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   EVENIMENT !!! 
Din păcate, atacul cu mână înarmată sau jaful armat nu mai 
reprezintă în România zilelor noastre fenomene sporadice sau 
izolate. Frecvenţa acestor infracţiuni începe să devină ştire la 
ordinea zilei pentru o societate care nu este pregătită în acest 
moment să facă faţă situaţiei. Dintr-o informare oficială a poliţiei, 
aflăm că numai în primele 7 luni ale acestui an au fost înregistrate 
53 de furturi de şi din bancomate, 3 tâlhării cu arme de foc la 
unităţi bancare şi multe altele la case de schimb valutar şi de 
amanet.  Lucrurile s-au schimbat: gradul de risc, maniera de 
abordare şi soluţionare a problemelor, valoarea prejudiciilor. 
Numărul de infractiuni a crescut iar infractorii, cunoscând 
slăbiciunile sistemului, au mai mult curaj, mai multă experienţă şi, 
în plus, au devenit mai violenţi.  
Poliţia română a controlat un număr semnificativ de instituţii 
bancare, case de amanet, magazine de bijuterii etc., a constatat şi 
sancţionat lipsa elementelor de securitate, a făcut recomandări 
legate de performanţele echipamentelor, a invitat la discuţii 
reprezentanţi ai sectorului privat etc. Însă ştim cu toţii că organele 
de ordine sunt suprasolicitate şi că se simte nevoia unor forţe 
suplimentare, cu idei şi iniţiative noi, care să oprească sau măcar să 
limiteze evoluţia acestor fenomene. Şi nu trebuie căutată calea cea 
mai uşoară ci cea mai eficientă. 
Cea mai importantă soluţie este conlucrarea om-maşină. Dacă 
echipamentele folosite în securitate pot fi up-gradate, acelaşi lucru 
trebuie făcut însă şi cu personalul de pază. Tehnica de securitate 
este foarte importantă dar rolul decisiv aparţine factorului uman. 
Maşina nu recunoaşte trăsăturile fizice şi psihologice ale 
infractorului, nu identifică aspectele emoţionale şi slăbiciunile 
candidatului la săvârşirea unui act reprobabil. Omul, însă, poate 
face toate aceste lucruri. Dacă este instruit.  
S-a dus vremea agentului de pază care a învăţat doar să salute 
politicos clienţii la intrare. Agentul de securitate bancară este 
responsabil pentru dezvoltarea, implementarea şi administrarea 
TUTUROR aspectelor legate de securitatea băncii. Şi aici 
enumerăm protecţia angajaţilor băncii şi a clienţilor acesteia, 
prevenirea şi stoparea infracţiunilor petrecute în spaţiul protejat, 
propria sa protecţie. Iar toate acestea se realizează prin: 
identificarea şi analizarea riscurilor din punct de vedere al 
securităţii, exploatarea eficientă şi profesională a mijloacelor 
mecanice şi electronice de alarmare, supraveghere video şi de 
control al accesului, oferirea de siguranţă, sprijin şi orientare 
pentru personalul şi clienţii băncii, folosirea armamentului din 
dotare etc. Toate acestea conduc la intervenţia hotărâtă şi eficientă 
pentru stoparea atacurilor de orice fel îndreptate împotriva băncilor 
şi a celorlalţi operatori cu masă monetară sau bunuri cu valori 
ridicate. 
Dar nu trebuie să ne oprim la jumătatea drumului. Poliţia şi 
celelalte instituţii de stat au obligaţia stipulată prin lege să acorde 
întreg ajutorul necesar sectorului privat implicat în combaterea 
acestui tip de infracţionalitate, venind în întâmpinarea iniţiativelor 
acestuia. Iar firmele de securitate trebuie să ofere la rândul lor 
sprijin competent şi consistent organelor de ordine, printr-o calitate 
superioară a serviciilor oferite. Iar asta se realizează prin oameni 
bine pregătiţi, bine antrenaţi fizic şi psihologic şi bine dotaţi.  
In acest proces avem nevoie nu doar de o simplă instruire a 
personalului. Nu sunt suficiente cunoştinţele şi deprinderile 
dobândite în urma unui curs de calificare bazat pe informaţii 
generale. Situaţia este specifică deci trebuie să alegem căi şi 
variante specifice. Avem nevoie de specialişti în domeniu care să 
rezolve aceste probleme. Iar soluţia cea mai la îndemână este să îi 
formăm noi înşine.  
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 ARIS şi International Professional 
Security Association (IPSA) din Marea 
Britanie au semnat în cadrul expoziţiei IFSEC 
din 11-14 Mai 2009 un acord de colaborare 
care să reprezinte interesele ambelor asociaţii. 
Au semnat acordul domnul Justin Bentley, 
Directorul Executiv al IPSA, şi domnul Gabriel 
Badea, Preşedintele ARIS. Au mai fost 
prezenţi Simon Smith, membru al Consiliului 

