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In sedinta din data de 13 
februarie 2006, Consiliul de 
Conducere al CoESS a decis 
acordarea STATUTULUI DE 
MEMBRU ASOCIAT al CoESS 
Asociatiei Romane a Industriei 

de Securitate - ARIS. In scrisoarea oficiala 
primita de la presedintele Confederatiei 
Europene a Serviciilor de Securitate, dl. 
MARC PISSENS, se arata ca “CoESS primeşte 
cu căldură ARIS şi este încredinţată că 
această nouă aderare va conduce către o 
relaţie de colaborare reciprocă şi  
imbunatatirea performantelor celor doua 
organizatii....pagina 7. 

     EVENIMENTE !!! 

2 2 - 2 5  M a r t i e  B u c u r e s t i  -  

EXPOSECURITY  2006.... pagina 11. 

Au fost doua evenimente, relativ recente cu o anumita nota de gravitate dar si mare 
impact mediatic,  in special pentru conotatiile lor politice si senzationaliste si care au 
avut  relevanta si pentru securitatea privata din Romania. 
In primul eveniment petrecut in urma cu ceva timp, un individ, se pare cu dezechilbre 
psihice, patrunde in sediul unei institutii publice si injunghie un demnitar, respectiv, 
seful acestei institutii. 
In al doilea eveniment petrecut mai de curand, un ziarist patrunde in cladirea unui 
inspectorat scolar, adica tot o institutie publica si pleaca de acolo cu documente 
importante la care, in principiu, accesul ar fi trebuit sa fie restrictionat. 
Din pacate, nici opinia publica si ma indoiesc ca institutiile statului au decelat  
adevarata semnificatie a acesor “intamplari” in afara de scandalul politic si 
senzationalist,  si anume ca in societatea contemporana securitatea este o functiune 
indispensabila in orice proces atat economic cat si social si ca daca nu i se 
acorda o atentia necesara consecintele sunt si vor fi dramatice. 
Cu atat mai mult incintele care adapostesc procese importante pentru 
functionarea statului trebuie sa beneficieze de un nivel corespunzator cu 
importanta respectivelor functiuni pentru bunul mers al societatii. 
Vazand zilele acestea sediile institutiilor romanesti de la portile carora nu lipseste 
personalul de securitate se poate pune firesc intrebarea totusi cum se mai poate spune 
ca statul nu acorda sufcienta atentie propriei securitati. 
Tocmai cele doua incidente reproduse mai sus sunt dovada vie ca in institutiile de stat 
din Romania securitatea este ultima prioritate iar securizarea activitatilor publice se 
face dupa ureche sau ca pe vremea pazei contractuale. Responsabilii din aceste 
institutii cred ca daca au angajat o societate de paza de cele mai multe ori aleasa ori 
pe criteriul “cel mai mic pret” sau pe “prietenii” s-au pus la adapost si nu realizeaza ca 
de fapt contractarea unui serviciu de paza este de fapt doar una dintre masurile  la 
care un responsabil de securitate calificat poate sa apeleze si nu neaparat cea mai 
eficienta. 
Institutiile publice din Romania trebuie sa inteleaga ca daca vor sa nu mai aibe angajati 
atacati si sa nu li se mai fure documente sau li  se intample altele si mai rele, trebuie sa 
faca mult mai multe decat punerea unor agenti de paza platiti cu salariul minim pe 
economie la intrarile in cladirile publice. 
In primul rand trebuie sa se inteleaga ca problema securitatii nu trebuie tratata la 
gramada cu alte activitati auxiliare ca si curatenia sau repararea robinetelor stricate si 
trebuie ca cei care se ocupa de acest lucru  sa aiba o calificare solida si distincta in 
domeniul securitatii private. Trebuie inteles ca responsabilii cu securitatea trebuie sa 
fie de fapt manageri de securitate si ca aceasta presupune cunostinte disticte de 
specialitate mult peste cele care pot fi acumulate intr-o cariera anterioara de politist 
sau de militar. Mai mult, securitatea privata sau securitatea corporatista cum i se mai 
spune, este o stiinta si una total diferita de orice se preda in institutiile de invatamant 
militar. 
Afirmatiile de mai sus pot parea usor exagerate unui cititor neavizat care isi poate pune 
in mod legtim intrebarea ce este asa de special cu acesti manageri de securitate, de le 
trebuie asa multa stiinta de carte?! 
Pai tocmai asta e, ca acesti manageri de securitate nu se ocupa neaparat cu paza asa 
cum sunt perceputi in mod curent ci si cu lucruri care in mod paradoxal pentru unii 
presupun un inalt nivel de specialzare. Ei sunt cei care ar trebui sa faca evaluarile de 
risc dupa modele si formule de calcul matematic, sa identifice cele mai probabile 
amenintari si punctele vulnerabiele si apoi sa “deseneze” cele mai potrivite solutii si 
configuatii ale dispozitivelor de securitate pentru a reduce riscurile la care este expus 
un “obiectiv”. Daca in final solutia aplicata cuprinde printre alte masuri fizice si tehnice 
si  paza trebuie sa se stie ca nici aceasta nu este o treaba simpla. Managerul de 
securitate trebuie sa fie cel care sa faca mai intai procedurile de securitate ce trebuie 
urmate de personalul proprpriu si de agentii de securitate, tot el trebuie sa 
intocmeasca, planurile de securitate si specificatiile pentru personalul de de paza astfel 
incat acesta sa aiba calitatile necesare sa performeze in concordanta cu nevoile reale 
de securitate ale obiectivului.Si chiar si atunci cand tot ce a prevazut merge prost, tot 
managerul de securitate este cel care  trebuie sa fie cel care sa aibe pregatite 
planurile de contingenta si continuitate care sa asigure activtatea neintrerupta a 
activitatii in institutia protejata, inclusiv in caz de dezastre. In mai putine vorbe 
managerul este cel care prin competenta si calificarea sa poate face diferenta intre o 
securitate buna si lipsa de siguranta si  mergand la extrem intre viata si moarte.  
Sa speram ca administratia publica din Romania va intelege pana la urma —inainte sa 
se intample inca un eveniment ca cele descrise mai sus sau chiar o nenorocire si mai 
mare — ca securitatea unei institutii publice nu se asigura numai angajand un  numar 
mai mare sau mai mic de agenti de securitate fie ei de publici sau privati, ci prin 
punerea unor oameni calificati in pozitii de responsabili de securitate sau prin 
asigurarea unei calificari adecvate celor existenti astfel incat acestia sa fie capabili 
nu numai sa angajeze societati de paza  dar sa fie adevarati 
specialisti care sa gestioneze la nivel de secol XXI problemele de 
securitate specifice secolului XXI. 
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Am aflat pentru Dumneavostra... 

