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   EVENIMENT !!! 
Stim cu totii ca, cel putin prin definitie, scopul codului muncii este de a 
reprezenta o reglementare cat mai preciza a raporturilor de munca, a 
drepturilor si obligatiilor participantilor la acest raport juridic complex, 
avand ca scop ocrotirea si stabilitatea acestora.  
Orice lege are rolul de a proteja intereselor tuturor partilor implicate. Codul 
Muncii este, sau ar trebui sa fie, una din ele. Contractul Colectiv de Munca 
Unic la Nivel National ar trebui sa fie o alta. Amandoua deservesc in esenta 
atat interesele angajatilor cat si pe cele ale angajatorilor. Insa CUM ? Si, 
mai ales, CINE este in masura sa precizeze cum se poate interpreta corect 
textul de lege si cine sau ce poate acoperi faliile legislative aparute intre cele 
doua acte normative? Situatiile sunt multiple: salariul minim pe economie 
( rezolvat, intr-un fel, dupa 2 ani! ), intreruperea temporara a activitatii, 
obligativitatea existentei formatiunilor sindicale in organizatii cu peste 20 
de angajati, regimul salariatelor gravide, concediul privind cresterea si 
ingrijirea copilului cu varsta de pana la doi ani etc., regimul orelor 
suplimentare etc.  
Practic, daca analizam bine ambele texte, putem trage concluzia ca Legea 
care reglementeaza munca in Romania (Codul Muncii) este in mare parte 
desueta, prevederile ei fiind depasite si actualizate prin C.C.M.U.N.N. 
Problema este ca avem de ales intre o Lege trecuta prin Parlament si un 
contract incheiat intre Executiv si niste reprezentanti ai sindicatelor. Despre 
care sindicate nu putem spune ca sunt reprezentative pentru toate categoriile 
de salariati, cei mai multi dintre romani preferand sa nu cotizeze la o 
formatiune sindicala, nefiind convinsi ca acestea le reprezinta intr-adevar 
interesele. Daca insa ne gandim ca una din aceste prevederi legale o 
completeaza pe cealalta, ce facem cu diferentele dintre ele, cu viziunile 
diferite asupra unor factori identici ? 
Se pare ca in rol de indrumator sfatos si manat de cele mai bune intentii se 
erijeaza inspectoratele teritoriale de munca. Trebuie precizat de la bun 
inceput ca nu exista o reglementare legala in acest sens. Rolul ITM 
Bucuresti, de exemplu, este conform propriului site de <a controla aplicarea 
prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, la securitatea si 
sanatatea in munca, precum si la protectia salariatilor>. Nici reprezentantii 
ei nu ne spun in baza carei legi stabilesc neregulile constatate, ci le 
mentioneaza dupa caz, netinand seama ca prevederile celeilalte mentioneaza 
cu totul altceva. Mai mult decat atat, acesti reprezentanti actioneaza haotic, 
oferind consultanta specializata intr-o maniera proprie, cautand o cale de 
mijloc intre cele doua existente invinuind (normal!) pentru ambiguitate 
exact acele diferente intre textele de lege. Intrebarea este...cine ne ajuta ? 
Stim, de asemenea, cu totii faptul ca Romania a devenit in ultimii ani, prin 
propriile-i eforturi, un exportator de forta de munca. Potrivit specialistilor, 
cu un deficit de peste 1.000.000 de oameni, piata romaneasca traverseaza 
cea mai severa criza de personal din istoria recenta. Si cea mai severa din 
lume, potrivit Manpower, cea mai mare companie internationala de leasing 
de personal. Un studiu realizat pe un esantion de 43.000 de angajatori din 32 
de tari - plaseaza Romania, tara inclusa pentru prima data in esantionul de 
studiu, pe primul loc in lume din punctul de vedere al crizei fortei de munca. 
Nu este nevoie sa precizam faptul ca acest deficit iese covarsitor in evidenta 
in randul personalului calificat si/sau specializat. In general serviciile au cel 
mai mult de suferit. In particular, industria de securitate este IN CRIZA. 
Personalul calificat se plimba de la o firma la alta, gasind, pentru o perioada, 
conditii mai bune. Politicile de recrutare nu isi mai ating scopul initial, 
lipsind ”materia prima”. Din nefericire, fenomenul infractional nu tine 
seama acesti factori. Paza trebuie sa functioneze permanent, fara oprire. Din 
cauza deficitului acut de personal, firmele de securitate sunt nevoite sa 
instituie programe de lucru peste nivelul stabilit de Codul Muncii. In cele 
mai multe dintre situatii, se stabileste un fel de conventie a partilor intre 
firma si angajat, in care acesta din urma presteaza un numar sporit de ore 
fata de cel prevazut in contractul de munca, iar firma il plateste 
corespunzator, conform C.C.M.U.N.N., cu tarif dublu pentru orele prestate 
suplimentar. Totul ar fi si legal, si cu ambele parti multumite, daca numitul 
I.T.M. mentionat mai sus nu ar interveni in forta, ”va intelegem, dar va 
amendam, ca asa scrie in Codul Muncii”. In loc sa actioneze pentru 
imbunatatirea cadrului legal, tinand seama de conditiile reale si dificile cu 
care piata muncii se confrunta, o institutie de stat actioneaza ( atentie, numai 
in sectorul privat! ) ca ambele parti – angajati si angajatori – sa aiba parte de 
privatiuni multiple. Iar asta se inampla pe banii NOSTRI, pentru ca noi le 
platim si amenda, si salariile... 
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The International Security Institute (IISec) a fuzionat cu The 
Security Institute (SyI). Pe data de 1 ianuarie IISec si SyI au 
fuzionat sub denumirea "The Security Institute" (SyI) reunind 
astfel membrii si infrastructura celor doua organizatii dominante in 
industria securitatii din Marea Britanie. Fuziunea celor doua institutii 
este marcata de lansarea unor noi initiative, inclusiv formarea unui 
Consiliu Academic care sa lucreze pentru incorporarea standardelor 
academice in cadrul securitatii private. De asemenea, SyI va incepe 
demersurile in vederea obtinerii autorizatiei pentru noul Chartered 
Institute si in vederea colaborarii cu noi profesionisti din securitatea 
privata. 
Comentand asupra evenimentului, Dl Bill Wyllie, presedintele noului 
Institut de Securitate, a spus: "Aceasta este o evolutie istorica 
memorabila in procesul de elaborare a standardelor profesionale si 
recunoasterii importantei activitatilor in domeniul securitatii. SyI  va 
continua sa lucreze cu guvernul Marii Britanii, cu agentiile nationale, 
cu reprezentantii sectorului de afaceri, alte organizatii si persoane 
specializate, pentru a realiza cele mai inalte standarde de competente 
profesionale si integritate."Institutul de Securitate a fost infiintat in 
1999, iar Institutul International al Securitatii ia fost infiintat in 1968. 
Impreuna cele doua institutii unifica aproximativ 950 membri. 
Membrii IISec au posibilitatea inlocuirii certificatului de membru la 
cerere. De asemenea pe site-ul www.security-institute.org puteti 
descarca noul formular de inregistrare. Profesionistii care doresc sa 
demonstreze calificarile, cunostintele si experienta in domeniul 
securitatii, ce vor fi ulterior verificate in urma unui proces de 
validare, pot adera la statutul de membru al SyI.  
Printre membrii organizatiei actuale se numara manageri in securitate 
si directori, agenti de asigurari, academicieni de elita si institutii de 
instruire, furnizori de bunuri si servicii din domeniul securitatii. 
Cursurile organizate de IISec (Security Management Courses) cat si 
cele organizate de SyI sunt in continuare disponibile, materialele si 
examenele vor fi imbunatatite unde este cazul sub noua sigla a 
institutului. Conducerea SyI este asigurata de: Patron: Lord Stevens al 
Kirkwhelpington FsyI; Presedinte fondator: Geoff Whitfield FsyI; Dl 
Bill Wyllie va ramane presedintele Institutului de Securitate ; John 
Rose: Director Adjunct; David Gill: Vice-Presedinte. 