I n t e r n a t i o n a l 
IPSA şi Brian 
Sims, Editorul 
SMT Online. 
Acesta  i-a 
intervievat pe 
c e i  d o i 
s e m n a t a r i : 
“ S u n t e m 

hotărâţi să colaborăm pe toate planurile 
posibile şi de interes comun pentru a ne 
susţine reciproc” a spus Dl. Bentley, iar Dl. 
Badea a declarat ca “ne propunem să ne unim 
eforturile în direcţia unei viitoare armonizări la 
nivel european a cadrului legal pentru industria 
de securitate, cadru care să reflecte şi 
interesele industriei de securitate şi nu numai 
interesele politicienilor .” 

ARIS impreuna cu SyI (UK) 
organizeaza  

  
Cursuri  în  

Managementul Securitaţii 
 

Pentru detalii referitoare la înscrieri vizitaţi 
 www.arisonline.ro 
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●În perioada 19 – 21 Iunie a.c, 
Serviciul Transporturi din cadrul 
Inspectoratului General al Poliţiei 
Române a organizat o acţiune de 
amploare pentru prevenirea şi 
c o m b a t e r e a  f e n o m e n u l u i          
infracţional şi contravenţional în 
sistemul transporturilor. 
●În conformitate cu prevederile 
Legii nr. 295/2004, persoanele 
autorizate pentru deţinerea, portul şi 
folosirea armelor şi muniţiilor 
trebuie să se prezinte, o data la 5 
ani, la unităţi le de poli ţ ie          
spec ia l izate pentru v izarea       
permisului de armă.  
Având în vedere faptul că, în cursul 
anului 2008, a fost efectuată 
vizarea permiselor şi a atestatelor 
de colecţionar eliberate sau vizate 
în anul 2003, urmeaza ca în 
perioada 1 iunie – 30 octombrie 
2009 să se desfăşoare la nivel 
naţional acţiunea de vizare a 
perm iselor  de arm ă ş i  a            
atestatelor de colecţionar pe    
parcursul careia se va aplica viza 
pe documentele care atestă    
dreptul de deţinere, port şi folosire a 
armelor, eliberate sau vizate în anul 
2004. 
●În data de 3 iunie 2009 a avut loc 
C o n f e r i n ţ a  N a ţ i o n a l ă  a       
Asociaţiei Române pentru Tehnica 
de Securitate, organizată de 
A.R.T.S. în par teneriat cu        
Fundaţia Eurisc şi a cărei tematică 
a abordat „Siguranţa şi securitatea 
cetăţeanului şi a comunităţii.  
Aportul tehnicii de securitate”. 
Evenimentul s-a adresat atât 
reprezentanţilor presei cât şi  a 
partenerilor şi a promovat un    
mesaj puternic despre necesitatea 
elementelor de securitate în viaţa 
de zi cu zi a fiecărui cetăţean. 
Structurată pe două sesiuni,   
Conferinţa Naţională a A.R.T.S.   s-
a desfăşurat atât în plen cât şi pe 
două secţiuni de lucru. Acestea au 
promovat pe de o parte noile 
abordări în securitatea urbană şi 
infrastructura critică, iar pe de altă 
parte soluţii tehnologice pentru 
securitatea cetăţeanului şi a 
comunităţii.  
În debutul lucrărilor, Domnul Silviu 
Clep – Preşedintele A.R.T.S. —      