 22-25 martie 2006: Sub egida 

ARIS, societatea Safety & 

Security Systems a participat la 

T a r g u l  I n t e r n a t i o n a l —

”EXPOSECURITY “ 2006.   

 Global Security Sistem si 

Napoguard & Security Cluj 

Napoca, ambele societati 

membre ale ARIS au devenit 

partenere ale grupului German, 

ADVANCED SECURITY  EUROPE. 

Advanced Security Europe, cu 

sediul in Munchen, isi propune sa 

devina un actor important pe 

piata serviciilor de securitate din 

Europa, grupul  german mai 

avand subsidiare in Austria, 

Bel gia, Bul gar ia, Bosn ia-

Herzegovina, Cehia, Estonia, 

Franta, Germania, Grecia, 

Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, 

M aro c ,  M are a B r i tan i e , 

Portugal ia, Polonia, Rusia, 

Spania, Slovacia, Statele Unite, 

Turcia, Ungaria. Advanced 

Security Europe este, se pare al 

treilea operator multinational 

care isi face aparitia in Romania 

dupa Grup 4 Securicor si 

Prosegur.  29 septembrie  – 3 

Octombrie este data probabila 

in care ARIS va organiza la 

Bucuresti  in colaborare cu IISEC 

a VIII a editie a Est– West 

Security Conference. Sunt 

asteptate, oficialitati din Marea 

Britanie, precum si conferentiari 

din USA, Irlanda, Rusia. Group 

4 Falck Valahia, Group 4 Falck 

Romania si Securicor Romania 

au format un singur grup de 

securitate la nivelul intregii tari. 

Astfel noua companie numita 

Group 4 Securicor este 

organizata pe 3 nivele: Group 4 

Falck Valahia, care va furniza 

servicii integrate de securitate, 

Group 4 Falck Romania, care 

va fi specializata in furnizarea 

serviciilor de management al 

numerarul ui  s i  Securicor 

Romania  care va presta servicii 

de instalare sisteme electronice 

de securitate.  Conform unor  

surse din interiorul Ministerul 

Apararii Nationale, acesta ar 

studia posibilitatea acordarii 

firmelor de paza si protectie,  

paza unitatilor militare aflate in 

subordinea sa.   
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PAGINA MANAGERULUI: 
A doua serie de manageri de securitate urmeaza cursurile IISec-ARIS 

“Certificat in Security Management” 

devin membrii ai Institutului 
International de Securitate si ai 
A .R. I .S.  D ip lome le  sunt 
acreditate de catre „City & 
Guilds” si NCFE si sunt 
recunoscute ca si calificare in 
domeniul securitatii de catre 
Autoritatea pentru Industria de 
Securitate din Marea Britanie. 
Parcurgerea modulelor se poate 
face in una, doua sau mai multe 
sesiuni, in functie de preferintele 
sau situatia specifica a fiecarui 
student.  
De asemenea, orice student 
poate parcurge mai mult de 6 
module. 

Costul aproximatix al  etapei de 
“Certificat in Managementul 
Securitatii”  este de 630 de Euro, 
reprezentand contravaloarea a 6 
module de curs. Mai trebuie 
mentionat faptul ca  la inceputul 
lunii mai, Presedintele ARIS a 
avut o intalnire cu directorul  
executiv al IISec, dl John Allan,  
unde s-a discutat inceperea 
programului de DIPLOMA in 
Security Management  
De asemenea, se studiaza 
aducerea in Romania a unui 
program de MSc in Security & 