ARIS impreuna cu SyI (UK) 
organizeaza  

  
Cursuri  in  

Managementul Securitatii 
 

Pentru detalii referitoare la inscrieri vizitati 
 www.arisonline.ro 
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• Furturile din magazine preocupa 
cercurile de afaceri si politice din 
Statele Unite. 
La o conferinta din Sunrise Mall, 
Massapequa pe teme de retail security s-
au expus dispozitive antisecuritate 
folosite de hoti, dintre care mentionam 
„sacosa ajutatoare” – o sacosa obisnuita 
captusita cu aluminiu care blocheaza 
senzorii antifurt.  
Cu aceasta ocazie s-a cerut inasprirea 
legislatiei care pedepseste furturile din 
magazine precum si folosirea de astfel 
de “instrumente ajutatoare” 
FBI-ul estimeaza ca pierderile 
comerciantilor ajung la 30mld dolari pe 
an datorita diferitelor forme de furt, si ca 
85% dintre vanzatori sunt de parere ca 
au fost victime a furtului organizat de 
bunuri in ultimul an.  
„Acesti hoti profesionisti sunt antrenati 
sa stie ce pot si ce nu pot sa faca pentru 
a scapa nepedepsiti pentru fruturile 
comise” sustine Senatorul Charles 
Fuschillo (R-Merrick), Presedinte al 
Comitetului Senatului pentru protectia 
consumatorului. „Aceasta lege va 
proteja consumatorii onesti oferind 
autoritatilor mijloacele de a opri aceste 
echipe de hoti”. 
Propunerea sa ar stabili faradelegile 
comise de hotii de bunuri, ar crea 
pedepse pentru liderii retelelor de hoti si 
ar permite procurorilor sa grupeze 
diferitele delicte care fac parte din 
acelasi domeniu sa depaseasca pragul si 
sa primeasca pedepse mai mari. 
„Furtul organizat de bunuri nu inseamna 
doar preturi mai mari pentru 
consumatorii onesti,  ci si un potential 
risc al sanatatii si sigurantei celor care 
cumpara produse furate...si introduse din 
nou pe piata”, a spus Ted Potrikus, 
Director al Relatiilor Guvernamentale 
cu Consiuliul Comertului al Statului 
New York. Produse precum mancarea 
pentru bebelusi, medicamente ce nu 
necesita reteta, cosmetice si baterii 
sfarsesc adesea vandute in alte piete de 
desfacere. 
• IFSEC si Seara Internationala SyI 
In luna mai a acestui an la Coombe 
Abbey Hotel aflat  in inima tinutului 
Warwickshire si care ocupa o cladire 
monumnet istoric ce dateaza din secolul 
al 12-lea, s-a organizat Seara 
Internationala a The Security Institute 
Eveniment a fost organizat concomitent 
cu  Expozitia de securitate  IFSEC 2008. 
Au fost prezenti oaspeti din Autralia, 