a adresat un cuvânt de deschidere 
participanţilor, urmat de o scurtă 
prezentare a Asociaţiei Române 
pentru Tehnica de Securitate şi a 
Fundaţiei Eurisc. Atât invitaţii cât şi 
membrii A.R.T.S. au beneficiat de 
prezenţa a doi oaspeţi externi – 
Domnul Dirk Gesenhues, Secretar 
General al  EURALARM, şi Domnul 
Axel Dyevre, Director CEIS (European 
Company for Strategic Intelligence).  
● La data de 5 Iunie 2009,  în cadrul 
unei şedinte publice, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor a propus 
modificari la legea nr. 333/2003 în 
concordanţă cu legislația europeană 
şi în principal cu Directiva Serviciilor şi 
Pieței Interne. Reprezentanţii A.R.I.S., 
P.S.S. şi A.R.T.S. au comunicat 
opiniile lor privind aceste modificări. 
Reprezentanţii asociaţiilor au fost 
domnul Gabriel Badea, Preşedinte 
A .R . I .S .  ş i  d om nu l  D um i t r u 
Dumitraşcu, Secretar General PSS. 
Noile modificări încă nu au fost 
aprobate, noua variantă a legii           
nr. 333/2003 urmând a fi stabilită prin 
ordonanţă de Guvern. 
●Sub sloganul „Tu contezi”, campania 
„Omul cu două feţe” lansată de 
Inspectoratul General al Poliţiei 
Române prin Agenţia Naţională 
Împotriva Traficului de Persoane, 
promovează mesajul „Traficul de 
persoane se poate ascunde în spatele 
unei feţe prietenoase”. Obiectivul 
campaniei constă în creşterea 
conştientizării la nivel naţional cu 
privire la riscurile asociate traficului de 
persoane în varianta exploatării 
sexuale. Grupul ţintă al campaniei îl 
reprezintă femeile tinere şi fetele cu 
vârste cuprinse între 16 şi 25 de ani.  
“Traficul de fiinţe umane nu ne 
pândeşte la colţul străzii, nu ne bate la 
uşi, însă săracia, neatenţia, naivitatea, 
dorinţa de bunăstare economică 
neînsoţită de discernământ ne pot 
transforma în victime ale criminalităţii 
organizate - o lume inumană, în care 
traficanţii folosesc cele mai crude 
mijloace pentru a obţine bani 
dispunând fizic, psihologic şi economic 
de alţi oameni,  transformându-i în 
sclavi, într-o lume în care sclavia a 
apus de mult” se arata pe site-ul 
I.G.P.R. 
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aprobate, noua variantă a legii           

 În data de 29 Mai 2009 a avut loc prima 
Adunare Generală a Asociaţilor Federaţiei         
Serviciilor de Securitate la JW Grand Hotel    
Marriott, Bucuresti. Invitaţi la acest eveniment au 
fost dl. Col. Gheorghiu Mihail din partea 
Jandarmeriei Române şi dl. Aurel Catrinoiu, 
Comisar Şef in cadrul I.G.P.R. Fiecare dintre 
asociaţiile membre ale federaţiei au avut câte 10  
reprezentaţi iar pe ordinea de zi au fost umătoarele 
subiecte: 
1. Propuneri de modificare a statului;  
2. Prezentarea şi aprobarea Bugetului FSS pe 

anul 2009; 
3. Desemnarea cenzorului; 
4. Desemnarea organelor de conducere ale FSS 

(Presedinţi, Vice-presedinţi, Consiliul Director); 
5. Discutarea şi adoptarea unei decizii in legătura 

cu poziţia FSS faţă de organizaţiile asociative 
internaţionale CoESS şi EurAlarm; 

6. Diverse;  
 În cadrul şedinţei, prezidată de dl. Gabriel 
Badea - Preşedintele A.R.I.S.— s-au votat câteva  
schimbări ale statutului, s-a votat bugetul de 
venituri şi cheltuieli şi s-a desemnat cenzorul.  
 Modificările aduse statutului au fost 
următoarele: 
 Forma Art 34 va fi urmatoarea: 

