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   EVENIMENT !!! 
An de an, cu regularitate, Serviciul Roman de Informatii aduce la 
cunostinta Parlamentului Romaniei faptul ca sunt numeroase firme 
de paza care “pun in pericol climatul de securitate nationala si viata 
privata a cetatenilor”. Insa, cu aceeasi regularitate, evita sa dea 
vreun nume si nici presa nu este informata de vreun caz in care o 
firma sau un conducator al acesteia a fost sau este pus sub 
acuzare. 
Intrebarea este daca SRI practica aruncarea pisicii peste gardul 
firmelor de paza din comoditate - neexistand alti adversari ai linistii 
cetatenilor romani, iar un raport de activitate trebuie sa fie prezen-
tat, din pacate, an de an - sau cu intentie, cunoscandu-se faptul ca, 
desi surde, se dau adevarate lupte interne intre actualele si fostele 
cadre ale Serviciului, cu afaceri neterminate sau inca neincepute, 
avand ca baza de plecare imensa cantitate de informatii pe care 
ambele categorii le detin si, din pacate, le folosesc de cele mai 
multe ori doar in scopuri personale. 
Mai mult ca sigur sunt si firme care desfasoara activitati care de-
pasesc cu mult cadrul legal. Asemenea SRI, si noi ne dorim elimi-
narea acestora, atat datorita deteriorarii capitalului de imagine care 
afecteaza industria de securitate in sine cat si din scopuri pur 
economice, acestea influentand in mod negativ mediul concurential.  
Numai ca noi ne dorim o altfel de “curatenie”, una care sa depasea-
sca intr-un final glorios nivelul strict declarativ al diversilor purtatori 
de cuvant sau reprezentati ai Serviciului. Vrem nume, vrem sancti-
uni, vrem activitate concreta.  
Cum de se intampla ca, intr-o Romanie mai mult sau mai putin 
Europeana, unii trag cu urechea oricand vor si nu ii afla nimeni iar 
altii, abilitati sa o faca, atunci cand o fac ii stie toata lumea si ii arata 
toti cu degetul pentru ca nu au facut-o asa cum trebuie, incalcand 
de fapt aceleasi legi cu cei dintai mentionati? Oare firmele de paza 
au fost supuse oprobriului public pentru interceptari ilegale sau 
S.R.I., si asta printr-o hotarare judecatoreasca intr-un proces 
cunoscut !?  
Se stie faptul ca numerosi ofiteri in rezerva activeaza in cadrul 
firmelor private de securitate si isi pun cunostintele dobandite in 
serviciul acestora, cei mai multi dintre ei conducand departamente 
informative, de consultanta sau chiar operative. In ce masura un 
astfel de ofiter are dreptul, legal, sa valorifice informatiile detinute 
inca din timpul activitatii sale ca angajat al statului ? Este reglemen-
tat ceva, pe undeva ? In Statutul Ofiterului de Informatii nu se pre-
cizeaza nimic in mod clar. Dar parca nici Legea 333 / 2003 nu este 
intr-o forma foarte buna, dupa cate contacte violente cu solul a luat, 
inca de la nasterea ei… 
Nu stim exact care sunt instrumentele cu care cei rai intentionati 
practica, de exemplu, interceptarea mijloacelor de comunicare. Nici 
un text de lege nu ne spune. Si nici importatorii de astfel de 
tehnologie nu sunt luati in evidenta pe undeva. SRI nu se implica, 
dupa cum declara, decat in acordarea unor avize consultative fir-
melor de paza si, asa cum am mai spus,  in prezentarea unor 
rapoarte anuale in care se plang ca baietii rai sunt mai multi si mai 
bogati.  
Nu am auzit de propuneri legislative venite din partea Serviciului, nu 
am auzit de masuri luate pentru preluarea controlului situatiei, nu 
am auzit numele celor “compromisi, santajati si traficati”. Dar am 
auzit, in schimb, prin intermediul cotidianului Romania Libera, de un 
fost ofiter de securitatedin republica Moldova care a avut firma 
suspendata. Dar caruia SRI nu a ezitat sa-i daruiasca un aviz de 
functionare nou-nout, pentru o firma cu profil identic.  
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     Aratatul cu degetul... 