Romania si Africa de Sud.  
In deschiderea evenimentului Terry 
Scallan si Errol Peace din partea filialei 
The Security Institute din Africa de Sud 
au sustinut o prezentare  despre masurile 
de securitate  pentru World Cup 2010 
(Campinatul Mondial de Fotbal) si 
implicarea industriei de securitate in 
organizarea acestui eveniment sportiv  
 • Interschimbul Anglo-American 
SectorGuard (SAAE). Scopul  acestui 
program este sa intensifice schimbul de 
informatii  si eficienta activitatilor de 
profil,  fiind deschis tuturor firmelor de 
paza si securitate din cele doua tari.  
Implica inclusiv schimbul de agenti de 
securitate  intre Marea Britanie si SUA in 
urma unor vizite anuale care permit 
impartasirea celor mai bune practici 
privind metodele profesionale, instruirea 
si managementul.  
SAAE a fost initiat de catre David Marks 
Membru al The Security Institute. 
• In data de 3 Iunie 2008, CoESS si UNI-
Europa au publicat declaratia privind 
stresul la locul de munca in cadrul 
Dialogului Social European si ca 
urmare a sondajului din 2007 realizat de 
cele doua asociatii. CoESS si UNI-
Europa au recunoscut ca stresul la locul 
de munca este un factor important atat 
pentru angajator cat si pentru angajati in 
cadrul tuturor sectoarelor din Europa, 
inclusiv industria securitatii private. Deci 
este esential ca acest aspect sa fie luat in 
seama la nivel national si la nivelul 
fiecarei companii, dar si la nivel 
european. CoESS si UNI-Europa au decis 
sa formeze un comitet care sa realizeze 
„Ghidul European pentru remedierea 
stresului” ce ar putea fi utilizat la nivelul 
companiei si la nivel national.  
 The Security Institute (UK)a 
organizat 24/25 Iunie 2008  la Exeter o 
conferinta pe tema Incalzirii Globale 
“Climate  of Change” si implicatiile de 
securitate ale acestui fenoment. 
Dezbaterile  sau referit la examinarea 
cauzelor, efectelor si potentialelor solutii.  
Siguranta si protectia la locul de munca 
joaca un rol important in expunerea 
metodologiilor de securitate. De 
asemenea experienta unor tari unde 
efectul de incalzire globala si-a facut deja 
simtita prezenta este luata in consideratie. 
Dintre vorbitorii la acest eveniment 
mentionam pe Dl Giles Chichester MEP 
(Presedinte al Forumul European pentru 
energie) si Dl John Welch (Presedinte al 
Apelor din Regatul Unit).  
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


3 

 Buletin Informativ ARIS, Ianuarie—Iunie 2008 

“Certificat in  
Security Management” 

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

EXAMENE in 2008 
SyI a comunicat datele examenelor din anul 2008, respectiv 6 
Mai si 4 Noiembrie 2008 
Examenul  incepe, de regula, in jurul orelor 9:00 si se desfasura 
ca de obicei la sediul British Council din Bucuresti. 
In vederea examinarii se pot inscrie studenti care deja au 
parcurs si absolvit cel putin 1 modul, indiferent de seria din care 
fac parte. 
Inscrierile pentru examen se fac cel tarziu cu 20 de zile 
inainte de data programata pentru sustinere, cand trebuie 
achitata si taxa de examinare. Cu ocazia inscrierii la examen, 
studentii vor opta pentru acele module pentru care doresc sa 
sustina examenul. Modificari sau adaugiri suplimentare nu mai 
sunt permise ulterior inscrierii. 
Durata examenului este de o ora pentru fiecare modul. 
Detalii si formularistica pentru inscrierea la examen se pot 
obtine de la sediul ARIS , str. Poenaru Bordea nr.18, ap. 5, 
sect.4. 

• S-a progresat enorm de mult in urma 
selectiei celor mai bune parti ale celor 
doua organizatii si reunirea lor intr-o 
singura structura. Exista acum o baza de 
date reunite si o noua lista de contacte. 
Scrisori si pachete de informare au fost 
trimise catre fostii membrii IISec, 
incluzand o copie a revistei anuale pentru 
2007 – SyI va redacta pentru 2008 un 
Raport Anual in loc de revista, si va 
posta o parte din informatii si pe website. 
Acesta va include o lista actualizata a 
membrilor inclusiv nume, companie, 
email, tipul de membru si categoria 
activitatii.Toti membru trebuie sa aiba 
deja noi adrese de acces, sunt introduce 
noi informatii lunar, iar Di Thomas 
(General Manager ) primeste cu placere 
noi propuneri pentru website. Inlocuirea 
certificatelor de membru este in continua 
desfasurare. Toate materialele de studiu 
si de examinare ale IISec sunt in proces 
de schimbare a logo-ului. Vor fi 
disponibile noi carduri de membru din 
martie/aprilie, iar cei care doresc 
inlocuire cardului o pot face in schimbul 
sumei de 10£. Responsabilitatile 
Directorului au fost stabilite in cadrul 
primei sedinte directorale si vor fi 
postate pe website.  