Presedintele ARIS a deschis luni, 
22 Mai 2006, la sediul din Str. 
Poenaru Bordea, nr. 18, seria a II 
a Cursurilor de Managementul 
Secu r i t a t i i  o rgan iza te  in 
colaborare cu IISec. Organizate 
su b  f ran c iza  Ins t i t u tu lu i 
International de Securitate din 
Marea Britanie, aceste cursuri 
sunt recunoscute la nivel 
international de industria de 
securitate.  
Programul de invatamant este 
destinat managerilor din industria 
publica si privata de securitate din 
Romania, fiind  organizat in 
sistemul educatiei la distanta si se 
deruleaza pe o perioada cuprinsa 
intre 6 si  12 luni. Cursurile se 
adreseaza in egala masura atat 
celor care au pregatire anterioara 
in managementul securitatii cat si 
celor implicati direct in acest 
domeniu dar nu au pregatirea de 
specialitate. Ele constau in 
parcurgerea a sase module; trei 
module obligatorii, plus alte trei la 
alegere. Dupa parcurgerea 
fiecarui modul studentii sustin un 
test de verificare a cunostintelor, 
iar promovarea cursurilor se 
obtine dupa sustinerea unui 
examen. Examenul se da in 
format „test-grila” si se va sustine 
in limba engleza, la British 
Council, Bucuresti. 
Fiecare student va beneficia de 
indrumarea unui tutore pe care il 
poate contacta oricand pe 
perioada cursurilor. In plus, la 
absolvirea cursurilor, studentii 

Risk Management de la una din 
Universitatile Leicester sau 
Portsmouth. Din prima serie care 
in curand va absolvi cursurile fac 
parte: Banu  Dumitru - GRUP 4 
FALCK VALAHIA, Hoffman 
Florin - GLOBAL SECURITY 
SYSTEM, Irimescu Cristian - 
GRUP 4 FALCK VALAHIA, 
Manole Ionut - DANONE PDPA, 
Moise Neculau - GLOBAL 
SECURITY SISTEM, Radu 
George - ARIS, Raducanu Daniel 
- SECURYTAS PLOIESTI, 
Sandu Cristian - GRUP 4 FALCK 
ROMANIA, Tirsea Alice - GRUP 
4 FALCK ROMANIA, Tiru 
Bogdan - HOWARD JOHNSON, 
Ureche Adrian - GRUP 4 FALCK 
ROMANIA,  iar la seria a II a sunt 
inscrisi urmatorii  Alecu  Cristian - 
BAT PLOIESTI, Baraniuc Nicolae 
- SECTIA 11 POLITIE, Belai Dan 
Paul  - ATC SYSTEM, Costas 
Catalin -  DELTA ELECTRONIC, 
Elia Ehud - ELITE ROMANIA, 
Enica Laurentiu - LEN Co 
ELECTRONIC,  Faust Catalin - 
ELITE ROMANIA, Istvan Ion - 
VAMA OTOPENI, Molnar Nicolae 
-  PR OT G UAR D  T AR G U 
MURES, Mursez Nicolae - 
SCORSEZE SECURITY, Petru 
Cristian - UCM RESITA, Zahiu 
Ion - DHL ROMANIA.  
Le multumim tuturor cursantilor 
care s-au inscris la aceste cursuri 
si va aducem la cunostinta ca 
urmatoarea data limita pentru 
inscriere la o noua serie este 10 
Noiembrie 2006. 
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INTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONAL   

Pe 7 mai a avut loc la Hotel  - 
Sheraton - Arabela, Munchen  
prima Conferinta pentru 
Servic i i  de Securi tate 
Corporativa. 
Conferinta a fost organizata de 
catre Advanced Security Europe in 
c o l a b o r a r e  c u  U n i u n e a 
Industriasilor din Germania, 
Landul Bavaria. As Security 
Europe este o organizatie de 
c oop e r a r e  e c onomi c a  s i 
comerciala a fi rmelor de 
securitate din Uniunea Europeana, 
SUA si Russia. La eveniment au 
luat parte, reprezentanti ai 
industriei de securitate din 15 tari 
europene printre care Austria, 
Belgia, Bulgaria, Cehia, Franta, 

Germania, Grecia, Portugalia, 
Spania, Italia, Ungaria, Turcia, 
Rusia, Polonia s.a. 
  Conferinta a dezbatut teme 
actuale legate de evolutia 
industriei de securitate la nivel 
european si integrarea acesteia ca 
un factor activ in mecanismele de 
protectie ale societatii moderne. 
   Interesant a fost punctul de 
vedere al d-lui Hans - Peter Uhl, 
membru al Parlamentului German, 
care printre altele a subliniat ca 
securitatea corporativa este mult 
mai mult decat o functiune de 
protectie pe care suntem obisnuiti 
sa i-o atribuim. In zilele noastre 
securitatea este o functiune a 
business-ului care trebuie sa 
produca valoare adaugata 
afacerilor pentru care lucreaza.      
   Acest lucru inseamna ca 
specialistii in securitate nu pot fi 
simplii politisti in retragere ci 
manageri profesionisti. Boyko 

S-a incheiat si editia de anul acesta 
al IFSEC-ului parca mai bogata si 
mai interesanta ca in alti ani. Cu un 
numar de peste 700 de expozanti si 
cu sute de produse de ultima ora 
IFSEC este considerat demult o 
expozitie de succes.  
Anul acesta noutatea absoluta o 
reprezinta un grup conmpact de 
e x p o z a n t i  c h in e z i .  A s t f e l , 
echipamentele de securitate 
produse in China sunt de mult o 
prezenta obisnuita in peisajul 
industriei dar mai mult folosite sub 
brand-uri occidentale. Este cu atat 
m a i  i n t e r e s a n t a  t e n t a t i v a 
producatorilor chinezi de a-si 
impune propriile brand-uri pe o 
piata asa de pretentioasa cum este 
cea din Marea Britanie.  
Interesul in crestere pentru aceasta 
manifestare  a fost confirmat si de 
faptul ca anul aceasta au aparut si 
firme de paza ca si expozanti in 