COMITETUL DE COORDONARE AL 
SERVICIILOR DE SECURITATE 

PRIVATA DIN ROMANIA 
 

Cele doua membre CoESS ale Romaniei, ARIS si PATROSEC, au 
format impreuna cu o a treia federatie (ARTS) o noua entitate: 
Comitetul de Coordonare al Serviciilor de Securitate Private din 
Romania. In timpul ultimei intalniri a consiliului directoral CoESS din 
data de 8 martie, s-a constatat ca ARIS, PATROSEC si ARTS au 
formalizat intelegerea lor pentru a stabili un nou forum de reprezentare 
pentru CoESS si alte organizatii internationale. ARIS si PATROSEC 
se afla in curs de finalizare a proiectului lor. Noul comitet format 
(CCSSPR) va fi considerat membru activ CoESS reprezentand 
sectorul securatii private din Romania. (Comunicat CoESS)  

A.R.I.S. 
NEWSLETTER 

BULETIN INFORMATIV 

 

ARIS impreuna cu IISec (UK) 
organizeaza  

incepand cu 15 Noiembrie 2007  
cea de a patra serie de 

 Cursuri  in Managementul Securitatii.  
Pentru detalii referitoare la inscrieri vizitati 

 www.arisonline.ro 

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

http://www.arisonline.ro
http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


2 

 Buletin Informativ ARIS, Septembrie 2007 

Am aflat pentru Dumneavoastra... 

In acest numar 

puteti citi: 

Editorial Pag. 1 

Am aflat pentu dvs. Pag. 2 

Conferinta  
Internationala la 

Bucuresti 

Pag. 3 

Cursuri  IISec 
Security Management 

Noutati IISec 
Pag. 4 

IFSEC 2007 —
Birmingham 

 

Pag. 5 

Comitetul de  
Coordonare al  
Serviciilor de  

Securitate Private 

Pag. 6 

 
CoESS—News  

 

Pag. 7 

Galerie foto 
IFSEC 2007 

Pag. 8 

 
 Prin HG 935 din 22.08.2007 
se modifica regulile privind   unifor-
mele societatilor de securitate pri-
vata. Din continutul   actului normativ 
sus amintit     reiese ca societatile 
care nu au adoptat modelul si cu-
loarea (visinie) de uniforma indicate 
prin HG 519/2004 sunt obligate sa 
pre- zinte spre aprobare, in termen 
de 6 luni de la data intrarii in vigoare 
a noii reglementari, unitatii de politie 
teritorial competente ROF-ul com-
pletat cu descrierea articolelor de 
echipament folosit. Astfel, firmele de 
securitate isi pot  pastra modelul de 
uniforma preferat si aprobat anterior 
de   catre actualul Minister al In-
ternelor si Reformei Administrative. 
Textul complet al HG 935/2007 
poate fi consultat pe 
www.arisonline.ro 
 
 Un Centru de Excelenta    
pentru ofiterii de paza si protectie va 
fi infiintat in Romania de Organizatia 
Natiunilor Unite, a anuntat prim-
secretarul adjunct al ONU pe prob-
leme de protectie si securitate, Sir 
David Veness (HOTNEWS); 
 
 La sfarsitul anului 2006 a 
fost adoptata directiva europeana 
pentru servicii “DIRECTIVA SER-
VICIILOR”.    Directiva nu se aplica 
in cazul serviciilor de securitate re-
spectiv paza, transporturi de valori, 
patrule, monitorizare si interventie 
rapida, dar se aplica pentru vanzari, 
distributie, instalari si mentenanta 
sistemelor de securitate electronica. 
De asemenea au fost adoptate in-
structiunile de aplicare a acestei di-
rective. ARIS si PATROSEC inten-
tioneaza sa puna la dispozitia mem-
brilor lor variantele in limba romana 
ale acestor documente (ARIS); 
 
 Pentru prima dată, reguli UE 
vor acoperi măsuri de securitate nu 
numai în aeroporturi ci şi în timpul 
zborului. Prezenţa unor agenţi de 
securitate sub acoperire la bordul 
avioanelor trebuie să se supună 
unor condiţii stricte, spun deputaţii 
europeni de la   Comisia pentru 
Transport (Parlamentul European); 
  
 S-au modificat Instructiunile 
de lucru referitoare la autorizarea 
furnizorilor de formare  profesionala, 

elaborate de Consiliul National de 
Formare Profesionala a Adultilor. In-
formatii  suplimentare gasiti pe site-ul 
www.cnfpa.ro. 
 
