel de 
contracte. Aceștia au constatat că ne aflăm 
în perioada în care multe companii caută să 
reînnoiască contractele şi ofertele pentru 
furnizarea de produse şi servicii de 
securitate și că valoarea banilor diferă ca 
percepţie între furnizori profesionişti de 
servicii de securitate şi autoritățile publice. 
Deşi nu poate fi vorba de scăderea 
costurilor pe termen scurt, expertiza unui 
furnizor de securitate privind calitatea va 
oferi companiilor eficienţă și scăderea 
semnificativă  a costurilor pe termen lung. 
(sursa: www.bsia.co.uk) 
● A trecut mai mult de un an de când a 
intrat în vigoare Directiva Europeană a 
Serviciilor şi numai 14 state membre au 
înfiinţat centre pe deplin funcţionale pentru 
a ajuta companiile care doresc să ofere 
servicii dincolo de graniţele naţionale. Una 
din cerinţele Directivei a fost ca toate 
statele membre să creeze Puncte de Contact 
(PSC), de unde companiile pot obţine 
informaţii şi formulare necesare pentru a 
înţelege legislaţia privind munca şi 
fiscalitatea, obligaţiile sociale şi alte 
regulamente ale statelor membre. Polonia, 
care va prelua preşedenţia UE din iulie 
2011, se află pe ultimul loc în cadrul unui 
studiu privind nivelul de satisfacţie privind 
implementarea Directivei, sondajul fiind 
realizat pe 31 ianuarie 2011 de către 
Eurochambers, Asociaţia Camerelor de 
Comerţ. Ţările cu cele mai numeroase 
Puncte de Contact sunt Olanda, Regatul Unit 
şi Germania. Între timp, Comisia Europeană 
a realizat un plan de acţiune pentru a 
consolida pieţele de servicii din UE, pentru a 
e f i c i en t i z a  c o n t r o a l e l e  p r i v i n d 
implementarea prevederilor Directivei şi 
discuţiile între părţile implicate. (sursa: 
www.ec.europa.eu) 
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Continuare din pagina 1 
 La sfârşitul anilor ’90,  această situaţie a 

atins anumite limite de suportabilitate, în special în 
condiţiile creşterii masive a criminalităţii dar şi pe 
fondul unor evenimente şi stări de lucruri 
dramatice, respectiv cazul Tepro sau furtul 
generalizat din reţeaua de conducte de transport 
petrol.  În acest context poliţia a reuşit să convingă 
factorul politic să modifice legea care guverna 
securitatea privată de parcă această activitate 
economică ar fi fost responsabilă de degringolada 
socială din ţară.  Astfel, în 1998, Legea 18/1996  a 
fost completată prin legea 190, iar în anul 2003, 
constatându-se încă odată “ineficienţa legii ca 
principal instrument de prevenire a criminalităţii” 
a aparut şi Legea 333. 

Suntem in 2011, între timp România a intrat 
şi în NATO şi în Uniunea Europeană, iar legea 
securităţii a mai fost amendată odată ca să se 
armonizeze cu noul statut evoluat al ţării.  

Din pacate, la fel ca în 2003, în 1998, sau în 
1996, nimeni nu poate să spună cu certitudine dacă 
legea securităţii private a devenit un instrument 
eficient în prevenirea criminalităţii. Din păcate, la 
fel ca în 1996, nimeni nu își pune întrebarea de ce 
sectorul privat trebuie să fie instrumentul principal 
de prevenire a criminalităţii în România.  Sigur 
orice om cu scaun la cap își dă seama că  securitatea 
privată, în niciun stat civilizat, nu trebuie sa fie 
“principalul instrument de prevenire a 
criminalităţii”. Acest citat din nota de 
fundamentare a legii 333 de fapt nu reflectă decât 
ignoranţa şi formalismul unor funcţionari care 
atunci,  ca şi acum, sunt puşi sub presiune politică 
să-şi dea cu părerea despre  domenii pentru care 
nu au pregătirea şi calificarea necesară şi care, mai 
mult decât atât, nici nu prea aveau obiceiul să se 
consulte cu oamenii care se pricep la astfel de 
lucruri, respectiv reprezentanţii industriei de 
securitate care, de fapt, erau chiar subiecţii acestei 
legi.  