Art.34. Atribuţiile Consiliului Director sunt: 
a) stabileşte programul de acţiuni, măsurile 

tehnico-administrative şi priorităţile impuse de 
aplicarea strategiei adoptate de Adunarea 
Generală a Asociatilor:  

b) propune Adunării Generale a Asociaţilor 
modificarea Actului Constitutiv, a Statutului, a 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a 
altor regulamente interne, precum şi dizolvarea, 
reorganizarea sau fuziunea; 

c) prezintă Adunării Generale a Asociaţilor 
raportul de activitate pe perioada anterioară, 
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, 
bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi proiectul programelor federaţiei 
patronale; 

d) hotărăşte asupra politicii de personal şi 
salariilor angajaţilor Federaţiei; 

e) stabileşte numărul şi denumirea 
departamentelor de specialitate, componenţa şi 
atribuţiile acestora; 

f) prezintă Adunării Generale a Asociaţilor 
candidaţii pentru Consiliul Director, lista 
delegaţilor, participarea la vot şi alte măsuri pentru 
buna organizare a lucrărilor de funcţionare; 

g) hotărăşte în legătură cu editarea şi tipărirea 
publicaţiilor proprii de specialitate; 

h) numeşte Directorul Executiv, contabilul şi 

PRIMA ADUNARE GENERALĂ A ASOCIAŢILOR              
FEDERAŢIEI SERVICIILOR DE SECURITATE 

directorii filialelor; 
i) inlocuieşte din funcţie un membru al 

Consiliului Director cu un alt membru desemnat de 
organizaţia al cărei membru a fost schimbat; 

j) se pronunţă cu privire la măsurile 
disciplinare ce urmează a fi luate împotriva 
membrilor; 

k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute in 
Statut, în lege sau stabilite de Adunarea  Generală 
a Asociaţilor; 
 În conţinutul statutului se doreşte înlocuirea 

expresiei „membrii asociaţi” cu „membri activi”; 
 La Art. 6 se va înlocui expresia „sindicatele” cu 

„ organizaţiile sindicale”; 
 În cadrul primei şedinţe a Consiliului Director se 

va formula şi aproba o variantă unanim 
acceptată a Art.6 din Statut;  

 Formularea finală a Art.35 va fi:  
„Art.35.(1) ” Preşedintele este ales prin rotaţie de 
Adunarea Generală a Asociaţilor din rândul 
preşedinţilor organizaţiilor membre pe o perioadă 
de 2 ani. 
(2) Dacă Preşedintele în funcţie nu a mai fost ales 
ca  preşedinte al organizaţiei sau şi-a prezentat 
demisia, sarcinile sale sunt preluate  până la prima 
Adunare Genera lă a Asoc ia ţ i lo r  de 
vicepreşedintele desemnat să îl înlocuiască .  
De asemenea s-au votat şi membrii Consiliului 
Director, dupa cum urmeaza: 
 din partea ARTS: Liviu Mateescu şi Stelian 

Arion;  
 din partea PSS: Nicu Ştefan şi Liviu Târşea ; 
 din partea ARIS: Liviu Vlădulescu şi Nicuşor 

Răducanu. 
 În ceea ce priveşte stabilirea Preşedintelui 
FSS, dl. Silviu Clep (Preşedinte ARTS) a anuntat 
ca nu este interesat de candidatură pentru primul 
mandat,    dl. Ion Popescu (Preşedinte PSS) a 
menţionat că are de gând sa se retragă în curând 
din activitate, iar cel de-al treilea candidat la 
această funcţie, dl. Gabriel Badea (ARIS) a 
menţionat că ar dori să ocupe primul mandat de 
preşedinte doar în condiţiile în care acest  mandat 
ar avea o durată restrânsă şi doar pentru a duce la 
bun sfârşit activităţile legate de organizarea 
administrativă a funcţionării FSS. In urma votului 
deschis, dl. Popescu a fost ales să deţină funcţia 
de preşedinte al Federaţiei. 
 În următorii doi ani, sub conducerea noului 
preşedinte, Federaţia Serviciilor de Securitate îşi va 
derula activitatea in conformitate cu principiile care 
au impus infiinţarea şi existenţa acesteia, 
funcţionând ca o punte de legatură între membrii 
săi şi autorităţile publice, sindicate şi alte persoane 
fizice şi juridice cu activitate în domeniu. 
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● Cele mai recente inovaţii şi produse de 
securitate ce au fost prezentate la IFSEC  
 IFSEC a avut loc in perioada 11-14 Mai 
la NEC Birmingham, Marea Britanie. Este cel 
mai mare eveniment anual de securitate şi 
reprezintă totodată şi o platformă de lansare 
pentru numeroase produse şi inovaţii in 
domeniu. La acest eveniment au participat mai 
mult de 600 de firme lideri de piaţă. In plus, în 

cadrul seminarului New 
Product & Technology 
Showcases  s-au prezentat 
s e s iu n i  i n fo r ma t iv - 
educaţionale privind cele 
mai recente dezvoltări ale 
unora dintre cele mai 
importante nume din 
industrie, respectiv ASSA 
A B L O Y ,  A x i s 
Communications, JVC 
Pro fess iona l Europa, 

