
1 

 Buletin Informativ ARIS, Noiembrie / Decembrie 2007 

   EVENIMENT !!! 
Iata ca in 2007, odata cu intrarea in Uniunea Europeana, s-a completat si 
lista marilor operatori de securitate privata care opereaza in Romania. Intai a 
venit G4S apoi Prosegur si iata in final a intrat si SECURITAS. 
Prezenta in Romania a acestor mari jucatori, lideri mondiali ai serviciilor de 
securitate privata, a fost comentata favorabil inclusiv de reprezentanti ai 
industriei locale. In principal, cei mai multi au crezut ca multinationalele, cu 
reputatia si experienta lor, vor contribui la primenirea climatului concurential 
pe piata serviciilor de securitate privata din Romania. 
Desi ar fi de comentat vis-a-vis de imprejurarile in care fiecare dintre cele trei 
„multinationale” au intrat pe piata romaneasca, ne vom referi in cele ce 
urmeaza la SECURITAS AB, companie care, de curand, si-a serbat  
„intrarea oficiala” in Romania printr-o petrecere fastuoasa. 
„Intrare oficiala” este o precizare binevenita pentru ca, se pare, exista si o 
intrare neoficiala care… nu arata tocmai bine. Surse bine informate spun 
ca venirea SECURITAS AB in Romania este strans legata de privatizarea 
PETROM de catre grupul austriac OMV, privatizare care s-a dovedit a fi o 
buna afacere si pentru SECURITAS. Astfel, la scurt timp dupa privatizare, 
grupul OMV a demarat un audit de securitate referitor la activele PETROM. 
Ca si auditor a fost aleasa o companie de consultanta, membra a grupului 
SECURITAS AB. Este inutil probabil sa  mentionam ca acel contract de 
servicii de securitate pentru PETROM in Romania este o afacere de multe 
milioane de euro pe an si deci un „premiu” ravnit  de orice firma, fie ea 
romaneasca sau straina. Tot asa este bine stiut ca, inainte de preluarea de 
catre OMV, contractele de paza  (si nu numai) pentru PETROM se dadeau 
pe „ochi frumosi” si la „baieti destepti”. Deci, cu atat mai mult, auditorul de 
securitate pentru PETROM trebuia sa fie o firma profesionista, deasupra 
oricarei suspiciuni, desi consultantul SECURITAS avea totusi o astfel de 
imagine, de firma competenta si independenta. Gurile rele (surse 
anonime ...) spun insa ca, de fapt, pe baza evaluarii facute de firma de 
consultantul SECURITAS, PETROM  a contractat seriviciile de securitate de 
la o firma romaneasca, o firma bine-cunoscuta in urma cu ceva timp mai ales  
ca si protagonista a ceea ce s-a numit in presa vremii „furtul secolului”. La 
scurt timp dupa preluarea contractului cu PETROM, aceeasi firma 
romaneasca „recomandata” a fost preluata de SECURITAS AB, firma de 
servicii de securitate din acelasi grup cu firma de consultanta. Adica cine a 
centrat a venit si la preluare. 
Sigur, OMV-PETROM, ca entitate privata este libera sa-si aleaga 
consultantii, auditorii si furnizorii de servicii pe care si-i doreste. Cu toate 
astea, pentru omul obisnuit din Romania ar putea  ramane niste intrebari la 
care ar merita si niste raspunsuri, macar si pentru faptul ca, in calitatea 
noastra de contribuabili, prin intermediul statului, suntem inca proprietari ai 
unei bune parti din PETROM: 
1. Ce ratiuni au stat la baza deciziei SECURITAS AB de a intra pe piata 
romaneasca nu prin deschiderea unei reprezentante proprii care sa 
concurez cu firmele locale de pe pozitii egale ci prin cumpararea unei firme 
romanesti? Ce pondere a avut in luarea deciziei de cumparare existenta 
contractului cu Petrom?  
2. Exista vreo legatura intre auditul facut de catre consultantul SECURITAS 
la OMV-PETROM  si faptul ca SECURITAS AB  a devenit actionar majoritar 
la firma de paza romaneasca care a preluat contractul de securitate in urma 
auditului. Daca exista o legatura, poate fi calificata aceasta legatura, ne-
etica, imorala, ilegala sau toate la un loc?! 
3. Daca aceasi situatie s-ar fi intamplat in vremea cand PETROM era inca 
majoritar in proprietatea statului roman, respectiv daca atunci PETROM ar fi 
incheiat un contract major cu o companie pe baza specificatiilor elaborate 
practic de catre aceeasi firma (din acelasi grup),  ar fi fost acesta un caz 
interesant pentru organele in drept? 
Nu stim daca aceasta  „istorie neoficiala” a intrarii SECURITAS AB pe piata 
din Romania va fi pe deplin confirmata dar, asa cum se vad lucrurile acum si 
in absenta altor detalii clarificatoare, nu putem decat sa concluzionam ca 
„onorabilele” multinationale occidentale sunt departe de a fi un exemplu de 
etica in business, de la care noi, ca niste balcanici cu obiceiuri proaste ce 
suntem  - nu-i asa!?- ar trebui sa invatam si sa luam aminte... 
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Sub egida ARIS si PATROSEC, in zilele de 16 si 17 
Noiembrie 2007, la World Trade Center a avut loc cea 
de a doua Editie a Conferintei Internationale de 
Securitate Privata. Conferinta a avut ca tema de 
dezbatere “Locul si rolul industriei de securitate private 
in societatea contemporana”. Si-au adus contributia 
prestigiosi invitati din tara si din strainatate. (detalii in 
pag. 4-5) 
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 Patronatul Serviciilor de  
Securitate, in colaborare cu 
Camera de Comert si Industrie a 
Municipiului Bucuresti, a 
organizat Prima Editie a Topului 
National al Firmelor Specializate 
de Paza. Topul a fost realizat pe 
mai multe categorii de societati si 
a vizat rezultatele obtinute in 
anul 2006. Evaluarea a avut in 
vedere rezultatele financiare ale 
firmelor. Ca si criterii de calificare 
au fost onorabilitatea firmelor si 
plata taxelor la bugetul de stat. 
Ceremonia de premiere a avut loc 
la sediul Camerei de Comert in 
ziua de 17 Decembrie 2007. 
 