Nu avea cum sa iasă ceva bun dintr-o 
astfel de abordare strâmbă şi unilaterală. Niciuna 
din legile aplicabile industriei de securitate şi 
aproape niciuna din modificările şi amendamentele 
la lege nu au avut în vedere decât foarte puţin sau 
aproape deloc, interesele economice legitime ale 
acestui sector, necesităţile lui de dezvoltare, 
interesele legitime ale oamenilor care muncesc în 
acest sector şi îşi plătesc conştiincios taxele. 

Eşecul acestui proces de reglementare este 
pe toată linia. Nu există practic nicio dovadă clară 

că instituirea controlului legal asupra industriei de 
securitate privată şi-a atins vreunul din obiectivele 
pe care şi le-a propus sau că a servit cumva 
intereselor societăţii. Chiar dacă securitatea privată 
are o contribuţie la prevenirea criminalităţii (şi are 
în mod sigur!) aceasta are foarte puţină legatură cu 
faptul că industria se află sub controlul poliţiei.  

În rest, chiar şi acum după 15 ani de la prima 
reglementare a domeniului, industria de securitate 
nu e cu mult schimbată în bine decat înainte să fie 
pusă sub control legal. Securitatea privată este încă 
vazută ca o activitate marginală, cu o imagine şi 
reputaţie proastă. Este un domeniu în care munca la 
negru şi practicile neconcurenţiale sunt la ele acasă. 
Este un domeniu în care puzderie de firme, cele mai 
multe fiind firme de apartament, se concurează 
sălbatic şi aberant una pe alta. Astfel echilibrul 
dintre cerere şi ofertă este rupt iar clienţii fac legea, 
impunând firmelor să lucreze la tarife oneroase şi în 
condiţii umilitoare. Oamenii nu se mândresc că 
lucrează într-o astfel de industrie, nu sunt respectaţi 
şi ajung să nu se mai respecte nici ei pe ei înşişi. 

Ce e de făcut?! 
Sigur, pentru starea proastă a domeniului 

securităţii private nu este de vina numai cadrul 
legislativ sau poliţia. Poliţia a facut şi ea ce i s-a 
cerut şi ce s-a priceput. Şi oricum nici nu era 
neapărat rolul poliţiei să apere interesele firmelor de 
securitate.  

A fost mai ales  o problemă a industriei de 
securitate, a noastră a tuturor. Ani de zile am fost 
dezbinaţi (şi încă mai suntem), incapabili să 
discernem interesul comun care ne uneşte deasupra 
concurenţei naturale, dar loiale. Ani de-a rândul    
ne-am pierdut în discuţii contraproductive, viciate 
de orgolii sterile. Mult timp ne-a trebuit să ne 
constientizăm rolul şi locul în societate, un loc care 
să ne permită să ne gasim vocea, să vorbim coerent 
şi să ieşim din poziţia defensivă, obedientă, lipsită 
de iniţiativă în care unii dintre noi încă ne mai 
găsim. 

Este însă momentul să învăţăm din propriile 
noastre greşeli. E timpul să nu mai lasăm 
meschinăriile şi interesele înguste să ne macine 
eşafodajul unităţii pe care cu greu l-am clădit. 

E timpul să ne dovedim serioşi, responsabili 
şi gata să ne luăm soarta în propriile mâini. E timpul 
să demonstrăm că suntem capabili şi competenţi să 
ne scriem propria lege şi chiar să ne 
guvernăm singuri dacă va fi cazul... 
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Consiliul Director şi Adunarea Generală a  
Asociaţilor  A.R.I.S  

 În data de 14.01.2011 a avut loc 
Adunarea Generală a Asociaţilor, 
şedinţa fiind prezidată de Dl. Gabriel 
Badea, Preşedintele Asociaţiei.  
 În cadrul şedinţei s-a aprobat 
modificarea Actului Constitutiv şi a 
Statutului privind sediul Asociaţiei, 
care s-a mutat în Piaţa Alba Iulia 
(pentru adresa completă vezi pagina 8). 
 Dl. Badea a prezentat raportul 
de activitate pentru anul 2010, 
bugetul de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2011, documente aprobate 
în unanimitate. 
 S-a trecut la următorul punct pe 
Ordinea de zi, şi anume Validarea 
mandatelor membrilor Consiliului 
Director. Cu excepția D-lui Daniel 
Andronache (Vicepreşedinte), înlocuit 
din funcție de către Dl. Stan Răzvan s-a 
votat în unanimitate păstrarea 
componenței actuale a Consiliului 
Director.  
 La punctul 5 al ordinei de zi s-au 
stabilit obiectivele pentru anul 2011, 
respectiv: demararea realizării unui 
organism de audit pentru evaluarea 
riscului, reactualizarea website-ului şi 
crearea forumului, transmiterea 
Newsletter-ului ARIS în format 
electronic pentru a scădea cheltuielile 
Asociaţiei, excluderea membrilor cu 
statut de Membru Susţinător care nu se 
implică deloc în activitatea Asociaţiei.  
 La data de 27.01.2011 a avut loc 
prima şedinţă a Consiliului Director 
ARIS pentru anul în curs în cadrul 
căreiaȘ Dl. Răducanu (Vicepreşedinte) 
a prezentat ordinea de zi a şedinţei 
Consiliului Director al FSS (vezi pagina 
6), s-a aprobat desfiinţarea statutului de 