Samsung Techwin, Sony Europa şi Tyco.  
 Misiune româneasca la IFSEC 
La iniţiativa ambasadei Marii Britanii la 
Bucureşti, aceasta, în cooperare cu International 
Trade Promotion Center, au sponsorizat 
participarea la IFSEC pentru un număr de peste 
50 de firme din mai multe ţări, printre care şi 
România. Iniţiativa a avut loc în contextul 
preocupărilor guvernului britanic de sprijinire a 
sectorului economic privat inclusiv din 
domeniul industriei de securitate. Printre 
firmele din România participante la acest 
program s-au aflat UTI Systems, Global 
Security Sistems, Siel Invest şi altele. 
Programul s-a desfasurat sub patronajul Alteţei 
Sale Regale Prinţul Michael of Kent. 
Participanţilor le-a fost asigurat un spaţiu de 
business în care s-au organizat întâlniri         
face-to-face cu reprezentanţi ai firmelor 
britanice interesate să dezvolte şi să extindă 
relaţii de colaborare cu firmele participante în 
program. De asemenea, membrii misiunii 
române au fost invitaţi să participe la o serie de 
manifestări de înaltă ţinută organizate de 
asociaţiile industriei de securitate din Marea 
Britanie precum “Premiile IFSEC 2009”, prilej 
cu care au fost organizate mai multe activitati 
captivante (inclusiv organizarea unui cazino) în 
scopuri caritabile. 

  
  
 
 
 
 
 
 Camera Slovenă a Companiilor de         
Securitate – ZRSZV (Zbornica za Razvoj   
Slovenskega Zasebnega Varovanja) a sărbătorit în 
data de 27 Mai 2009 aniversarea a 15 ani de la 
înfiinţare. La  început, în 1993, datorită implicării 
active a Camerei, Ministerul de Interne Sloven a 
elaborat o schiţă a decretului Securităţii Private şi         
Organizării Obligatorii a Serviciilor de           
Securitate, legea fiind aplicată din 1994. 
 Următorii 10 ani au reprezentat o        
dezvoltare rapidă atât a industriei securităţii cât şi a 
Camerei. În 2003, ZRSZV şi Ministerul de    Interne 
au colaborat la elaborarea un nou decret al 
Securităţii Private. În 2005, ZRSZV a devenit 
membră a celei mai importante confederaţii    
europene din domeniul securităţii private –   
Confederaţia Europeană a Serviciilor de Securitate 
(CoESS). La sfârşitul anului 2007, ZRSZV a obţinut 
sprijinul CoESS pentru a  desfăşura unul dintre cele 
mai importante proiecte ale confederaţiei, proiect pe 
teme de dialog social. La începutul acestui an 
proiectul a fost finalizat - cu rezultate deosebite — 
astfel că, în cadrul unei întruniri, CoESS şi          
UNI-Europa au decis să sprijine ZRSZV în 
realizarea stadiului următor la care se lucrează în 
prezent. 
 Efortul depus de ZRSZV în tot acest timp se 
reflectă în implicarea sa  în proiectul SIST privind 
procedurile de standardizare. 
 Actualele activitaţi ale ZRSZV au dus la   
cooperări profesionale la nivel internaţional, mai 
ales prin intermediul intâlnirilor anuale, numite 
“Zilele Securităţii Private”, care au devenit deja o 
tradiţie. Acest eveniment aniversează 10 ani de la 
prima întrunire, reunind cei mai importanţi 
specialişti din industria de securitate din Slovenia şi 
din comunitatea europeană. 
 În prezent, ZRSZV se confruntă cu 
armonizarea securităţii private la nivel european, 
încercând să implice pe toţi cei care desfăşoară 
diferite activităţi în acest domeniu astfel încât anul 
viitor să fie posibilă finalizarea acestor intenţii si 
punerea lor in aplicare.  