 Toate Comitetele sunt reverificate si se 
va lansa noul Comitet Academic. 
Consiliul de Ministri a realizat un 
chestionar ce urmareste cum pot lucra cel 
mai bine impreuna comunitatea locala, 
politia, justitia si altii pentru a reduce 
infractiunile si pentru a creste increderea 
comunitatii in lege. Pentru mai multe 
detalii accesati 
www.cabinetoffice.gov.uk/crime. 
 Pentru dezvoltarea relatiilor 
internationale, Geoff Withfield a vizitat 
Institutul de Securitate din Africa de Sud 
si a vorbit cu Managerul lor zonal din 
Johannesburg in februarie. SyI va prelua 
un punct de referinta pentru a compara 
procesul SAIS de validare cu cel al SyI. 
Daca sunteti membru sau asociat SyI si 
doriti sa participate la acest proiect, va 
rugam contactati-l pe Dl Bill Wyllie la 
Chairman@security-institute.org. 

Noutati SyI 

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

 
In luna Mai a acestui a debutat o noua grupa de 
studenti pentru Certificatul in Security Management 
organizat de catre ARIS impreuna cu The Security 
Institute din Marea Britanie. 
 
Noi inscrieri vor avea loc in luna noiembrie. Cei 
dornici sa aprofundeze studiul managementului 
securitatii sunt rugati sa ne contacteze. Locurile 
sunt limitate inscrierile se fac in sistemul “primul 
venit primul servit”! 
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La mijlocul lunii Iulie, la Grand Hotel Opatija in Croatia a 
fost organizata o noua editie a conferintei  Consolidarea 
Dialogului Social in Industria Securitatii Private. In 
cadrul acestei editii au fost propuse teme precum: Situatia 
Dialogului Social in Croatia, Probleme privind competitia 
incorecta si realizarea de standarde in cadrul securitatii 
private; Instruirea profesinala a personalului din domeniu 
in Croatia; Stresul in securitatea privata, profesionalismul 
si atitudinea muncitorilor. 
Dintre participanti enumeram: Frank Hantke, Dirk Hadrich 
(Comisia Europeana), Dr. Sc. Zeliko Dobranovic (HCZ - 
Croatia), Ilija Ivezic, Vitomir Begovic, Damir Funcic 
(Protect Gurad –Croatia,organizatori), Ivan Funcic, 
Agnieszka Rybczynska (NSZZ -Polonia), Dr Ebert Laszlo 
(MVSZ – Ungaria), Vladimira Emilova (Women 
Association Bulgaria), Zhivko Chakrakchiev si Boyan 
Boyanov (CBOPSS –Bulgaria), Butnariu Luminita( ARIS 
–Romania), Hans Dieter Brauns (DAA –Germania), 
Tihomir Nikoloski (KRMO –Macedonia), Apostol Marian 
(CNS Cartel Alfa –Romania), Ingo Pas (ZRSZV –
Slovenia). 
Dl Dirk Hadrich a sustinut o prezentare despre 
„Opportunities of Social Dialogue” mentionand ca este 
nevoie sa se lucreze mai mult la capitolul parteneriate, sa 
se consolideze relatiile intre conducerea firmelor de paza si 
angajati, sa existe atat capacitate de munca cat si 
responsabilitate din partea conducerii, si despre necesitatea 
dezvoltarii ideiilor autonome. 
Dl Dr. Bergovic a prezintat Consiliul pentru Codul Muncii 
format in Croatia din anul 1993, unde se discuta probleme 
atat ale angajatorilor cat si ale angajatilor, au intalniri de 2 
ori pe an si urmaresc negocierile intre cele doua parti, 
probleme ale societatii si sindicatelor. 
Prezentarea Dlui Ivezic Ilija, reprezentant al unui sindicat, 
a inclus inca odata nevoia unui dialog mai eficient intre 
angajator si sindicat . Au urmat o serie de discutii intre 
participanti, astfel Dl Ingo Pas, gazda acestei intruniri, a 
sustinut ca este nevoie de servicii de calitate , de acordarea 
unei importante mai mari sectorului de securitate privata. 
Dl Chakrakchiev a mentionat ca trebuie sa se investeasca 
mai mult, sa se munceasca mai mult si cu mai multa 
seriozitate.  
Dialogul social nu trebuie sa fie un scop ci un instrument, 
gasind scopul comun se va ajunge la dialog social. 
Dl Ingo a tinut sa precizeze ca de fapt dialogul social are 
loc intre aceste intruniri, are loc in viata de zi cu zi a 
muncitorilor, iar in cadrul acestei conferinte doar se pun la 
punct anumite aspecte. 

STRENGTHENING SOCIAL DIALOGUE IN PRIVATE SECU-
RITY INDUSTRY—CONSOLIDAREA DIALOGULUI SOCIAL IN 

INDUSTRIA SECURITATII PRIVATE 
Opatija, Croatia, 17—18 Iulie 2008 

 

 
 