Membru Susţinător—membrii cu acest 
statut vor fi anunţaţi despre posibilitatea de 
a-şi schimba statutul, s-a aprobat statutul 
de Membru Asociat al SC Contact Electric 
COM SRL, reprezentată de Dl. Stan 
Răzvan, s-a aprobat mutarea website-ului 
ARIS pe un alt server precum și 
recosmetizarea acestuia. 
 În următoarea şedinţă a Consiliului 
Director, din data 17.02.2011 s-au discutat 
modificările ce vor interveni în statutul 
Federaţiei Serviciilor de Securitate (FSS), 
organizarea unei sesiuni de schimb de 
informaţii cu reprezentanţii CoESS, 
statusul modificărilor website-ului ARIS.  
 În privinţa schimbărilor statutului 
FSS, Dl. Badea nu a fost de acord cu 
primirea de noi asociaţii, aceasta 
însemnând încurajarea divizării industriei 
de securitate. În urma discuţiilor s-a 
concluzionat că este mai bine ca aceasta 
discuţie să aibă loc în cadrul Consiliului 
Director al FSS. 
 S-a aprobat excluderea membrilor cu 
statut de Membru Susţinător cărora li s-a 
dat un termen pentru a-şi exprima dorinţa 
de a-şi modifica acest statut şi nu au     
facut-o. 
 La punctul Diverse s-a aprobat 
începerea unei campanii pentru mărirea 
numărului de membrii, realizarea unui ghid 
de bune practici în achiziţionarea de 
servicii de securitate şi a unui alt ghid 
pentru servicii de tehnica de securitate. 
 În data de 28 martie Dl. Badea a 
participat la întrunirea Comitetului de Lucru 
pentru Coeziune al CoESS şi a discutat cu 
reprezentanţii CoESS prezenţi la întrunire, 
urmând ca în cadrul FSS să se hotărască 
reprezentativitatea la nivel european. 
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IFSEC 2011 s-a 
d e s f ă ş u r a t  î n 
perioada 16 – 19 
m a i  l a 
Birmingham, UK. 

Au participat peste 700 de expozanţi,  companii 
precum Dallmeier, Micros dedicate, HID, HIK 
Vision, Norbain, Panasonic, Risco, Samsung, 
Satel, Tyci, Y3K. Anul acesta expoziția având şi 
pavilioane  special destinate firmelor din SUA, 
Canada, China, Taiwan, Coreea de Sud şi Belgia. 
Expoziţia a inclus şi seminarii unde s-au discutat 
următoarele teme: sistemele CCTVcu sau fara fir, 
sisteme antiefracţie, soluţii pentru asigurarea 
pazei perimetrale, viitorul tehnologiei video, 
sistemele biometrice, HD şi multe alte teme 
interesante. 
Conferinţele IFSEC au găzduit din nou furnizori de 
top ai securităţii private precum şi cei mai mari 
clienţi care au împărţit idei şi au dezbătut bune 
practici privind aplicarea celor mai recente 
tehnologii privind securitatea privată. 
Dintre cei care au ţinut prezentări enumerăm: James 
Kelly-Director BSIA şi Preşedinte al Security 
Alliance; Chris Brogan-Director Security 
International Ltd; Prof. Martin Gill-Director 
Perpetuity Research & Consultancy Ltd; Mike 
Hurst-Vicepreşedinte ASIS UK. 
Încă de la începuturile sale IFSEC s-a mândrit cu 
furnizarea de conţinut educaţional de neegalat 
pentru miile de vizitatori şi aşa s-a întâmplat şi anul 
acesta, printre invitaţii de onoare fiind The Security 
Institute împreună cu Perpetuity Training. 