 Potrivit unui proiect de ordin 
elaborat de ministrul sanatatii, unita-
tile sanitare publice cu paturi vor fi 
nevoite sa-si infiinteze un sistem de 
paza al carui plan trebuie avizat de 
politie. In planul de paza vor intra in-
stalatii si mijloace tehnice de paza si 
alarmare, consemne, reguli de acces 
si circulatie in interiorul obiectivului 
pazit, precum si spatii cu grad ridicat 
de securitate (ROL.ro) 
 
 Din cauza numarului redus de 
jandarmi, mai multe obiective ale Min-
isterului Internelor si Reformei Admin-
istrative (MIRA) vor fi nevoite sa ape-
leze la serviciile societatilor private de 
paza. Lista obiectivelor respective 
este stabilita inca de anul trecut, prin 
ordin al ministrului, un ordin nefacut 
insa public, dar se pare ca fiecare 
dintre acestea are o anumita “doza” 
de libertate in a-si alege singure co-
laboratorii (HOTNEWS) 
 
 SRI poate pierde paza aeropor 
turilor din Romania desi, potrivit pro-
tocoalelor guvernamentale, aceasta 
institutie presteaza     gratuit acest 
serviciu, in cadrul Programului Na-
tional de Securitate Aeroportuara. La 
cotitura asteapta una sau mai multe 
firme private de paza, conduse de 
oameni influenti, la mijloc fiind vorba 
de contracte de multe milioane de 
euro (Romania Libera) 
 
 In data de 15.03.2007 a avut 
loc sedinta largita a comitetului secto-
rial “Administratie si Servicii Publice” 
care s-a desfasurat la sediul PA-
TROSEC. Cu aceasta ocazie Presed-
intele PATROSEC—Dl. Popescu Ion 
a semnat actul aditional astfel de-
venind membru al acestui Comitet 
Sectorial. Din partea ARIS a partici-
pat Dl. Florin Hoffman. La aceasta 
sedinta au mai participat reprezen-
tanti ai Ministerului  Administratiei si 
Internelor, altor asociatii profesionale 
de securitate din Romania. 
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In perioada 16 - 17  Noiembrie se va 
desfasura la World Trade Center—
Sofitel a doua Conferinta Internationala 
de Securitate. Discutiile  vor avea loc 
sub egida “Securitatea Privata—
Realitate si Necesitate”. 
Avand ca exemplu reusita primei 
conferinte de acest gen, organizata de 
catre ARIS in 2006, anul acesta ne-am 
propus sa extindem cadrul de discutii 
intr-un context organizatoric mai larg. 
Ca urmare, am invitat si celelalte 
organizatii membre ale Comitetului de 
Coordonare a Serviciilor de Securitate 
Privata din Romania (CCSSPR) - 
Patrosec si ARTS  -  sa participe si sa 
isi expuna punctele de vedere in raport 
cu tema propusa. 
La fel ca si in cazul  precedentei editii, 
si anul acesta ne vom bucura de o 
prestigioasa prezenta internationala, ca 
personalitati semnificative putand 
enumera pe Rt. Hon. Bruce George—
Membru al Parlamentului Britanic—
Secretarul Comisiei de Aparare a UK, si 
care va prezida conferinta, Dr. Mark 
Button-Director IISec, D-nii Ken 
Livingstone si Gordon Lilly din partea 
Universitatii din Leicester. 
De asemenea, din partea CoESS ne 
va onora cu prezenta D-na Hilde de 
Clerk, Secretar General al organizatiei.  
Tematica propusa in acest an precum si 
sesiunile de prezentari sustinute de 
invitati precum si de D-l Gabriel 
Badea—Presedintele ARIS, D-l Ion 
Popescu– Presedintele PATROSEC si 
D-l Silviu Clep—Presedintele ARTS 
fac din aceasta conferinta un eveniment 
care nu trebuie omis din agenda tuturor 
celor care fac parte din mediul 
securitatii private din Romania. 
Speram sa atragem de partea noastra 
si in acest an,  personalitati ale vietii 
politice, reprezentanti ai MAPN, SRI, 
MIRA, precum si ai misiunilor 
diplomatice din Romania. 
De remarcat este si prezenta unor 
importanti membri ai CoESS din 
Bulgaria, Slovenia, Ungaria ceea ce va 
face ca posibilitatea de comunicare si 
schimbul de experienta sa fie un factor 
important al acestei conferinte. 
Prima zi a conferintei este dedicata 
prezentarilor tematice. 
In cursul celei de-a a doua zile,  cu 
exceptia  prezentarilor din cadrul 
diminetii, partea a doua este rezervata 
unei “mese rotunde” la care tema 
p r inc ip a la  d e  d i sc u t ie  va  f i 
“Reglementarile din securitatea 
privata—pro sau contra ?” unde fiecare 
dintre noi va avea ocazia sa isi exprime 
punctul de vedere si, de ce nu, 
eventualele sugestii de imbunatatire a 
cadru lui  leg i s la t iv,  e l im inarea 
concurentei neloiale, sprijinul real al 
autoritatilor etc. 
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“Certificate in  
Security Management” 