conditiile in care in mod traditional 
e x p o z i t i a  e s t e  d e d i c a t a 
echipamentelor tehnice de securitate 
 O alta traditie a fost incalcata si prin 
faptul ca produsele din domeniul 
alarmarii si prevenirii incendiului care 
au un loc special amenajat, numai la 
fiecare doi ani, anul acesta ca 

urmare a cererii crescute, desi in 
mod traditional nu ar fi trebuit sa fie 
un an cu ”fire”, a fost rezervat un 
spatiu destul de generos unor 
expozanti din acest domeniu dovada 
a interesului crescut pe care il 
suscita. 
Interesant este ca numarul romanilor 
angrenati in acest Turn Babel al 
industriei de securitate care se 
intampa in fiecare an la Birmingham 

este din ce in ce mai mare. In 
primul rand trebuie evidentiata 
prezenta unui grup masiv al 
ministerului de interne cu translatori 
si tot ce trebuie pentru o vizita 
eficenta, ceea ce demonstreaza ca 
bugetul ministerului de interne este 
bine gospodarit din moment ce le-a 
putut oferi specialistilor sai o astfel 
excursie si de ce nu o oportunitate 
de a se informa direct si la fata 
locului de ultimele noutati in 
domeniu. 
Evident nu au putut l ipsi 
reprezentantii firmelor consacrate 
ca distribuitoare de echipamente de 
securitate in Romania cum sunt, 
Safety & Security, Secpral, 
Technosys, Mc.Douglas, Roel etc. 
Am remarcat prezenta la standul 
General Electric a lui Daniel Bucur 
si Mircea (Mitch) Totir iar de la 
Infinova ca deobicei cu Ciprian si 
Robert. 

8-13  MAI; - Birmingham  IFSEC 2006 

Kotzev, ministru secretar de 
stat in ministerul de interne 
bulgar, a vorbit de integrarea 
industriei de securitate locul si 
rolul acestora in planul de 
masuri de securitate derulate cu 
ocazia campionaltului mondial 
de fotbal; Romania a fost 
r e p r e z e n t a t a  d e 
Presedintele ARIS, dl 
Gabriel Mihai Badea. 

7-MAI: Munchen - 
European Conference 

Corporate Security 
Service 
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INTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONAL   

In ziua de 29 Mai a.c.,  la sediul Falck 
Baltics din Talinn, Estonia s-a desfasurat 
sedinta Comitetului pentru Extindere  al 
CoESS. 
Sedinta a avut urmatoarea ordine de zi: 
aprobarea minutei sedintei de la 
Bruxelles din 17 Ianuarie a.c.; informari 
ale membrilor comisiei cu privire la 
evolutiile industriei de securitate in tarile 
de origine; consideratii privind relatiile 
intre politie si industria de securitate  in 
tarile Baltice; concluzii la Conferinta 
TAIEX desfasurata la RIGA in data de 22 
Martie a.c.; informare despre potentiale 
fraude in subsidierea de catre stat a unor 
firme de securitate in Polonia; stadiul 
discutiilor privind Directivele Uniunii 
Europene referitoare la servicii; posibile 
consecinte ale standardizarii la nivelul 
Uniunii Europene asupra noilor state 
membre; Acceptarea de noi membrii 
CoESS; 
Sedinta a fost condusa de dr. Stephan 

29 - Mai; TALIN;  
Sedinta Comitetului de 

Extindere al CoESS. 

Landrock (Austria). La sedinta au 
participat membrii comisiei respectiv, 
Wolfgang Wasculewski (Germania), Riho 
Lutter si Lauri Saloranta (Estonia), Jorma 
Hakala (Finlanda) si dl Gabriel Mihai 
Badea reprezentantul ARIS in Comisia de 
Extindere CoESS. 
Presedintele Comitetului, dr. Stephan 
Landrock a facut informari privind 
punctele din ordinea de zi referitoare la 

ultima reuniune a Comitetului ce a avut 
loc la Bruxelles la inceputul acestui an, 
despre stadiul discutiilor din Parlamentul 
Uniunii Europene relativ la extinderea  
aplicarii Directivei Bolkenstein si asupra 
serviciilor de securitate. In finalul sedintei 
dr. Landrock a insistat pe problema 
subsidiilor acordate in opinia sa abuziv, 
unor firme de securitate din Polonia se 
pare din fondurile primite de la Uniunea 
Europeana si a solicitat ca pozitia sa 

dezaprobatoare sa fie introdusa in 
extenso in documentele oficiale ale 
intrunirii. 
Reprezentantii Estoniei domnii Riho 
Lutter si Lauri Saloranta au facut 
prezentari in legatura cu punctele din 
ordinea de zi referitoare la situatia 
industriei de securitate din Tarile 
Baltice.Au mai facut informari pe 
seama situatiei industriei de securitate 
din tarile de origine d-nii Wolfgang 
Washulewski (Germania), Jorma 
Hakala (Finlanda) si Gabriel Badea 
(Romania). 
In final s-a discutat despre cererea de 
adeziune la CoESS a Asociatei Croate 
de Securitate. In legatura cu aceasta, a 
sustinut o prezentare dr. Zeljko 
Dobranovic, presedintele asociatiei sus 
mentionate. Ca urmare a acestei 
informari si a discutiilor purtate, 
Comitetul a exprimat un aviz favorabil 
in legatura cu acordarea statului de 
membru asociat pentru asociatia 
croata. In incheiere Comitetul a decis 
sa programeze urmatoare sedinta in 
luna Septembrie, a.c. la Stockholm in 
Suedia. 