A urmat discursul Dlui Damir Funcic care a inclus 
problemele competitiei incorecte si executarea 
standardelor in cadrul securitatii private din Croatia, in 
final mentionand ca aici dialogul social este inca la 
inceput, trebuie schimbate legi si luate masuri pentru 
dezvoltarea relatiei angajator-angajat. 
La finalul primei zile s-au tras  concluzii, ideea 
principala fiind constientizarea faptului ca in domeniul 
securitatii private sunt necesare investitii in imagine, in 
angajati, in serviciile oferite, si nu trebuie sa se mearga 
pe principiul „cel mai bun pret este pretul cel mai mic”, 
pentru ca aceasta nu inseamna neaparat si servicii de 
calitate. 
Dl Ivan Funcic impreuna cu Dl Dr. Dobranovic au 
sustinut o prezentare privind problemele in cadrul 
calificarii profesionale a agentilor din securitatea privata. 
In Croatia Ministerul de Interne controleaza atat 
examinarea cat si eliberarea permiselor persoanelor 
fizice si juridice de a activa in domeniu. Dl Dr. 
Dobranovic a discutat despre normele si standardele care 
stau la baza securitatii private din Croatia (se gasesc si pe 
site-ul www.hcz.hr), despre necesitatea de a implementa 
ISO, reglementarea prin lege pentru a asigura eficienta 
serviciilor de paza si securitate privata. 
Dl Dr Dobranovic a discutat despre stresul din cadrul 
securitatii private, atat din punct de vedere medical cat si 
profesional, iar conlcuzia dumnealui a fost ca veniturile 
firmei trebuie bine calculate pentru a acoperi costurile 
unei bune functionari din toate punctele de vedere, atat 
ale angajatorului cat si ale angajatului. 
In final Dl Ingo Pas a conluzionat ca trebuie sa existe o 
mai buna relationare intre companiile de paza si sindicate 
fapt ce va duce la consolidarea unei mai bune relatii 
angajator-angajat, aspect la care mai trebuie lucrat. Este 
necesar sa se incercarce o mai bine intelegere a nevoilor 
angajatului de catre angajator si invers si sa existe mai 
mult efort in intelegerea problemelor legate de stresul la 
locul de munca. 
 Au fost anuntate urmatoarele intruniri care au avut loc si 
vor avea loc astfel: in Budapesta in perioada 10-11 
septembrie 2008, si in Liubliana in perioada 9-10 
octombrie 2008, cand se vor discuta probleme legate de 
dialogul social dintre angajatori si sindicate din Ungaria 
si respectiv Slovenia. Dorinta organizatorilor este de a 
fortifica cooperarea la nivel national, de a discuta 
conflictele la acest nivel cu  ajutorul comparatiilor la 
nivel international si exemplelor practice ale celorlalte 
state membre UE. 
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ARIS: Cum te numesti si pentru ce firma lucrezi? Ce functie 
ai si ce te-a determinat sa alegi acest domeniu pentru a 
profesa? 
Doru Ionut Manole: Buna ziua, Ma numesc Ionut Manole 
lucrez ca manager securitate la Danone. Am ales acest 
domeniu in urma cu cca 15 ani, dupa terminarea liceului din 
spirit aventurier si dorinta de a face dreptate.  
ARIS: De cand lucrezi pe acest post? Ce iti place cel mai 
mult in ceea ce faci si cel mai putin? 
DIM: Lucrez in aceasta pozitie din septembrie 2002. Imi 
place tot ceea ce fac insa cel mai mult imi place sa analizez 
si evaluez procese, sa dezvolt sisteme noi, sa creez 
proceduri. Cel mai putin imi place modul cum este privita 
industria de securitate la modul general si nivelul serviciilor 
de securitate din tara noastra. 
ARIS: Ce te-a determinat sa te inscrii la aceste cursuri? 
DIM: Dorinta permanenta de a face mai mult, de a cunoaste 
toate aspectele securitatii, de a ma dezvolta in acest 
domeniu.  
ARIS: Care au fost asteptarile tale privind acest curs? Si a 
fost la asteptarile tale? 
DIM: Cursul a raspuns asteptarilor mele.  
ARIS: Spune-ne cate ceva despre modulele studiate. Care a 
fost cel mai greu? Care ti-a adus cele mai multe cunostinte 
noi? Ce mai trebuia adaugat la ele si la care dintre module?
DIM: Consider ca toate modulele au fost grele si interesante 
in acelasi timp. Pentru mine module mai dificile au fost cele 
de Security of Corporate Assets si Protection of persons, 
equipment, information & goods in general din cauza 
cantitatii mari de informatii. Un singur aspect cred ca ar fi 
bine daca ar fi imbunatatit la toate modulele studiate si 
acesta tine de modul de sistematizare a materialului. Pentru 
mine este extrem de importanta ordinea si structura 
arborescenta/logica a unui material de studiu. La toate 
modulele partea de Cuprins se regasea cu greu in materialul 
de studiu. Structurarea pe capitole, subcapitole, sub-
subcapitole etc. este foarte importanta pt intelegerea 
materialului prezentat. Foarte mult mi-au placut enumararile 
si definitiile regasite in toate materialele. 
ARIS: Ce ne poti spune despre examen? A fost greu? 
DIM: Examenul a fost in primul rand unul profesionist din 
punct de vedere al organizarii si al intrebarilor. Personal cred 
ca daca intelegi fenomenul si te pregatesti corespunzator poti 
lua examenul la orice modul. Trebuie insa sa raspunzi 
concret la orice intrebare. E un examen la care nu e de ajuns 
sa ai o idee despre ce e vorba si sa te „pricepi la securitate”. 
ARIS: In ce masura iti foloseste aceasta certificare? 
DIM: Certificatul in sine nu ma ajuta in prezent in mod 
deosebit. Ma ajuta ce am invatat cu ocazia acestei certificari. 
In general cca 30% din informatia prezenta in cursuri a fost 
informatie noua iar restul de 70% era deja cunoscuta de 
mine. A fost insa foarte important ca aceasta informatie 
cunoscuta de mine a fost reconfirmata ca „worldwide best 
practice”  in securitate. 
ARIS: Crezi ca te-ar interesa si obtinerea Diplomei in 
Managementul Securitatii, urmatosul pas in certificarea unui 
Manager al Securitatii? 
DIM: Categoric DA! Consider ca mai am lucururi de invatat 
sau perfectionat in industria securitatii. 