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

 
“CERTIFICATE IN SECURITY MANAGEMENT”  seria a IV a  
 
ARIS si IISec organizeaza  a IV-a serie de cursanti pentru “Certificat in 
Managementul Securitatii”. Cursurile vor incepe in data de 26 Noiembrie 
2007. Inscrierile pentru aceasta serie au inceput deja si se vor prelungi 
pana la data  de 16 Noiembrie inclusiv (eob).  
Inscrierile se fac la sediul ARIS din str. Poenaru Bordea nr. 18, ap. 5, 
sect. 4, adresa de la care se pot ridica si formularele pentru inscriere. 
Aceste formulare precum si alte detalii despre cursuri si se pot gasi si pe 
www.arisonline.ro. 
De asemenea, informatii suplimentare despre cursuri se pot obtine si la 
telefon 0314054040. 
 
 EXAMENE 
 
In ziua de 6 Noiembrie 2007 va avea loc cea de-a III-a sesiune de examene pentru 
obtinerea Certificatului IISec in Managementul Securitatii. 
Examenul va avea loc la sediul British Council din Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 14, 
sect.1. 
Examenul  incepe, de regula, in jurul orelor 9,00 si se desfasura sub supravegherea 
personalului British Council. 
In vederea examinarii se pot prezenta studenti care deja au parcurs si absolvit cel putin 3 
module, indiferent de seria din care fac parte. 
Inscrieriele pentru examen se fac cu cel putin 20 de zile inainte de data sustinerii 
acestuia. 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. 
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. 
 
Cateva din regulile si conditiile examinarii: 
 Examinarile sunt supervizate de catre 2 supraveghetori dintre care unul este “supraveghetorul principal”; 
 Supraveghetorul principal este raspunzator pentru aranjamentul salii de examen. El conduce examinarea 

si asigura securitatea intrebarilor primite de la IISec. De asemenea,  ia in primire raspunsurile studentilor si 
raspunde de  securitatea acestora (se asiguraca nu sunt copiate, fotografiate,etc); 

 In sala va exista un supraveghetor in permanenta; 
 Foile cu raspunsuri se predau imediat supraveghetorului la anuntarea incheierii perioadei de examinare; 
 Raspunsurile la intrebari trebuie sa fie scrise numai pe hartiile inmanate de catre supraveghetor; 
 Candidatii trebuie sa identifice foile cu raspunsuri prin inscrierea numarului de examinare (care va fi 

comunicat de catre supraveghetor). Sub nici o forma un alt numar nu trebuie inscris pe foaie. 
 Odata intrati in examinare,  candidatii nu au voie sa vorbeasca intre ei; 
 In sala de examen nu este permisa introducerea de materiale documentare sau de orice fel care ar putea 

constitui surse de informatii pentru studentii examinati. 
 De asemenea, nu este permis accesul cu telefoane mobile sau cu orice alte dispozitive electronice pe care 

se pot stoca date; 
 Studentii examinati vor avea permanent asupra lor un act de identitate valabil si prevazut cu fotografie; 
 Se cere prezenta cu minimum 15 minute inainte. Atentie! In British Council nu se intra decat dupa ora 

09.00. Se recomanda orele 08.45 – 08.50  ca interval potrivit pentru prezentarea in vederea examinarii. 
Fraudele si tentativele de frauda conduc la eliminarea studentului din examen. 

 
Sfaturi  utile pentru examinare: 
 Se permite accesul cu un dictionar roman-englez / englez-roman (atentie, dictionarele sunt controlate 

pentru a nu avea inscrisuri sau pagini suplimentare cu informatii folosibile in examen).  
 Raspunsurile la fiecare intrebare se scriu pe o singura pagina (nu se admit raspunsuri la 2 intrebari pe 

aceeasi pagina). 
 Este bine sa folositi litere de tipar la scrierea raspunsurilor pentru a fi mai usor intelese de catre 

examinatorii IISec. 
 Luati mai multe instrumente de scriere la dumneavoastra (Atentie ! Se foloseste numai mina albastra); 
 Daca gresiti rescrieti paragraful sau raspunsul intreg (nu stergeti, nu mazgaliti). 