IFSEC 2009 
CAMERA SLOVENĂ  a COMPANIILOR de        
SECURITATE – ZRSZV  a împlinit 15 ani de         

activitate 
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“Certificate in  
Security Management” 

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

Institutul de Securitate organizează cea de-a doua                      
conferinţă, numită "Îngeri şi Demoni", care va avea loc pe 8 şi 9  
Septembrie, la Missenden Abbey, Bucks, Marea Britanie.  
In cadrul acestei conferinţe se vor dezbate provocările “demonice” 
actuale cu care ne confruntăm în protecţia persoanelor, bunurilor şi a 
informaţiilor şi se vor elabora idei şi soluţii “angelice” cu privire la 
modul cel mai potrivit pentru a le combate. Vor fi prezenţi 
profesionişti din industria securităţii, inclusiv vice-preşedintele SyI 
Dl. Bruce George MP, şi preşedintele autorităţii de reglementare, 
Baroneasa Ruth Henig.  

●The Security Institute a   
serbat cea de-a 10-a  
aniversare, la Vinopolis, în 
data de 2 Martie 2009. La 10 
ani de la înfiinţarea 
institutului, SyI a devenit cea 
mai mare asociaţie a 
profesioniştilor din industria 
securitaţii din Regatul Unit. 
Printre invitaţii sosiţi la acest 
eveniment se numără Lordul 
Alex Carlile (Preşedintele 
SyI), şi soţia sa Alison; John 
Aplin; Preşedintele BSIA Dl. 
Stuart Lowden (FSyI); 
Preşedintele Institutului din 
Africa de Sud, Dl. Terry 
Scallan (FSyI). 
●În data de 17 Martie 2009 a 
avut loc în Atena conferinţa 
2009 Exposec Security unde 
domnul Mike Bluestone 
(FSyI) a reprezentat The 
Security Institute. Invitaţi de 
onoare au fost Ministrul de 
Interne al Greciei şi 
Preşedintele Comitetului 
pentru Apărare şi Afaceri 
Externe. 
●     11-14 Mai, deschiderea 
oficiala IFSEC, a fost cea 
mai mare oportunitate de a 
face cunoscut The Security 
Institute şi de a  încuraja 
înscrierea de noi membri şi 
noi studenţi. Lordul Carlile, 
Preşedintele Institutului, a 
oficiat deschiderea expoziţiei 
în salonul Teatrului New    
Products and Innovation din 
Birmingham. 

Noutăţi SyI 

Studenţi în calitate de membru SyI 
Institutul a creat o nouă categorie de membri pentru cei care studiază 
pentru obţinerea unei diplome recunoscute de managementul securităţii. 
Costurile pentru studenţi costa doar £ 50 pe an. Cea mai mare parte din 
beneficiile unui membru sunt puse la dispoziţia studenţilor, în afară de 
dreptul la vot, cea mai semnificativă fiind faptul că beneficiază de acces 
la sistemul Mentoring, o modalitate de a oferi consiliere pentru 
dezvoltarea carierei profesionale. La sfârşitul perioadei de studiu, 
studentul este încurajat să aplice pentru a deveni membru cu drepturi 
depline al Institutului, in baza unei cereri de reevaluare. 

Examene Security Management 
 

În data de 5 Mai a avut loc examenul pentru Certificatul în 
Managementul Securităţii la care au participat Alin Ionescu, 
Dragoş Dogaru şi Dan Paul Belâi. Domnul Belâi a obţinut 
Certificatul de la The Security Institute. În data de               
3 Noiembrie va avea loc cea de-a doua sesiune de examene. 
Inscrierile vor începe cu 30 de zile înainte de data examinării. 

Evenimente SyI 
 

04.06.2009—Festivitatea Anuală la bordul vasului PS Dixie Queen, 
Londra, Regatul Unit; 
18.06.2009—Seara festivă a Membrilor SyI, Bristol, Regatul Unit; 
30.06.2009—Întrunirea Comitetului Executiv al SyI, Londra,     
Regatul Unit; 
07.07.2009—Seara festivă a Membrilor SyI, Londra, Regatul Unit; 
08-09. 09.2009—Conferinţa Anuală SyI, Londra, Regatul Unit. 
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Spania), Leen Van Sand (CoESS). Subiectele      
discutate au fost: transpunerea Directivei Serviciilor 
la nivel naţional, organizarea unui al doilea Summit 
al Securităţii Private la sfârşitul lunii Decembrie 
2009, stabilirea unor metodologii privind  realizarea 
de statistici. Următoarea întrunire a comitetului va 
avea loc în data de 02.10.2009, Roma, Italia. 