30-31Mai; LONDRA;  Est-West Security Conference, Editia a VII a. 

In perioada 30-31 Mai a.c. , la 
Hotel Marriott din Londra, a avut 
loc cea de a VII a editie a 
c o n f e r i n t e i  s i  e x p o z i t i e i 
internationale de securitate, Est-
Vest. Participanti din toata Europa 
si Rusia membrii ai Institutului 
International de Securitate si nu 
numai, au dezbatut probleme 
actuale privitoare la “ integrarea 
companiilor si organizatiilor intr-un 
system global de proceduri si 
sisteme de securitate”.  Gasirea si 
aplicarea de solutii globale pentru 
a face fata amenintarilor asupra 
securitatii mediului de afaceri a 
fost ideea principala subliniata in 
alocutiunea sa dl. John J.B. Allan 
Director Executiv al IISec. Un 
deosebit accent a fost pus la 

aceasta conferinta pe securizarea 
informatiilor. Din prezentarea 
facuta de directorul general al 
Laboratoarelor Kasperscky din 

Rusia, dl Garry Kondakov, 
participantii au putut vedea care 
sunt amenintarile si masurile ce 
trebuiesc luate de catre companii 
si institutii pentru a face o 
securitate eficienta a  informatiilor 
la nivel de institutie, companie sau 

firma. Cu privire la partea 
expozitionala, participantii au 
putut testa noile aplicatii de 
securitate video si transmitere a 
informatiilor la distanta. Din 
Romania, la acest eveniment a 
participat Presedintele ARIS, dl 
Gabriel Badea care a folosit 
acest prilej pentru a discuta cu 
presedintele executiv al IISec 
despre aducerea in Romania a 
modulului de Diploma in 
Managementul  Securi tati i . 
Totodata, dl. Gabriel Mihai 
Badea a facut invitatia ca a VIII 
a editie a Conferintei sa se 
desfasoare in Romania in 
perioada 29 Septembrie - 3 
Octombrie, anul acesta. 
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PAGINA TEHNICA - NOUTATI SAFETY 

 

Pagina de tehnica a fost realizata cu sprijinul:  

Safety & Security Systems  
Tel.: 021/337.41.80. E-mail: safety@go.ro 

Importator si distribuitor de echipamente si sisteme de securitate si antiincendiu 

Astazi va prezentam un nou 
producator de sisteme de 
supraveghere video, intrat de 
curand in portofoliul de produse 
oferite de compania SAFETY & 
SECURITY SISTEM, CNB 

TECHNOLOGY inc .  d in 
KOREA.  
Producator cu o experienta de 
peste 5 ani in domeniul 
sistemelor de supraveghere 
video, incluzand CCTV, DVR si 
produse ce priveste securitatea 
c o m u n i c a t i i l o r )  C N B 
TECHNOLOGY si-a largit de 
curand gama de produse. 

 

Astfel firma SAFETY & 
SECURITY SISTEM ofera 
tuturor colaboratorilor sai o 
gama variata de produse cum ar 
fi camere pentru zi si noapte cu 

zoom progresiv, camere 
standard, camere cu infrarosu, 
domu-ri si speedom-uri, mini-
camere, suporturi de camere, 
lentile, etc.  
Totodata compania SAFETY va 
poate pune la dispozitie ultimele 
aplicatii de securitate video, 
CNB TECHNOLOGY,  cum ar fi: 
CNB-G1810NF/G1810PF - este 
o camera video standard color 
de inalta rezolutie atat pe timpul 
nopt i i cat s i z iua. Ca 

performante este pe 550 linii cu 
un reducator de zgomot super 
digital  (SDNR), cu senzor de 
imagine SONY de 1/3 inci.Face 
parte din gama de camere video 
de noapte si zi. 
CNB - D 1310N/D1310P - o 
camera dom cu lentila de 
focalizare de 3,8 mm, care 
functioneaza la o luminozitate 
minima de 0,3 luxi. Face parte 
din gama camerelor de 85 de 
mm cu o rezolutie orizontala de 
550 de linii. Si aceasta camera 
beneficiaza de senzor de 
imagine SONY de 1/3 inci. 

Urmatorul produs este CNB—B 
2310NVF, camera cu sensor si 
LED in infrarosu. Specificitatea 
a c e s t e i  c a m e r e  e s t e 
posibilitatea de a functiona 
noaptea la o luminozitate de 0,0 
luxi. Focalizarea o poate face de 
la 3,8mm pana la 9,5 mm iar ca 
senzor de imagine este echipata 
cu SONY 1/3 inci. 

Mai mentionam faptul ca la 
toate aceste produse firma 
SAFETY ofera garantie si post 
garantie iar produsele pot fi 
comandate la departamentul de 
marketing si vanzari al firmei 
SAFETY and SECURITY 
SISTEM.   
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ARIS la CoESS 

SCRISOARE ADRESATA ARIS 
de catre CONFEDERATIA  

EUROPEANA A SERVICIILOR 
DE SECURITATE  

 
1 Martie 2006, Wemmel, BELGIA. 
 

 Asociatia Romana a 
Industriei de Securitate - 
ARIS a fost acceptata ca 
membru asociat al 
Confederatiei Europene a 
Serviciilor de Securitate - 
CoESS. Practic aceasta este 
singura organizatie 
recunoscuta de Comisia 
Europeana ca si partener 
social in discutiile referitoare 
la armonizarea cadrului 
legislativ si a standardelor de 
calitate ale Industriei de 
Securitate din tarile Uniunii 
Europene. 