 
Un Nou Standard 
 
Institutul Britanic pentru standarde 
(BSI) intentioneaza sa publice un nou 
standard denumit ”Recomandari 
pentru Managementul, Personalul 
si      Operatiunile necesare in 
desfasurarea unor servicii de 
consultanta de securitate” 
Cu toate ca se straduieste sa iasa in 
intampinarea unor dorinte exprimate 
de catre security manageri, aceasta 
noua propunere de standard a starnit 
deja  nemultumir i in randul 
profesionist ilor din domeniu. 
Criticile sunt legate de faptul ca 
Oficiul National pentru Ocupatii a 
aprobat de curand setul de aptitudini 
vocationale pe care un security 
manager trebuie sa le detina iar multe 
din acestea par sa fie in contradictie 
cu prevederile noului standard.  
 
 
Parteneriat pentru certificari 
 
IISec si Perpetuity Training Limited 
au inceput un acord de parteneriat in 
ceea ce priveste introducerea unor 
noi cursuri de invatamant la distanta. 
Acestea vor permite sudentilor IISec, 
in afara diplomelor pe care le obtin in 
urma cursurilor, sa poata beneficia si 
de un alt certificat profesional care va      
dovedi un prim nivel de competenta            
manageriala in securitate. 
Aceasta se poate traduce prin faptul 
ca va exista si un certificat de 
aptitudini profesionale ca si manager 
de securitate. 
Acest nou parteneriat cauta sa 
capitalizeze punctele forte ale celor 
doua organizatii in promovarea a 3 
stadii de pregatire si certificare 
manageriala precum si punerea 
b a z e l o r  s a u  i mb u n a t a t i r ea 
permanenta a cunostintelor celor ce 
doresc sa inceapa sau sa avanseze pe 
scara ierarhica in  industria de 
securitate. 

Noutati IISec 
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21 21 21 –––   24 Mai 2007:        24 Mai 2007:        24 Mai 2007:        IFSEC Birmingham IFSEC Birmingham IFSEC Birmingham    

Evenimentul de anul acesta a aratat 
un numar in crestere al vizitatorilor si 
expozantilor din toata lumea, 
continuand sa intareasca IFSEC in 
ceea ce priveste pozitia de cea mai 
buna expozitie de produse si servicii 
de securitate. 
Zonele special dedicate fiecarui tip 
de sistem electronic de securitate au 
acoperit toate cerintele vizitatorilor.  
Printre aceste zone putem enumera: 
“satul dedicat sistemelor de detectie 
efratie”; solutii IP si comunicatii in 

retea;  “satul CCTV”, solutii integrate 
de securitate, securitate fizica, 
servicii de paza si suport etc. 
Trebuie sa ne credeti ca in aceasta 
expozitie exista tot ceea ce isi putea 
dori un profesionist in domeniu. 
Am intalnit destul de multe persoane 
cunoscute din Romania care 
activeaza in domeniul securitatii 

private dar mai ales am avut prilejul 
sa ne cunoastem “fata in fata” 
colaboratorii de vreme indelungata. 
De asemenea, au fost introduse 3 
(trei) zone noi care au permis 
oricarui vizitator sa se axeze in 
special pe aria personala de interes 
a t a t  i n  c eea  c e  p r i v es t e 
comercializarea, instalarea sau 
intretinerea sistemelor electronice de 
securitate. 
In cadrul seminarelor organizate, 

vizitatorii au avut posibilitatea de a 
intelege mult mai bine problemele 
de securitate existente la ora 

actuala si totodata au primit 
raspunsuri profesionale la toate 
intrebarile puse. 
Am remarcat si anul acesta 
prez enta ce lo r  m ai  m ar i 
producatori si comercianti de 

sisteme de securitate electronica. 
Imbunatatirile aduse de acestia 
sistemelor deja existente permit 
cresterea nivelului de securitate, 
intr-adevar cu existenta unor 
costuri suplimentare, dar nu foarte 
mari fata de ceea ce cunoastem 
deja. 