●În data de 7 Mai 2009 a avut loc Intrunirea 
Comitetului de Lucru pentru Coeziune în Viena, 
Austria. Dintre participanţi enumeram: Riho Lutter 
(ESA-Estonia) - Preşedintele Comitetului de lucru, 
Jozsef Kalo (MBVMSZ-Ungaria), Gabriel Badea 
(ARIS-Romania), Ingo Pas (ZRSZV-Slovenia), 
Eduardo Cobas Urcelay (APROSEC-Spania), Hilde 
De Clerck (CoESS), Leen Van Sand (CoESS). In 
cadrul şedinţei s-au  discutat aspecte ale proiectului 
D-lui Ingo Pas privind Dialogul Social. Dl. Urcelay 
a felicitat reuşita D-lui Pas în cadrul primei părţi a 
acestui proiect. Cu toate acestea, CoESS, pentru a 
putea susţine în totalitate şi cea de-a doua parte a 
acestui proiect, a impus câteva condiţii. In plus,      
D-na De Clerck a subliniat faptul că structura 
acestui proiect trebuie revizuită. Iniţiatorul 
proiectului şi membrii Comitetului au fost de acord 
să reformuleze acest proiect, iar Dl. Pas a menţionat 
că va face modificările necesare până în luna mai a 
acestui an. 
 Un alt subiect discutat a fost “Foaia de    
Parcurs – Viena”, capitolul II. Fiecare membru al 
comitetului se va ocupa de cate un capitol iar       
termenul limită pentru finalizarea documentului va 
fi luna August 2009 şi va fi publicat la sfarşitul lunii 
Octombrie. 
 Următoarele întruniri vor avea loc prin 
intermediul videoconferinţei în data de 10.09.2009, 
prin utilizarea software-lui de comunicaţii Skype — 
propunere facută de Dl, Gabriel Badea (ARIS) şi 
acceptată de membrii comitetului—şi prin întrunire 
a comitetului în perioada 01.10-02.10.2009, Roma, 
Italia. 
 

●Comitetul de Lucru pentru Supraveghere  
Electronica al CoESS s-a întrunit în data de 14 
Mai 2009 la Birmingham, Regatul Unit. Aici, Dl. 
Alex Carmichael a anuntat ca Comitetul          
Electrotehnic International (IEC – TC79 )  va 
elabora standarde la nivel global pentru control 
acces, CCTV, alarme de efracţie inclusiv centrele 
de monitorizare.  
IEC a trimis deja un comunicat către toate statele 
europene cu membri activi COESS în care a cerut 
acordul acestora cu privire la realizarea unor 
standarde globale, următorul pas fiind identificarea 
standardelor aplicate deja la nivel naţional şi 
analizând posibilitatea ca acestea să poată fi aplicate 
şi la nivel global. Dacă statele îşi vor arăta interesul 
pentru acest proiect, acesta va fi supus votului în 
Iulie-August 2009, în cadrul unei întruniri COESS. 
Dacă majoritatea statelor vor vota pentru realizarea 
acestui proiect, se vor  organiza grupuri care să se 
concentreze pe fiecare subcapitol, să adune 
informaţii la nivel naţional şi să revizuiască 
standardele deja existente ale IEC. Secretariatul 
CoESS va solicita federaţiilor membre să 
contacteze organizaţiile naţionale pentru 
standardizare în vederea desemnării unui expert 
care să reprezinte statul respectiv în cadrul 
proiectului. 
 Următoarea întrunire a comitetului va avea 
loc în Bruxelles, celelalte detalii vor fi stabilite      
ulterior. 

●În data de 26 Mai 2009 a avut loc întrunirea 
Comitetului de Lucru pentru Paza al CoESS, la 
Bruxelles. Dintre cei prezenţi enumeram: Erik-Jan 
Jansen (VPB-Olanda), Jozsef Kalo (MBVMSZ-
Ungaria), Eduardo Cobas Urcelay (APROSEC-

 Agenda CoESS 

CoESS 
Working Committee Guarding 

CoESS 
Working Committee Cohesion 

CoESS 
Working Committee Electronic 

Surveillance 
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 Agenda CoESS 

 
 