Expoziţia s-a încheiat, ca de obicei, cu premierea 
companiilor prezente pentru performanţele lor, 
Câştigătorii Premiilor IFSEC 2011 au fost: 
 la categoria echipamente CCTV: Dallmeier—

Panomera, continuare în pagina 7 
 

Hotărârile Consiliului        
Director al Federaţiei       

Serviciilor de  Securitate  

 În zilele de 22 februarie şi 24 martie 2011 
a avut loc întrunirile lunare ale Consiliului 
Director al Federaţiei Serviciilor de Securitate 
(FSS). Pe ordinea de zi au existat următoarele 
puncte:  
-Raportul contabil; 
-Analiza posibilităţilor de accesare a fondurilor 
europene pentru realizarea de standarde 
ocupaţionale; 
-Prezentarea noii grafici a paginii web a FSS
(www.fss.org.ro); 
-Propuneri de modificări ale statutului privind 
procedura de primire de noi membri; 
-Ordinea de zi pentru Adunarea Generală a 
Membrilor din luna aprilie. 
 Astfel, s-a discutat posibilitatea ca, pentru a 
contrabalansa cheltuielile, suma rămasă de anul 
trecut să  poată fi înregistra în anul curent ca 
venit . 
 Având în vedere că în perioada februarie-
martie urmau a fi lansate 18 proiecte de tip Grant 
pentru domeniul de intervenţie, FSS poate accesa 
aceste fonduri până la sfârșitul anului pentru a 
realiza standarde ocupaţionale pentru ocupaţiile 
din domeniul securităţii private. În prezent sunt 6 
ocupaţii care nu sunt standardizate, şi anume: 
agent conducător câini de serviciu, evaluator risc 
efracţie, consultant de securitate, director 
departament de securitate, manager de securitate 
şi inspector de securitate. Prin urmare, fiind un 
număr mare de ocupaţii, s-a stabilit că se va 
demara proiectul de realizare a standardelor 
ocupaţionale doar pentru poziţiile de evaluator risc 
efracţie şi inspector de securitate.  
 Privind detaliile grafice a paginii web s-a 
hotărât păstrarea siglei actuale, urmând ca pagina 
să apară online în cel mai scurt timp. 
 S-a stabilit ca modificările privind statutul să 
fie completate de către membrii Consiliului 
Director . 
 În cadrul Adunării Generale a Membrilor din 
cursul lunii aprilie se va discuta bugetul pentru anul 
2011, modificările statutare şi reprezentativitatea în 
cadrul organismelor la nivel european. 
 În final s-a stabilit ca umătoarea şedintă a 
Consiliului Director va avea loc după Adunarea 
Generală. 
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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) 

● La sfârşitul lunii ianuarie 2011, 
Preşedintele SyI - Dl. Mike 
Bluestone, a prezentat un raport al 
activităţiilor institutului, menţionând că 
prima şedinţă a Consiliului Director a 
avut loc în data de 13 ianuarie când     
s-au discutat următoarele: planul 
pentru Conferinţa anuală din data de 
22 iunie, implicarea institutului în 
sistemul  CPD, cooperarea cu 
Universitatea Suedeză în vederea 
instruirii, progresul privind înaintarea 
scrisorii către Regalitate pentru a-i fi 
recunoscute atât profesionalismul cât 
şi experienţa membrilor institutului. D-
na Emma Shaw - Directorul Financiar, 
a prezentat  bugetul pe anul curent și a 
arătat că profitul este în creştere, însă 
numai  menţinând o administrare 
atentă a fondurilor, această creştere 
poate continua pe parcursul anului.  
● SyI a anunţat că se confruntă cu 
ceva probleme financiare, precum 
o r i c e  o r g a n i z a ţ i e  c a r e  s e 
autofinanţează. Astfel, având în vedere 
că anul trecut o mare parte din 
evenimentele organizate  au fost 
anulate datorită lipsei de participanți, 
SyI a hotărât ca anul acesta să-și 
utilizeze mai eficient fondurile şi să 
scadă num ărul  ev enim entelor 
organizate, renunţând inclusiv la cel de 
pe vaporul cu aburi Dixie Queen, anul 
acesta neexistând o sponsorizare 
pentru acest eveniment. 
● Anul acesta SyI va organiza 
Conferinţa Anuală în zona centrală  a 
Londrei, pe parcursul unei singure 
zile, respectiv 22 iunie 2011, urmată 
de Adunarea Generală a Membrilor 
SyI. Anul trecut  această conferință s-a 
desfășurat la Hotel Oakley Court lângă 
Windsor și, deși au luat cuvântul un 
număr mare de participanți, iar cina a 
fost de neuitat, formatul de două zile şi 
distanţa au fost două obstacole dificile 
de trecut. 
● Mike Bluestone, Mike White şi 
David Gill au reprezentat SyI la 
diverse întruniri şi consultări cu The 
Security  Al l iance sau SIA , 
colaborarea dintre aceste instituţii fiind 
foarte constructivă, astfel că Dl. Mike 
White a prezidat prima întrunire a 
Grupului de Lucru pentru dezvoltarea 
SIA în data de 19 ianuarie 2011. 