Simon Nash, European Product 
M a n a g e r ,  S o n y : 
“In opinia noastra expozitia IFSEC 
2007 a fost mult mai buna decat in 
anii precedenti si constatam o 
crestere continua a interesului 

pentru produsele electronice de 
securitate. Am avut un stand mai 
mare si o locatie mai buna decat anul 
trecut ceea ce a facut ca investitia in 
aceasta expozitie sa fie fructuoasa 
datorita faptului ca am avut mai multi 

vizitatori si clienti.” 
Unuldintre participanti a afirmat ca: 
“Exista atat de multa tehnologie in 
continua dezvoltare in lumea 
securitatii electronice astfel incat unii 
manageri pot fi depasiti neavand 
cunostintele necesare”  
Ca la toate editiile precedente IFSEC 
si-a desemnat castigatorii premiilor 
pentru cele mai bune produse. Printre 

acestia enumeram: 
 
Cel mai bun sistem de control acces:: 
PANASONIC BM ET 200 
Cel mai bun sistem de alarma efractie: 
ULTRA VISISON SECURITY—
ULTRA SENSOR 
Cel mai bun system CCTV: 
CIEFFE, NETTUNO MEGA PX 
Cel mai bun produs: 
CIEFFE, NETTUNO MEGA PX 
 
Urmatoarea expozitie la Birmingham 
este programata sa aiba loc in 
perioada 12—15 mai 2008. Pana la 
acest eveniment, cei care sunt 
interesati pot participa la IFSEC India 
25—27 octombrie 2007, Pragati 
Maidan, New Delhi 

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

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


6 

 Buletin Informativ ARIS, Septembrie 2007 

PROTOCOLUL  
privind infiintarea in comun de catre 
Asociatia Romana pentru Industria 
de Securitate (ARIS), Patronatul 
Societatilor de Securitate si  
Asociatia Romana pentru Tehnica 
de Securitate  (ARTS) a 
Comitetului de Coordonare a 
Serviciilor de Securitate Private din 
Romania ( CCSSPR ) 
                             - extras - 
P a r t i l e  c o n t r a c t a n t e  a l e 
PROTOCOLULUI: 
Iau in consideratie existenta unor 
similaritati in activitatea lor legate de 
dezvoltarea si consolidarea  Industriei 
Serviciilor de  Securitate Private din 
Romania si sunt incredintate de 
utilitatea stabilirii între cele trei 
organizatii a unei forme de coordonare 
sistematica si organizata a activitatilor 
lor specifice pentru realizarea scopurilor 

si obiectivelor lor comune 
ori similare; 
Convin ca fiecare dintre 
semnatarii prezentului 
protocol continua sa 
existe de sine stator si sa 
activeze in conformitate 
cu obiectul de activitate 
prevazut in actele sale 

constitutive si conform intereselor 
proprii; 

SCOPUL GENERAL 
-Crearea unui cadru de reprezentare 
unic al Industriei Servici ilor de  
Securitate Private in fata institutiilor si 
organismelor din Romania, pana la 
constituirea unei persoane juridice 
(federatii) ai caror membrii fondatori sa 
fie cele trei organizatii. 
-Reprezentarea Industriei Serviciilor de  
Securitate Private din Romania pe langa 
Organismele Europeane a Serviciilor de 
Securitate precum si a altor organizatii 
internationale la care cele trei 
organizatii semnatare ale protocolului 
sunt sau vor deveni parti daca statutul 
acestora permite o astfel de forma de 
organizare; 
Numele sub care va fi cunoscuta 
structura de coordonare ce va lua 
nastere in baza prezentului protocol va 
fi COMITETUL de COORDONARE a 
SERVICIILOR  de SECURITATE PRIVATE 
( CCSSP) 

OBIECTIVE DE INTERES COMUN 
Partile semnatare ale prezentului 
protocol isi propun sa colaboreze, sa se 
consulte, sa intieze activitati si sa 
adopte decizii comune pentru a asigura 

urmatoarele obiective: 
-Promovarea intereselor legit ime 
profesionale si de grup ale membrilor celor 
trei asociatii fata de terti; 
-Punerea in comun de resurse si folosirea 
lor eficienta a acestora in vederea realizarii 
proiectelor de interes comun; 
-Asigurarea participarii pe scara larga a  
tuturor specialistilor din domeniul 
securitatii private la procesul de 
imbunatatire continua a activitatii 
societatilor de profil si de integrare a 
acestora in circuitul national si 
international . 
-Initierea si derularea de actiuni comune 
pentru asigurarea conditiilor necesare unei 
concurente loiale intre societatile din 
domeniu in beneficiul consumatorilor de 
servicii si de produse specifice ; 
-Crearea de standarde privind produsele si 
servici i le oferite, de standarde 
ocupationale si de firma, obligatorii pentru 