 

   Dl Doru Ionut Manole—primul absolvent al  
programului de Certificare in  

Managementul Securitatii 

 
ARIS: Avand in vedere ca lucrezi pentru o companie multinationala, ce i 
se cere unui Manager al Securitatii in Franta si ce i se cere unui Manager 
al Securitatii in Romania? Sunt diferente? Daca da, Care? 
DIM: Oricat de multinationala este o companie politica de securitatea ca 
orice alta politica a oricarei companii de acest fel se adapteaza la „piata 
locala”. Diferenta intre doua companii multinationale in aplicarea oricare 
politici locale, fie ca este de securitate, marketing, vanzari, cercetare 
dezvoltare etc rezida in cat de mult permit aceasta „adaptare”. Pentru 
mine in Danone Romania marja de adaptare este destul de mare. Din 
partea Grupului sosesc doar guideline-uri generale, aplicarea si adaptarea 
lor revenind fiecarui manager al tarii in care se aplica in functie de 
specificul incidentelor si culturii de securitate din fiecare tara. 
ARIS: Ce consideri ca trebuie schimbat in industria de securituate  in 
Romania? 
DIM: Este ne nevoie de mai mult profesionalism in acest domeniu – ceea 
ce consider ca ARIS face deja. Este foarte greu sa razbati intr-un 
domeniu in care „the direct added value” este greu de masurat si 
evidentiat. Trebuie sa fim perseverenti si sa avem multa rabdare. E 
nevoie de schimbarea unor mentalitati, obiceiuri si cultura. Este un drum 
dificil, dar consider ca drumul pe care il urmam acum este cel bun. 
ARIS: Ne poti spune ce planuri de viitor ai pe plan profesional? 
 DIM: Doresc sa ma perfectionez continuu in acest domeniu. Sunt 
„muscat” de securitate si nu cred ca imi voi schimba aceasta optiune. Imi 
doresc sa ajung sa impartasesc si altora experienta mea in acest domeniu 
oferind si altora cunostiintele mele din domeniu.  
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care sa se numeasca „Furnizarea integrala de servicii de 
securitate” avand membrii din Comitetul de Lucru al 
Securitatii Maritime si alti experti (3-4 persoane) de preferinta 
din cadrul federatiilor membre din Germania, Franta sau 
Spania. Trebuie sa se formeze programe intensive care sa 
acopere cerintele controlului de frontiera, vamale si alte 
autoritati locale/nationale. Aceste programe vor fi adoptate la 
nivel national de federatiile membre CoESS pentru pregatirea 
Directivei UE a Furnizarii integrale de servicii de securitate. 
Dl Nico Bezemer va face aceasta oferta in cadrul urmatoarei 
intruniri CoESS din 11 Iunie 2008. Dl Frederick va pregati o 
prezentare ce va fi trimisa membrilor comitetului inainte de 
intrunire pentru aprobare. 
Dl Frans prezinta numeroase idei interesante privind control-
accesul in cazul bacurilor.  
La sugestia Dlui Laszlo Reindl, membrii comitetului au cazut 
de acord ca pe viitor, daca un membru al comitetului nu este 
prezent la 3 intruniri consecutive, acesta va fi destituit. 
Marc Willems s-a oferit sa gazduiasca urmatoarea intrunire la 
Antwerp, Belgia. Secretariatul CoESS va pastra legatura cu 
Marc pentru a stabilii data exacta. Membrii comitetului au 
cazut de acord ca urmatoarea sedinta sa fie organizata intre 15 
Septembrie si 15 Octombrie, 2008. 

In ziua de 7 Mai 2008 la Brusxelles, sediul Securitas, a avut 
loc sedinta Comitetului de Lucru pentru Dezvoltare. La 
sedinta au participat: Riho Lutter, Marc Pissens, Jorma 
Hakala, József Kaló, Gabriel Badea, Ingo Pas, Lilany Morré,  
Hilde De Clerck, Leen Van Sand. Riho Lutter, Presedintele 
Interimar al Comitetului de Lucru pentru Dezvoltare ureaza 
bunvenit tuturor participantilor si deschide intrunirea. In 
timpul ultimei sedinte a Comitetului de Lucru pentru 
Dezvoltare din 29 Ianuarie 2008 s-a primit raspuns pentru 
planul de actiune “Foaia de Parcurs-Viena” de la Ungaria, 
Romania si Croatia, Dl Riho multumind acestor asociatii 
membre. Dl Lutter anunta membrii comitetului ca in curand va 
face o calatorie de afaceri in Croatia, Serbia, Bosnia si 
Hertegovina, si Romania si ca se va folosi de aceasta ocazie 
pentru a vizita federatiile membre CoESS din aceste tari si 
pentru a discuta “Foaia de Parcurs-Viena” , pentru a identifica 
orice situatie la nivel national si/sau alte intrebari ce pot fi 
discutate de Comitetul de Lucru pentru Dezvoltare. In cadrul 
ultimei intruniri a Comitetului de Lucru pentru Dezvoltare din 
29 ianuarie 2008, a fost discutat conceptul de a stabilii un 
subcomitet care sa abordeze probleme specifice Europei 
Centrale si de Est. Dl Gabriel Badea informeaza membrii 
comitetului ca majoritatea dosarelor din Europa Centrala si de 
Est sunt deja existente in Comitetul de Lucru pentru 
Dezvoltare si ca multe dintre ele, chiar anumite dosare, sunt 
deja discutate aici. Dl Badea sugereaza ca ar fi mai bine sa se 
organizeze intruniri mai dese ale Comitetului de lucru pentru a 