La sedinta din luna 
februarie 2006 a Consiliului 
de Conducere al CoESS s-a 
decis acordarea statutului de 
membru asociat al Coess, 
Asociaţiei Române a 
Industriei de Securitate 
(ARIS), decizie ce a intrat in 
vigoare incepând cu data de 
14 februarie 2006. Astfel, in 
scrisoarea care ne-a  fost 
trimisa de Consiliul Director  
se arata ca  “CoESS primeşte 
cu căldură organizaţia Dvs. şi 
este încredinţată că această 
nouă aderare va conduce 
către o relaţie de colaborare 
reciprocă şi imbunatatirea 
performantelor celor doua 
organizatii” In continuare, se 
mai arata ca in calitate de 
membru CoESS, ARIS va 
avea acces la toate  
informaţiile destinate tuturor 
membrilor la secţiunea 

consacrata doar Membrilor 
din cadrul web-site-ului 
CoESS si bineinteles va 
putea, de asemenea, 
propune candidaturi pentru 
afiliere in cadrul uneia din 
cele 8 Comisii de Lucru 
CoESS (pază, securitatea 
transportului de valori, 
securitate aeriană, pregătire 
profesională, supraveghere 
electronică, dialog social, 
dezvoltrea reţelei de membri 
din Uniunea Europeană si 
securitate maritimă).  
In incheierea scrisorii, 

CoESS, spera ca ARIS sa 
devina un partener viabil 
care sa isi aduca contributia 
in mod cat mai eficient la 
dezvoltarea reciproc a 
ambelor organizatii si de 
asemenea este incredintata 
ca aceasta noua aderare va 
duce la o relatie trainica de 
lunga durata. 
 
In numele Consiliului 
Director  
Hilde DE CLERK 
Secretar General  
CoESS 
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   Familia Aris  Familia Aris  Familia Aris     
ADUNAREA GENERALA A  A.R.I.S. - 29 aprilie 2006 

   

Sambata 29 aprilie 2006, a avut 
loc Adunarea Generala ARIS. In 
deschiderea sedintei secretarul 
asociatiei, dl. Dragne Doru a 
verificat intrunirea cvorumului. 
Astfel s-a constatat ca la adunare 
participa urmatoarii: Global 
Security Systems – reprezentata 
prin dl. Gabriel Badea, Safety & 
Security Systems – reprezentata 
prin dl. Liviu  Vladulescu 
Metropolitan Consulting – 
reprezentata prin dl. Doru 
Dragne, Napoguard & Security – 
Cluj Napoca – reprezentata prin 
dl. Adrian Paleu, Napoguard & 
Secur ity –  Bucurest i  – 
reprezentata prin dl. Tomescu 
Ion, Delta Services 2000 – 
reprezentata prin d-na Gherasim 
Mihaela, Protguard Company – 
Tg. Mures – reprezentata prin 
N ico lae  Molna r ,  Datech 
Computers – reprezentata prin 
Daniel Andronache, SCUT 
Compania de Paza SRL – 
reprezentata prin dl. Rosu 
Andrei, CERTOTIMEX   - 
reprezentata prin dl. Valeriu 
Pavliuc, Rolix – reprezentata 
prind Dragos Preda, King Sistem 
– reprezentata prin Anita 
Vasilica, Instalari Sisteme de 
Securitate – reprezentata prin 
dl. Grecu Adrian, Safety Group 
Solution – reprezentata prin dl. 
Bajenaru Laurentiu. Constatand 
ca este intrunit cvorumul necesar 
pentru adoptarea de Hotarari ale 
Adunarii Generale valabile s-a 
trecut la discutarea ordinii de zi 
care a fost: 1. Aderarea la 
COESS; - prezentarea scrisorii de 
acceptare in cadrul organizatiei; 
Stabilirea cotizatiilor pentru 
acoperirea cuantumului stabilit 
de CoESS. 2. Reorganizarea 
administrativa a Asociatiei; 
propuneri privind modificarea 
Consiliului Director; infiintarea 
functiei de “secretar executiv”; 
3. Analiza economico-financiara 

a Asociatiei. 4. Statutul 
persoanelor fizice ca membrii ai 
Asociat ie i:  criteri i le  de 
acceptare a persoanelor fizice. 
5  Proiectul de protocol cu 
Patronatul; relatia actuala si 
cea impusa de CoESS fata de 
P a t r o n a t .  6 S t a b i l i r e a 
reprezentatntilor zonali ai ARIS. 
7 Diverse. 
Punctul 1. Raport de 
activitate. 
Domnul Gabriel Badea prezinta 
raportul de activitate al ARIS, 
pe anul 2005, dezvoltand 4 
subpuncte, realizari, nerealizari  
cheltuieli si obiective pe anul 
2006. Printre cele mai 

importante realizari se 
mentioneaza cererea de aderare 
la Confederatia Europeana a 
Serviciilor de Securitate — 
COESS, organizarea seminarului 
de Managementul  Securitatii, la 
Hotel Marriott in Octombrie 
2005, organizarea unui 
Workshop pentru Safety and 
Security Sistem, Noiembrie 
2005, inaugurarea Cursurilor de 
Security Management, 
Noiembrie 2005. Printre 
obiectivele propuse pe acest an 
dl presedinte mentioneaza; 
cresterea numarului de 
membrii, amendarea legii 333 
cat si a ordonantei 1010; 
infiintarea de structurii 
teritoriale; editarea pana la 
sfarsitul anului a 6 numere din 
revista ARIS; elaborarea si 

editarea de manuale; 
organizarea unui seminar 
international in luna 
septembrie. 
Punctul 2. Aderarea la CoESS. 