membr i i  organizat i i lo r 
semnatare a prezentului 
p ro to co l ,  p r ecum s i 
c e r t i f i c a r e a  a c e s t o r 
s t a n d a r d e ,  c o n f o r m 
procedurilor legale; 
-Elaborarea si promovarea 
de forme de pregatire si 
standarde de calificare 

profesionala care sa duca la imbunatatirea 
per formantelor  profes ionale a le 
personalului de securitate; 
-Formularea si sustinerea unui punct de 
vedere comun, referitor la prevederile 
legislatiei in domeniu in scopul completarii, 
revizuirii si aplicarii corecte a acesteia; 
-Organizarea in comun de activitati care sa 
contribuie la dezvoltarea profesionala a 
celor care lucreaza in industrie precum: 
conferinte, seminarii, sisteme de calificare 
si invatamnt profesional la toate nivelele. 

DREPTURI SI OBLIGATII 
Sa colaboreze in mod onest, principial si 
cu buna credinta in indeplinirea acelor 
obiective considerate si recunoscute ca 
fiind in interesul comun al parţilor 
semnatare; 
Sa asigure resursele materiale necesare 
derularii proiectelor comune initiate 
conform prevederilor prezentului protocol, 
a statutelor proprii si legislatiei in vigoare; 

 COMITETUL DE COORDONARE  
Partile sunt de acord sa infiinteze, ca si 
structura de coordonare si reprezentare,  
un Comitet de Coordonare alcatuit din 
cate un reprezentant al fiecarei parti 
semnatare a protocolului. 
Aplicarea acestui protocol va fi 
supravegheata si administrata de catre 

Comitetul de Coordonare, acesta 
avand putere deplina de reprezentare 
a partilor la protocol  pe plan intern si 
international cat si in raporturile cu 
tertii. Comitetul de Coordonare 
adopta hotarari consens in vederea 
atingerii scopului si obiectivelor 
prezentului protocol. Hotararile 
adoptate de Comitetul de Coordonare 
in conformitate cu manadatele 
incredintate de organizatiile parte a 
prezentului protocol sunt obligatorii 
pentru semnatari i protocolului 
precum si pentru toti membrii acestor 
organizatii  semnatare.  

PROCEDURILE DE LUCRU         
Pentru punerea in aplicare a 
prezentului Protocol, Comitetul de 
Coordonare se va intruni in mod 
obligatoriu o data pe luna, prind 
rotaţie la sediul fiecăruia dintre 
 semnatarii prezentului protocol. 
Atunci cand este necesar, Comitetul 

de Coordonare se poate intruni ori de 
cate ori are de dezbatut o 
problematica sau are de adoptat o 
hotarare cu caracter exceptional, o 
motiune, un punct de vedere,  o luare 
de pozitie etc.  
Comitetul de Coordonare adopta 
hotarari numai cu votul unanim al 
membrilor sai. Daca nu exista 
unanimitate hotararea in cauza nu 
este adoptata.  
    In situatiile in care unul din 
membrii Comitetului de Coordonare a 
votat adoptarea hotararii in cauza sub 
rezerva indeplinirii unor cerinte 
pertinente si legale la un moment 
ulterior stabilit in mod concret, 
hotararea astfel adoptata va intra in 
vigoare fiind opozabila partilor la 
protocol si tertilor numai la momentul 
indeplinirii acelei cerinte mentionate 
in continutul hotararii. Comitetul de 
Coordonare poate decide constituirea 
unor directii, comisii sau echipe de 
lucru pentru rezolvarea unor atributii, 
actiuni sau initiative specifice scopului 
si obiectivelor prezentului protocol, 
ori care sunt conexe si/sau au o 
legatura directa ori indirecta cu 
intreaga gama a activitatilor specifice 
scopului si obiectivelor protocolului. 

 

COMITETUL DE COORDONARE A SERVICIILOR  DE SECURITATE PRIVATE  
DIN ROMANIA ( CCSSPR) 
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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  
Florin Hoffman 
Doru-Cristian Dragne 

 CoESS 

06.07.2007 - CoESS impreuna cu UNI-Europa au 
autorizat Comitetul European Economic si Social 
(EESC) si Observatorul Pietii Unice (SMO) sa 
publice oficial „ Codul de conduita si Etic in sectorul 
Securitatii Private”. 
 