In data de 5 Mai 2008 la Hotel Malibu, Constanta, Romania a 
avut loc sedinta Comitetului de Lucru pentru Securitatea 
Maritima al CoESS. La acest eveniment au participat 
Fredrick Cornell, Frans Mahn, Laszlo Reindl, Leen Van Sand. 
Sedinta a fost condusa de Fredrick Cornell, iar gazdele au fost 
Dnii Ion Popescu si Nicu Stanciu. Alti participanti din 
Romania au fost Andreea Potorc, Remus Tila, Ion Gont, Mihai 
Colfescu, Mihai Gradinaru, Radu Petre, Ambroziu Duma, 
Comisarul Ion Burciu, Subcomisarul Catalin Preda, si 
Inspectorul Valentin Micu. 
Dnii Remus Tila si Ambroziu Duma au  prezentat sistemul 
integrat de securitate al portului Constanta, acesta fiind 
declarat de Nato si Uniunea Europeana cel mai sigur port din 
Marea Neagra si Europa de Est.  
Dl Popescu sustine prezentarea Asociatiei Romane pentru 
Serviciile de Securitate. Asociatia romana este in prezent in 
proces de dezvoltare a unei asociatii federale care sa cuprinda 
cat mai vast securitatea din Romania, cuprinzand trei 
organizatii: ARIS; PATROSEC;Asociatia Romana pentru 
Serviciile de Securitate. Sectorul roman al securitatii private 
se afla in dezvoltare. Exista o buna coperarea intre stat si 
organizatiile particulare. 
Frans Mahn a sustinut un discurs in care mentioneaza ca in 
prezent navele interne nu trebuie sa fie in conformitate cu 
codul ISPS. Frans mentioneaza ca, probabil in 2008, se va 
realiza o directiva UE care sa stabileasca ca navele interne sa 
fie in conformitate cu codul ISPS. Intregul lant de furnizare 
trebuie sa fie in conformitate cu codul ISPS pana in 2010. 
Aquapol este organizatia europeana a politiei interne 
maritime. Structura organizatiei este similara cu cea a 
Europolului. Politia maritima romana este deja membra 
Aquapol. 
Johann Ohlsson si Frans Mahn au realizat un program de 
instruire pentru personalul de securitate maritima bazat pe 
codul ISPS, Codul de securitate internationala pentru 
facilitatile navelor si porturilor. Acest program este o adaugire 
a programului de baza de instruire pentru paza si protectie. 
Programul de instruire aprobat in cadrul ultimei Intalniri a 
comisiei CoESS din data de 14 aprilie 2008. CoESS va trimite 
manuale tuturor federatiilor membre, care vor le vor traduce in 
limba nationala. Fiecare federatie membra va desemna doi  
pana la trei instructori. CoESS va realiza un criteriu de  
selectie pentru ca federetaliile membre sa faca o alegere  
corecta. Toti instructorii vor urma ei insisi cursul si vor  
absolvi examenul. 
In continuare au avut loc prezentari privind „Capacitatile 
securitatii portuare”, „Unitati de paza canina”. 
S-a discutat rolul industriei securitatii private in cadrul 
concernului logistica. Membrii comitetului sugereaza ca, 
Comitetul de Lucru al Securitatii Maritime asa cum exista 
astazi sa fie desfiintat si sa se formeze un nou comitet CoESS 

CoESS 
Working Committee Enlargment 

CoESS 
Working Committee- 

Maritime  Security 

 Agenda CoESS 
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 Agenda CoESS 
asigura discutarea tuturor problemelor si pentru a face 
schimbul de informatii, pentu a cumula idei si pentru a prezenta 
cele mai bune puneri in practica.  
In paralel si urmand conferintei internationale din Liubliana, Dl 
Ingo Pas a organizat un grup de lucru separat pentru/si din 
tarile balcanice numit Comitetul de Coordonare pentru 
Dezvoltarea tarilor Balcanice. In principiu, Dl Ingo este de 
parere ca activitatile Comitetului de Coordonare nu se 
incadreaza ariei CoESS. Este o intrunire traditionala si 
neprotocolara intre tarile Central si Est Europene care nu are 
legatura cu Comitetul de Lucru pentru Dezvoltare al CoESS. 
Marc Pissens a mentionat clar pozitia CoESS in aceasta 
situatie:  CoESS are deja cadrul  de a aborda anumite chestiuni 
privind tarile Central si Est Europene adunand expertiza 
necesara, asadar, nu ar fi nevoie de exista unui grup care sa 
lucreze in paralel. Mai mult, nu exista  transparenta in ceea ce 
priveste agenda, participantii si programul intrunirilor 
Comitetului de Coordonare. Federatiile membre CoESS sunt 
obligate sa se supuna regulilor, in caz contrar CoESS va lua 
deciziile necesare in ceea ce priveste apartenenta lor ca 
membrii. Dl Riho este de acord cu punctul de vedere al Dlui 
Marc. Dl Badea face precizarea ca a fost contactat de Dl Ingo 
sa participe la proiectul Dialogul Social numit „Consolidarea 
Dialogului Social in cadrul Industriei Securitatii Private – 
Relationarea si Stabilirea Asistentei Reciproce intre tarile nou 
membre UE si cele candidate” dar dat fiind ca asociatia 
condusa de Dl Ion Popescu, nu agreeaza participarea in acest 
program, asociatiile din Romania nu au ajuns la o decizie 
comuna in aceasta chestiune.  
In urma acordului unanim exprimat de cei prezenti, Dl Ingo va 
prezenta  secretariatului CoESS toate informatiile privind 
Comitetul de Coordonare, respectiv agenda, lista 
participantilor, si orice alte informatii inainte de sfarsitul lunii 
mai 2008, pentru a fi distribuite Consiliului directoral CoESS 
in cadrul intrunirii din 11 iunie 2008. 
Dna Lilany Morré, consultantul extern desemnat de CoESS sa 
creeze raportul CoESS pentru 2008, se adreseaza membrilor 
comitetului. Au fost primite o parte din raspunsurile la 
chestionarul Perspectiva generala CoESS, totusi contributia 
adusa este insuficienta. Deoarece acesate rezultate vor fi 
prezentate in cadrul Summitului CoESS pentru Securitatea 
Privata din 12 iunie 2008, este vital ca numarul de raspunsuri 
sa creasca.  
Fiecare reprezentant sustine raportul privind noua evolutie a 
cadrului pietelor nationale. Dl Gabriel (Romania) informeaza - 
Asociatiile din Romania considera ca desi sunt destule lucruri 
de imbunatatit firmele de securitate s-au acomodat la legislatia 
actuala. In prezent discuta cu Ministerul Muncii privind 
standardele profesionale si instruirea. Inca nu exista un dialog 
social functionabil deoarece sindicatele sunt foarte fragmentate. 
Asociatia romana lucreaza la pentru deszvoltare acestui dialog.  
Dl Ingo Pas sustine ca Industria securitatii private din Slovenia 
se confrunta inca cu preturi si salarii mici. 
Dl József (Ungaria) informeaza - A avut loc o schimbare 
organizatorica in cadrul Ministerului Muncii ungar. Noul 
ministru al muncii este acum Dna Erika Szűcs, cu care Dl 
József are o relatie profesionala excelenta. Dl József spera ca 
aceasta sa aduca o dezvoltare pozitiva a industriei securitatii 
private din Ungaria. Asociatia ungara lucreaza la imbunatatirea 