Noutăţi SyI 

Cursul de Managementul Securităţii 
 

A.R.I.S. colaborează cu The Security Institute pentru a vă 
oferi în continuare cursurile de Managementul Securităţii. Vă 
vom oferi informaţii la zi privind acest demers. Între timp, 
pentru cei care doresc să urmeze aceste cursuri, vă puteţi 
adresa direct secretariatului SyI. Detalii suplimentare le veţi 
găsi la http://www.security-institute.org/13/Contacts.html 

Evenimente SyI 
21-22 martie 2011— Expoziţia SyI de la Stanstead, 
Londra, Regatul Unit; 
31 martie 2011— Cina festivă a Membrilor SyI, Londra, 
Regatul Unit; 
31 martie 2011— Programul de Instruire SyI-Securitatea 
privată şi sportul, Londra, Regatul Unit; 
06 aprilie 2011— Programul de Instruire SyI-Securitatea 
comerţului cu amănuntul, Londra, Regatul Unit; 
19 aprilie 2011— Seara festivă din cadrul expoziţiei 
Counter Terror, Londra, Regatul Unit; 
22 iunie 2011— Conferinţa Anuală şi Adunarea Generală 
a Membrilor SyI, Londra, Regatul Unit. 

Continuare din pagina 6 
 la categoria sistemul CCTV al anului: iOmniscient Ptz Ltd-

Face Recognition in a Crowd, 
 la categoria sisteme antiefracţie: Elmdene International Ltd-

Merlin Graffiti  Detector, 
 la categoria sisteme de control acces: Abloy UK-CLIQ 

Remote, 
 la categoria sisteme fizice: Solar & Electric Gates Ltd-

MultiGate,                              
 la categoria produse de comunicare: CSL DualCom—

DualCom WorldSIM®, 
 la categoria produse integrate: Assa Abloz Access Control—

Aperio, 
 la categoria proiecte: CCTV42-Hillingdon Residents against 

Crime, 
 la categoria livrarea serviciului către client: Securitas Security 

Services-Marks and Spencer PLC. 
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capitolul III, proiecte viitoare. Aceste teme s-au reluat în 28-
29 martie 2011 cand a avut loc la Bruxelles o nouă şedinţă a 
Comitetului odată cu şedinţa Comitetului de Lucru pentru 
Dialog Social.  

Întrunirea Comitetului de Lucru pentru Securitatea 
Maritimă a avut loc în data de 27 ianuarie 2011 în 
Wemmel, Belgia. Temele discutate au fost: proiectul 
Leonardo da Vinci - Programul de instruire (Codul ISPS), un 
al doilea seminar Train-the-Trainer, proiectul „Sublinierea 
importanţei instruirii agenţilor din securitatea privată în 
general şi a acelora care utilizează codul ISPS în special”, 
ghid pentru personalul de pază privind siguranţa la locul de 
muncă. La întrunire au fost prezenţi: Rob Meershoek (VPB, 
Olanda), Marc Willems (APEG-BVBO, Belgia), Stefan 
Neelsen (BDWS, Germania), Fredrick Cornell (ALMEGA, 
Suedia), Oryal Ünver (GÜSOD, Turcia) şi Leen Van Sand 
(CoESS).  
Comitetul a discutat despre relansarea proiectului Leonardo 
da Vinci şi a identificat trei metode astfel: 
 prin programul de instruire pentru perioade lungi ce va fi 

introdus din 2012; 
 în cadrul programului  cadru FP7, însă CoESS nu va mai 

fi autoritatea care va conduce acest proiect, urmând ca o 
universitate să preia proiectul; 

 cu sprijinul DG Move astfel încât CoESS să conducă 
proiectul sub umbrela DG Move. 