23-24 August 2007 - Comitetul Maritim de lucru a 
organizat o intalnire la Stockholm, Suedia. Raportul 
acestei sedinte va fi in curand disponibil pe site-ul 
CoESS. In 2007, Presedintele acestui Comitet Mari-
tim, Dl Iskender Targac, a decis sa se retraga  din 
motive de sanatate. CoESS doreste cu aceasta ocazie 
sa multumeasca D-lui Targac pentru efortul si timpul 
investit in CoESS. Dl Targac a fost considerat de 
catre CoESS ca fiind un adevarat castig din punctul 
de vedere  al profesionalismului prin munca depusa. 
In continuare, comitetul Director al CoESS Board 
doreste sa ureze bun venit D-lui Nico      Bezemer in 
calitate de Presedinte Interimar al Comitetului Mari-
tim. 
 
20.09.2007 - A avut loc Intalnirea Generala  
Extraordinara CoESS in Bruxelles. Au fost discutate 
schimbari privind Statutul CoESS: constitutia, biroul 
de inregistrari, scopuri, alcatuire, admiterea ca 
membru si pierderea statutului de membru, resurse, 
management. Vom reveni in numarul viitor cu mai 
multe detalii. 
 
Dialogul Social al Comitetului de lucru: 
Conferinta Actionarilor asupra Flexicuritatii 
Pe data de 20 aprilie 2007 CoESS a participat la o 
importanta conferinta al carei subiect a fost 
flexicuritatea. Conferinta face parte din procesul de 
consultare exercitat de Comisia Europene de 
conducere asupra statelor membre, parlamentarilor, 
sindicatelor, afacerilor, ONG-urilor si publicul 
general privind flexicuritatea. Comisia va trage 
concluzii si va prezenta in iunie comunicarile sale, 
promovand oportunitatea dezvoltarii principiilor 
comune ale flexicuritatii.    

 
22.03.2007 - Asociatia Europeana a Securitatii Aviatiei (EASA -
European Aviation Security Association) anunta aparitia noului 
website: http://www.easa-security.org. Site-ul ofera publicului si 
membrilor informatii si documentatii asupra tuturor problemelor legate 
de aviatie. 
  
27.03.2007 - CoESS a prezentat oficial Comitetului European 
comentariile aduse asupra Cartii Verzi cu referinta la Legea Muncii. 
 
19.04.2007 - La Berlin a avut loc o intalnire incununata de succes intre 
CoESS si UNI-Europa, subiectul fiind Valorile cele mai inalte. 
 
20.04.2007 - CoESS a participat la o improtanta conferinta despre 
flexibilitatea angajarii si siguranta angajatilor. Conferinta face parte din 
procesul de consultare al Comisiei Europene asupra flexibilitatii 
angajarii si sigurantei angajatilor cu statele membre, parlamentari, 
sindicate, oameni de afaceri, organizatii non-guvernamentale etc. 
 
 26.04.2007 - Comisia Europeana anunta ca mai multi parteneri multi-
industriali au semnat intelegerea generala autonoma asupra hartuirii si 
violentei la locul de munca. 
  
05.06.2007 - CoESS a comunicat oficial comentariile sale privind 
implementarea practica a Directivei 2003/88/EC ce contine anumite 
aspecte a organizarii timpului de lucru. 
 
11.06. 2007 -  CoESS a participat la Sedinta de comunicarii impreuna 
cu UNI-Europa si Comisia Europeana. Au fost discutate urmatoarele 
subiecte: 
- Implementarea Dialogului Social la nivel national 
- Sanatate si Protectia muncii (Intelegerea interprofesionala privind 
viloenta la locul de munca si chestionare asupra stresului) 
- Proiectul Celei mai bune Valori 
- Punerea bazei unui proiect privind modernizarea organizarii muncii 
- „Turul Europei”  al Dialogului Social 
- Egalitatea intre sexe: prima dezbatere pentru o declaratie comuna 
 
26.06.2007 - Forumul „Liaison Meeting”. Discutiile s-au concentrat 
asupra urmatoarelor teme: Protectia muncii la locul de munca, 
Restructurari si Adaptabilitate si Demografie, Comisia Europeana a 
Angajatilor, Problemelor sociale si Oportunitatilor Egale. 
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