La acest punct, domnul 
Gabriel Badea prezinta 
Adunarii Generale, scrisoarea 
oficiala de acceptare in cadrul 
CoESS a A.R.I.S. cu statut de 
membru cat si a drepturilor si 
obligatiilor ce decurg din acest 
lucru, prezentand si  
avantajele pentru membrii 
ARIS, avantajele Asociatiei cat 
si obligatiile ARIS fata de 
CoESS. Este  subliniat faptul ca 
ARIS trebuie sa faca propuneri 
pentru reprezentarea la CoESS 
in cadrul comisiilor  de lucru. 
In acest sens se fac 
urmatoarele propuneri, dl. 
Liviu Vladulescu pentru 
comisia de electronic 
surveillance, dl. Badea Gabriel 
pentru comisia de extindere 
cat si pentru comisia de 
training si d-na Pavliuc 
Loredana pentru comisia de 
dialog social, urmand ca, 
Comitetul Director sa 
desemneze pana pe data de 15 
Iunie 2006 reprezentantii in 
comisiile CoESS. 
La subpunctul 3 al punctului 2 
de pe ordinea de zi, este 
prezentat Proiectul de 
Protocol pe care ARIS doreste 
sa-l incheie cu Patrosec in 
vederea crearii unui cadru 
unic de reprezentare in 
Industria de Securitate din 
Romania in raport cu alte 
organizatii precum si cu 
autoritatile. Acesta este votat 
de membrii ARIS cu 
unanimitate de voturi urmand 
ca secretariatul asociatiei sa il 
prezinte atat Patrosec cat si 
CoESS. 
Punctul 3. Reorganizarea 
administrativa a Asociatiei. 
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         Familia Aris    Familia Aris    Familia Aris       
ADUNAREA GENERALA A  A.R.I.S. - 29 aprilie 2006 

Este prezentata noua 
organigrama a Asociatiei  de 
catre presedintele ARIS, fiind 
adoptata cu unanimitate de 
voturi. Totodata mai este 
adoptata cu unanimitate de 
voturi,  propunerea ca dl. 
Dragos Preda sa fie membru al 
comisiei de pregatire si 
calificare urmand ca pentru 
restul comisiilor, Comitetul 
Director sa fac propuneri. 
Dl. Badea Gabriel arata 
posibilitatea redirectionarii a 
unui procent de 2 % din 
impozitul datorat de orice 
persoana la stat catre ARIS si 
propune adunarii ca toti 
membrii asociatiei sa faca acest 
lucru.  
   Cat priveste stabilirea de 
reprezentanti zonali, Adunarea 
Generala propune ca aceasta sa 
cada in sarcina Consiliului 
Director care va stabili totodata 

drepturile si obligatiile 
persoanelor pentru a deveni 
reprezentanti zonali ai 
Asociatiei. 
Punctul 4. Aspecte economico-
financiare privind acivitatea 
Asociatiei. In continuare s-a 
prezentat propunerea de buget 
pe anul 2006 al Asociatiei. Dl. 
Badea Gabriel subliniaza 
necesitatea platii cotizatiilor la 
zi de catre fiecare membru al 
ARIS. Pentru acoperirea 
cheltuielilor suplimentare 
preconizate pentru acest an se 
propune marirea cotizatiei 
lunare pentru fiecare membru 
cu 80 RON si plata cotizatiei sa 
se faca odata la 3 luni. 
Propunerea este adoptata cu 
unanimitate de voturi de 
membrii asociatiei. Dl Dragne 
Doru propune ca de la aceasta 
data cotizatiile sa fie exprimate 
in RON si USD.  

Punctul 5. Statutul persoanelor 
fizice ca membri ai Asociatiei. 
Dl. Badea Gabriel propune ca 
admiterea persoanelor fizice in 
cadrul ARIS sa fie delegata catre 
Consiliul Director. Acesta va face 
propunerea de admitere si apoi 
sa o prezinte Adunarii Generale. 
Punctul 6. Diverse. Comitetul 
Director va contacta fiecare 
membru pentru a desemna 
membrii in comisiile de lucru. 
Pentru functia de secretar 
executiv se asteapta propuneri 
din partea membrilor iar 
evaluarea si discutarea acestor 
propuneri se vor face in Consiliul 
Director.  Cat priveste statutul 
persoanelor fizice 
cat si procedura 
de admitere a 
acestora in ARIS 
se va delega 
Consiliul Director. 
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     Asteptam cu interes comentariile si opiniile 
dumneavoastra pe adresa : 
Asociatia Romana a Industriei de Securitate - ARIS 

Str. Col. Poenaru Bordea, nr 18, sector 4, Bucuresti.  

Telefon/Fax:  031.405.40.40;  Mobil: 0744.669.187 

E-mail: arisonline@rdsmail.ro  

WWW.ARISONLINE.RO  

Au colaborat la aparitia acestui numar: 
 

Gabriel Mihai Badea (MSc) - Presedinte A.R.I.S. 
George Radu - Asistent Manager A.R.I.S. 