În cadrul programului Train-the-Trainer au fost identificaţi 
instructorii Kurt Lanoo – G4S Belgia şi Johan Ohlsson—
Securitas Suedia. Cei doi se vor întâlni pentru a pune la 
punct programa cursului, formatul fiind de 3 zile (una pentru 
teorie, a doua pentru teorie şi examen, a treia pentru 
practică), sesiunile fiind programate pentru lunile mai şi 
iunie. 
Următoarea şedinţă a comitetului va avea loc odată cu 
Adunarea Generală CoESS în data de 30 septembrie 2011. 

Întrunirea Comitetului de Lucru pentru Infrastructura 
Critică a avut loc în data de 10 martie 2011 în Wemmel, 

În data de 10 mai 2011 a avut loc întrunirea Comitetului de 
Lucru CoESS pentru Pază în Neder-over-Heembeek, 
Belgia. Au participat Aimé Lyagre (APEG-BVBO, Belgia) - 
Preşedintele Comitetului, Berti Bora (GUSOD, Turcia), 
Eduardo Cobas Urcelay (APROSER, Spania), Marcus 
Lindström (ALMEGA, Suedia), Hilde de Clerck (CoESS) şi 
Leen Van Sand (CoESS). Subiectele discutate au fost: Cel de
-al treilea Summit European pentru Securitatea Privată sub 
Preşedenţia Belgiană (care a avut loc pe 10 decembrie 2010 
în Bruxelles), Broşura CoESS Facts & Figures 2011, 
Directiva Serviciilor, statusul proiectelor CEN, Manualul 
Best Value CoESS-UNI Europa, Proiectul CoESS-UNI 
Europa pentru Mobilitate. 
Cel de-al treilea Summit European a fost un adevărat succes,  
participând 160 companii europene. Următoarele summit-uri 
vor avea lor in Danemarca (2012) şi Irlanda (2013). 
Pentru că securitatea privată în continuare nu face parte din 
sfera Directivei Serviciilor, CoESS a înaintat o scrisoare în 
care cere Comisiei Europene să clarifice situaţia actuală, 
termenul pentru răspuns fiind mijlocul lunii februarie. 
În urma scrisorii primite de la Comisia Europeană, CoESS a 
demarat elaborarea de standarde pentru serviciile de 
securitate privată, însă numai pentru partea tehnică, urmând 
ca paza umană să fie inclusă într-un proiect nou. 
Se va realiza o reactualizare a manualului Best Value 
introducându-se următoarele elemente: actualizarea 
prevederilor Directivei Serviciilor, situaţia actuală a pieţei 
serviciilor de securitate, includerea tuturor tipurilor de 
clienţi, concluziile Comisiei Europene privind achiziţiile 
publice. Estimativ, manualul va fi finalizat la începutul 
anului 2012. 
Următoarea întrunire a Comitetului va avea loc pe 30 
septembrie 2011 în Brussels, Belgia. 

În data de 26 ianuarie 2011 a avut loc întrunirea 
Comitetului de Lucru CoESS pentru Coeziune în Viena, 
Austria, la care au participat Riho Lutter (ESA, Estonia), 
Christina Sarraf (VSÖ, Austria), Giuseppe Gabriele 
(FederSicurezza, Italia), ), Hilde de Clerck (CoESS) şi Leen 
Van Sand (CoESS). Subiectele discutate au fost: proiectul 
„Dialogul Social şi Dezvoltarea naţională curentă în statele 
noi membre şi cele candidate”, Foaia de Parcurs Viena— 