cooperarii cu Ministerul Justitiei si Aplicarea legii. O 
cooperare stransa are loc deja cu sindicatele si sunt discutate 
cateva proiecte.  
Letonia si Lituania - Riho raporteaza - Principalele situatii ale 
Letoniei si Lituaniei raman: Competitia incorecta; Munca la 
negru. Letonia si Lituania au doar sindicate cu resurse 
proprii; nu exista o asociatie a sindicatelor. Prin urmare este 
dificil sa se stabileasca un dialog social. 
Belgia - Dna Hilde informeaza - Piata securitatii private din 
Belgia se confrunta cu urmatoarele doua situatii: Securitatea 
privata in cazul nerespectarii regulilor sau prea stricta; 
Relatia dintre salarii si inflatia in crestere. Incalcarea 
regulilor apare in cazul activitatilor ilicite: fie companiile nu 
iau in calcul legislatia securitatii private, fie nu respecta 
legislatia muncii. Sectorul belgian al securitatii private este 
legat de grafica salariului in conformitate cu intelegerea 
colectiva existenta. Negocierile pentru reinnoirea intelegerii 
colective vor incepe curand. 
Membrii comitetului au discutat si au fost de acord sa 
organizeze o conferinta la scara mica in noiembrie 2008. 
Temele ce vor fi discutate in cadrul acestei conferinte vor fi 
stabilite in cadrul intrunirii din septembrie a Comitetului de 
Lucru pentru Dezvoltare. Se va distribui atunci o schita a 
agendei pentru conferinta, astfel ca federatiile membre sa-si 
dea acceptul. Dupa o sesiune de discutii privind noul nume al 
Comitetului de Lucru, membrii comitetului au stabilit 
urmatoarea propunere: „Comitetul de Lucru pentru Unire”. 
Aceasta denumire cuprinde provocarile trecute si viitoare cu 
care s-ar putea confrunta Comitetul de Lucru. Se va decide 
asupra acestei propuneri in timpul intrunirii Consiliului 
Directoral CoESS din 11 iunie apoi va fi ratificat in cadrul 
sedintei generale CoESS din 25-26 septembrie 2008 din 
Sofia, Bulgaria. 
In incheiere s-a stabilit urmatoarea intrunire a Comitetului de 
Lucru pentru Dezvoltare va fi organizat in 24 septembrie in 
Sofia (legata de intrunirea Consiliului Directoral CoESS din 
25-26 septembrie 2008, Sofia, Bulgaria). 

 
•05.09.2008: Sedinta CoESS Working Committee CIT, loca-
tie Aeroport Sheraton 
•24.09.2008: Sedinta Working Committee Guarding ; Sedinta 
Working committee Electronic Surveillance; Sedinta Work-
ing Committee Enlargement, locatie Sofia (Boyana Resi-
dence) 
•25.09.2008: Intrunirea Generala CoESS (CoESS Extraordi-
nary General Meeting) ; Intrunirea Anuala Generala CoESS 
(CoESS Ordinary Annual General Meeting,) locatie Sofia 
(Boyana Residence) 

•15-16. 10.2008: Sedinta Comitetului de Lucru pentru 
Securitatea Maritima 

Agenda  
Evenimentelor  
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Strengthening Social Dialogue in Private Security Industry—Consolidarea 
Dialogului Social in Industria Securitatii Private 

Opatija, Croatia, 17-18 Iulie 2008 

 

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

Au colaborat la aparitia acestui numar: 
Gabriel Mihai Badea (MSc)  
Luminita Butnariu  
Doru-Cristian Dragne 
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