CALENDAR INTERNATIONAL 

CALENDAR COESS 

 29 IUNIE 2006, Wemmel, BELGIA,  
COMISIA de LUCRU pentru  
SECURITATEA  AEROPORTUARA. 
 25 AUGUST 2006, Istanbul, TURCIA, 
COMISIA de LUCRU pentru  
SECURITATE  MARITIMA. 
 6 SEPTEMBRIE 2006, Brussels,  
BELGIA, COMISIA de LUCRU pentru  
DIALOG SOCIAL. 
 13 SEPTEMBRIE 2006, Stockholm, 
SUEDIA, COMISIA de LUCRU pentru 
LARGIRE. 
 13 SEPTEMBRIE 2006, Stockholm, 
SUEDIA, intalnirea COMITETULUI  
DIRECTOR al COESS. 
 15 SEPTEMBRIE 2006, Stockholm, 
SUEDIA, Adunarea Generala COESS. 
 29 NOIEMBRIE 2006, Brussels,  
BELGIA, COMISIA de LUCRU pentru 
DIALOG SOCIAL - Adunare Plenara. 

EXPOZITII SI SEMINARII 
Lone Worker Protection Conference 
BSI Group Headquarters, London, UK 
12 Jul 2006. 
Americas' Fire & Security Expo 
Miami Beach Convention Center, Miami Beach, 
Florifa, USA 
18-20 Jul 2006  
ASIAL Security 2006 
Sydney Convention & Exhibition Centre, Darling 
Harbour, Sydney, Australia 
29-31 Aug 2006  
IT Underground 2006 conference 
Rome, Italy 
21-22 Sep 2006  
Total Security Summit 
Belton Woods Hotel, Lincolnshire, UK 
25-26 Sep 2006  
Mobile Security 2006 
Crowne Plaza St James, London, UK 
03-05 Oct 2006  
EXPOPROTECTION 
Villepinte Paris Nord, France 
07-10 Nov 2006  
APTS Europe 
Olympia, London, UK 
05-06 Dec 2006  
Intersec Dubai 2007 
Dubai World Trade Centre, Dubai, United Arab 
Emirates 
06-08 Jan 2007  
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                     EVENIMENTEVENIMENTEVENIMENT   
   

EXPOSECURITY 2006EXPOSECURITY 2006EXPOSECURITY 2006   

In perioada  22 – 25 martie, a.c., in 
cadrul Complexul Expozitional 
ROMEXPO din Bucuresti a avut loc 
a IX a editie a  EXPO SECURITY – 

expozitie internationala pentru 
pentru sisteme de securitate, 
alarmare si protectie civila contra 
incendiilor si dezastrelor. 
Acest eveniment este cea mai 
i m p o r t a n t ă  m a n i f e s t a r e 
expoziţională specializată din 
Romania, care îşi propune an de an 
să contribuie la crearea unei 
societati mai puţin expusa la 
pericolele dezvoltarii tot mai mari a 
infractionalitatii. Astfel firmele si 
specialiştii din domeniu au oferit 
soluţii şi tehnici moderne de 
protejare a proprietăţii (sisteme de 
securitate, paza, CCTV, control 

acces) dar şi de prevenire a 
efectelor dezastrelor naturale. 
Prezenta Asociatiei Romane a 
Industriei de Securitate – A.R.I.S. la 
acest eveniment, a fost deosebit de 
apreciata de vizitatori prin prisma 
ofertei pentru managerii de 
secur itate a Cursur i lor  de 
Managementul Securitati sub 
franciza IISec, Marea Britanie 
( Ins t i t utu l  In ternat iona l  de 
Securitate). Acestia au manifestat 

un vadit interes pentru acesta 
modalitate unica si internationala 
metoda din Romania, de certificare 
a managerilor de securitate cat si 
pentru modalitatea de a deveni 
membrii ai asociatiei fie si ca 
persoane fizice sau juridice 
(compani). In cadrul standului, 
A.R.I.S. a expus, toata gama de 
produse de supraveghere si 
antiefractie, comercializate de 

SAFETY and SECURITY SISTEM. 
Aceasta, prin administratorul sau, 
dl. Liviu Vladulescu a oferit 
publicului vizitator si specialistilor 
din domeniu informatii pertinente de 
specialitate despre produsele 
expuse care apartin renumitelor 
firme PIMA, INFINOVA, in vederea 
incheierii unor contracte. 
Mai trebuie doar adaugat faptul ca 
aceasta participare a fost un succes 
deplin pentru ARIS si pentru 
SAFETY prin numarul mare de 
contacte stabilite cu viitor ii 
beneficiari cat si prin recunoasterea 
la nivel national a necesitatii 
i nsc r ie r i i  la  cu r s ur i le  d e 
M a n a g e m e n t u l  S e c u r i t a t i i 
organizate de asociatie. Vom 
continua sa mai participam la astfel 
de expozitii de profil, un prim pas 
fiind SECURITY 2006, din perioada 
8-11 noiembrie din Republica 
Moldova.  
  

DATE TEHNICE 
Numărul total al expozanţilor la 
această ediţie a depăşit cifra 100, 
dintre care 84 firme româneşti şi 17 
străine. Expozanţii reprezentand 7 
ţări, respectiv Austria, Germania, 
Italia, România, Spania, Statele 
Unite ale Americii şi Ungaria, 
standurile ocupând o suprafaţă de 
peste 4.000 mp.  
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