 Agenda CoESS 
CoESS 

Working Committee Guarding 

CoESS 
Working Committee Cohesion 

CoESS 
Working Committee Critical           

Infrastructure 

CoESS 
Working Committee Maritime     

Security 
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 Agenda CoESS 
Belgia, iar dintre cei prezenţi enumerăm: Alex Carmichael 
(BSIA, Regatul Unit) Preşedintele Comitetului, Wolfram 
Manner (VSSU, Elveţia), Dirk Bürhaus (BDWS, 
Germania), Martin Stairs (SCI, Irlanda), Rubén Hernández 
(APROSER, Spania), Mattias Gustafsson (ALMEGA, 
Suedia), Alessandra Di Gangi (FederSicurezza, Italia), 
Leen Van Sand (CoESS).  
Dl. Alex Carmichael a anunţat că odată cu lansarea noului 
site CoESS vor fi disponibile informaţii privind autoritatea 
care va fi responsabilă la nivel naţional pentru 
infrastructura critică pentru fiecare din cele 27 state 
membre ale UE; de asemenea, va fi publicat răspunsul 
Comisiei Europene privind „Ghidul şi Schiţa CoESS pentru 
Infrastructura Critică şi Protecţie—O oportunitate Public-
Privată”.  
S-a aprobat ca definiţia CoESS pentru termenul 
„infrastructura critică” să fie dezvoltată în conformitate cu 
legislaţia europeană şi definiţiile deja existente. Definiţia 
utilizată de Coess în proiect este următoarea: 
„infrastructura critică reprezintă, de obicei, bunurile fizice, 
reţele sau organizaţii a căror defectare sau dezactivare ar 
putea provoca daune severe, de durată, asupra vieţii sociale 
şi economice”. Numeroşi reprezentanţi ai autorităţilor 
naţionale au întocmit liste similare ale sectoarelor 
economice care se supun acestei definiţii. Acestea includ: 
energia, apa şi aprovizionarea cu alimente, gestionarea 
deşeurilor, reţele de transport (aeroporturile şi nodurile 
feroviare principale), instituţii financiare şi bănci, 
organizaţii de stat ce oferă asistenţă medicală şi instituţii ce 
oferă asistenţă medicală în situaţii de urgenţă. În cadrul 
şedinţei s-au mai pus bazele elaborării unui Cod etic pentru 
infrastructura critică şi a unui ghid pentru contractarea 
acestor servicii.  
Următoarea şedinţă a Comitetului va avea loc în data de 8 
iunie 2011 în Londra, Regatul Unit. 

28.03.2011—Şedinţa Comitetului de Lucru pentru 
Coeziune, Brussels, Belgia; 
10.05.2011—Şedinţa Comitetului de Lucru pentru Pază, 
Madrid, Spania; 
08.06.2011——Şedinţa Comitetului de Lucru pentru 
Infrastructură Critică, Londra, Regatul Unit; 
27.06.2011—Şedinţa Comitetului de Lucru pentru 
Securitate Maritimă, locaţia va fi comunicată ulterior; 
30.06.2011—Şedinţa Grupului de Lucru pentru Dialogul 
Social Sectorial European, Brussels, Belgia; 
30.09.2011—Adunarea Generală CoESS, Brussels, Belgia. 

În continuarea programului iniţiat de Camera de Comerţ  a 
Industriei de Securitate Privată din Republica Slovenia 
(ZRSZV), derulat cu sprijinul CoESS, a avut loc în perioada 17-
18 martie 2011 în Ljubljana, Slovenia, conferinţa finală a 
proiectului.  
Participanţii la această ultimă conferinţă au fost: Ingo Pas 
(Preşedinte ZRSZV), Hilde de Clerk (Secretar General CoESS), 
Hans Dieter Brauns (Friedrich Ebert Stiftung, Germania), Jozsef 
Kalo (Universitatea Obuda, Expert în Protecţie şi Securitate 
Privată ), Riho Lutter (ESA, Estonia), Marian Joiţa (Federaţia 
“Protector”, România), Luminiţa Butnariu (ARIS, România), 
Boyan Boyanov  (CBOPSS, Bulgaria), Sanja Kermetcieva 
(KRMO, Macedonia), Verica Mileska (KRMO, Macedonia), 
Zelijko  Dobranovic (HCZ, Croaţia).  
În urma finalizării proiectului a reieșit faptul că fiecare stat 
participant se confruntă cu rumătoarele situații: 
 Bulgaria: nu a fost semnat contractul colectiv de muncă la 

nivel de ramură, sunt neînţelegeri între sindicate şi 
patronate însă se fac pași către o colaborare tripartită; 

 Croaţia: există contract colectiv de muncă semnat, însă 
sunt 4 sindicate care lucrează separat și care au nevoie să 
fie reprezentate de o organizaţie umbrelă; 

 Lituania: există un singur sindicat, iar reprezentanţii 
angajaţilor nu sunt interesaţi să participe la dialogul social; 

 Polonia: există negocieri între sindicate şi patronate, însă 
acestea acoperă doar câteva dintre aspectele dialogului 
social; 

 Cehia: nu există sindicate în schimb funcționează două 
asociaţii patronale; 

 Estonia: nu există sindicate ci doar o asociaţie cu afiliată la 
CoESS; 

 Ungaria: sunt înregistrate atât sindicate cât şi patronate , 
însă nu toate sunt interesate să participe la negocieri privind 
dialogul social; 

 România: sunt 2 asociaţii membre CoESS și cel puţin 4 
sindicate, însă colaborarea se află la început; 

 Slovenia: datorită schimbărilor din cadrul legislativ din 
2005 nu au mai continuat negocierile dintre partenerii 
sociali,  acestea urmând a fi restabilitate; 

 Letonia: dacă există sindicate, acestea sunt foarte mici şi 
fără impact major, nu sunt înregistrate asociaţii 
reprezentante ale angajatorilor. 