•În perioada 15-16 Octombrie 2008, CoESS şi  
UNI-Europa au organizat cea de-a 5-a conferinţă 
intitulată “From Bruxelles to the Workplace – A     
European action plan 2008 for the 
implementation and follow-up of the European 
Social Dialogue in the private security sector” (De 
la  Bruxelles la locul de munca – Un plan European  
pentru anul 2008 ce-şi propune să implementeze 
Dialogul Social European în sectorul securitaţii 
private). Ca şi o concluzie a acestei conferinţe, 
CoESS şi UNI-Europa au publicat raportul final, 
raportul de cercetare şi opiniile ţărilor implicate în 
proiect. Aceste documente sunt disponibile în 
limbile engleză, franceză şi germană şi le puteţi 
accesa folosind site-ul www.coess.org  
•În perioada 3 - 4 Iunie anul curent, CoESS şi  
ASSA-I au participat la expoziţia mondială TranSec 
World Expo organizată în Amsterdam, Olanda. 
Aceasta a fost cea de a 7-a ediţie a evenimentului. In 
cadrul dezbaterilor ce au avut loc în cele două zile 
ale manifestării, TranSec a reunit cei mai buni 
tehnicieni şi experţi in domeniul siguranţei 
transporturilor şi transportatorilor din securitatea 
privată. În acest an, discuţiile au fost concentrate 
asupra securităţii transportului aerian şi maritim. În 
acest cadru au fost organizate şi două conferinţe: 
Conferinţa pentru securitatea transportului aerian 
precum şi Conferinţa pentru securitatea maritimă.   
D-na Hilde De Clerck, Secretarul General al CoESS, 
a participat la Conferinţa pentru securitatea 
transportului aerian. Detalii privind aceste 
evenimente vor fi afişate pe website-ul TranSec.  
•10 Septembrie 2009 — Întrunirea Comitetului de 
Lucru pentru Coeziune. Videoconferinţă organizată 
prin intermediul software-lui Skype; 
•1-2 Octombrie 2009 — Întrunirea Comitetului de 
Lucru pentru Coeziune, Roma, Italia; 
•1-2 Octombrie 2009 —  Întrunirea Anuală 
Generală CoESS (CoESS Ordinary Annual General 
Meeting); Întrunirea anuală Extraordinară CoESS 
(CoESS Extraordinary Annual  Meeting) în Roma, 
Italia; 

•2 Octombrie 2009 — Întrunirea Comitetului de 
Lucru pentru Pază, Roma, Italia. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 CoESS va sărbători 20 de ani de la       
înfiinţare odată cu Întrunirea Anuală Generală din 
perioada 30 Septembrie — 2 Octombrie 2009, 
Roma, Italia. De-a lungul acestor 20 de ani de   
existenţă, CoESS a înregistrat importante realizări 
în promovarea, dezvoltarea şi profesionalizarea 
industriei de securitate din Europa. 
 În data de 30 Septembrie va fi organizată o 
Secţiune de Comunicări pentru a aniversa acest 
eveniment remarcabil. După-amiaza invitaţii vor 
avea parte de un tur cultural al Vaticanului şi vor fi 
însoţiţi de un ghid turistic, seara culminând cu un 
dineu festiv.  
 Prin urmare, Întrunirea Anuală Generală 
CoESS va avea loc pe 1 şi  2 Octombrie când    
fiecare preşedinte de comitet işi va prezenta   
raportul, astfel: 
 
•Comitetul de Lucru pentru Pază — Dl. Erik-Jan 
Jansen; 
•Comitetul de Lucru pentru Transport Valori — 
Dl. Francis Ravez; 
•Comitetul de Lucru pentru Supraveghere 
Electronică —  Dl. Danny Vandormael; 
•Comitetul de Lucru pentru Securitatea 
Aeroporturilor — Dl. Friedrich Kötter; 
•Comitetul de Lucru pentru Dialog Social —      
Dl. Eduardo Cobas Urcelay; 
•Comitetul de Lucru pentru Coeziune — Dl. Riho 
Lutter; 
•Comitetul de Lucru pentru Securitatea Maritimă 
— Dl. Nico Bezemer; 
•Comitetul de Lucru pentru Infrastructuri Critice 
— Dl. Michael Clarke. 
 
 

Agenda  
Evenimentelor  

CoESS 
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GALERIE FOTO IFSEC 2009 

 

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

Au colaborat la aparitia acestui numar: 
Gabriel Mihai Badea (MSc)  
Luminita Butnariu  
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