În concluzie, dialogul social se află în stadii diferite în fiecare 
dintre noile state membre UE, în funcţie de nivelul dezvoltării 
economice și dezvoltării la nivel istoric şi politic. Pentru o bună 
evoluţie a dialogului social va fi nevoie de implementarea unor 
criterii etice şi profesionale, de poziţionarea industriei de 
securitate în cadrul economic, profesional şi social 
corespunzător, de coordonarea nivelului ocupaţional şi a 
standardelor ocupaţionale, de crearea unui cadru legislativ 
relevant şi de armonizarea acestuia la nivel european. 

“Dialogul Social European în 
Industria de Securitate Privată” 

Agenda  
Evenimentelor  

CoESS 
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Cursuri de formare profesională 

S. C .  M E T R O P O L I T A N    
CONSULTING S.R.L., fondată 
în anul 2000 şi membru 
A.R.I.S. din anul 2002, oferă 
servicii de consultanţă  din 
domeniul securităţii private: 
-  Cursuri de formare             
p r o f e s i o n a l ă  ( i n i ţ i e r e , 
calificare, perfecţionare): 

> agent pază şi ordine; 
> şef obiectiv; 
> servant pompier; 
> utilizarea Bastonului 
Rapid Rotativ (RRB). 

- Consultanţă în probleme de 
securitate privată: 

>Întocmire planuri de pază; 
>Studii şi audituri privind 

evaluarea r iscuri lor  de 
securitate; 

>Concepţie, proiectare,      
implementare soluţii de 
securitate şi configuraţii 
s i s t e m e  d e  s e c u r i t a t e 
electronice şi mecano-fizice; 

 >Con su l t an ţă  pe n t r u          
prevenirea pierderilor şi 
fraudelor. 
- Selectare, recrutare şi 
p r e gă t i r e  d e  p e r s o n a l 
specializat, necesar asigurării  

activităţilor şi serviciilor de 
s e c u r i t a t e  p r e c u m ş i 
efectuarea formalităţilor 
legale pentru încadrarea şi 
concedierea angajaţilor în 
conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 
-  M i s t e r y 
Shopping; 
- Asistenţă pentru 
e v a l u a r e a , 

verificarea şi controlul 
calităţii serviciilor de 
securitate; 
Cursurile de calificare şi      
perfecţionare sunt acreditate 
de către C.N.F.P.A. şi au     
următoarea durată: 
● Curs de calificare pentru 
meseria de “agent pază şi 
ordine” - cod COR 5169.1.1. 
        Durata cursului: 360 
ore (120 ore teorie şi 240 ore 
practică); 
● Curs de calificare pentru 
me s e r i a  d e  “ s e r v a nt 
p o mp i e r ” -  c o d  CO R 
5161.0.4. 
 Durata cursului: 720 
ore (240 ore teorie şi 480 ore 
practică); 

● Curs de perfecţionare 
pentru meseria “şef obiectiv” – 
cod COR 1239.0.5. 
 Durata cursului: 120 ore 
(108 ore teorie şi 12 ore       
practică). 
Cursul de iniţiere privind 
folosirea ca mijloc de pază a 
Bastonului Rapid Rotativ 
(RRB) are o durată de 20 de 
ore. Diploma este eliberată de 
către Metropolitan Consulting 
şi Asociaţia Română pentru  
Industria de Securi tate 
(A.R.I.S.). 
În viitorul apropiat va fi        
disponibil pe piață şi cursul 
pentru “Agent control acces”, 
cod COR 5169.0.2, în prezent 
derulându-se formalităţile de 
avizare la I.G.P.R. şi la 
C.N.F.P.A. Acest curs va avea 
de asemenea o durată de 120 de 
ore (80 teorie şi 40 practică). 
Mai multe detalii puteţi         
solicita la adresa de e-mail    
o f f i c e @ m e t r o p o l i t a n -
consulting.ro, sau la adresa: 
P-ţa Alba Iulia nr 3, bloc I2, sc 
A, et 7, ap 32, sector 3,          
Bucureşti. 

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

WWW.ARISONLINE.RO 

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