 In ziua de 8 Decembrie 2007, 
la Hotelul Hilton din Capitala, 
Fundatia Eurisc a organizat o 
noua Conferinta de Securitate cu 
participare internationala. Au fost 
prezenti reprezentanti ai 
Academiei Romane, ai institutiilor 
de stat cu atributii in domeniul 
securitatii, ai asociatiilor 
profesionale si patronale din 
sectorul privat de securitate. 
 
  Liderul mondial in servicii 
de securitate Securitas AB si-a 
lansat oficial operatiunile in 
Romania. Cu sediul central in 
Suedia, firma opereaza in peste 
30 de tari. In Romania, 
Securitas are 11 filiale iar 
principalele servicii furnizate 
sunt paza specializata pe 
diferite sectoare de activitate, 
monitorizare, servici i de 
intervent ie, consul tanta, 
investigatii si transport de 
valori.  
 
 Senatorii din Comisia de 
aparare au dat raport favorabil 
unei initiative legislative care 
modifica legea privind regimul 
armelor si munitiilor. Initiatorii au 
cerut, in expunerea de motive, ca 
in stabilirea activitatilor si 
institutiilor care pot face obiectul 
pazei cu arma letala trebuie sa se 
tina cont si de o serie de criterii 
precum activitatea desfasurata de 
unii agenti economici – in mod 
deosebit in zonele complexelor de 

crestere a animalelor, abatoare, 
unitati de prelucrare a carnii, 
laptelui etc. Senatorii Comisiei de 
aparare au stabilit ca firmele 
specializate pot pazi, cu arma 
letala, si societati care desfasoara 
activitati economice care, prin 
natura lor, pot fi tinta comiterii 
unor infractiuni si care se afla 
amplasate in locuri izolate sau in 
zone cu risc ridicat de producere a 
unor fapte antisociale. 
 
      CNADNR organizeaza  
licitatii privind contractarea de 
servicii de securitate pentru 
autostrazile din Romania. Au fost 
achizitionate caiete de sarcini  de 
catre  opt  firme pentru tronsonul 
de autostrada Bucuresti - Pitesti. 
Pentru asigurarea serviciilor de 
paza pe tronsonul numit 
Autostrada Soarelui, au fost 
achizitionate 11 caiete de sarcini. 
Una din conditiile mai putin 
obisnuite care trebuie indeplinite 
este aceea ca firmele ofertante sa 
aiba in dotare minimum 30 de 
caini utilitari cu atestat de dresaj 
(Newsin). Surse anonime spun ca 
astfel de specificatii exotice in 
caietele de licitatii cu firmele de 
stat sunt simptomul clasic al unei 
licitatii cu “ dedicatie” 
 
 In zilele de 31 ianuarie si   2 
februarie are loc la Londra a treia 
editie a manifestarii internationale  
“Global Summit—Security for 
Critical Energy Infrastructure”. Asa 
cum rezulta si din titlu,  
evenimentul este dedicat  
specialistilor din domeniul 
securitatii infrastructurilor critice 
legate de domeniul energetic. La 
manifestare participa  din partea 
Departamentului de Stat al 
Statelor Unite Coordonatorul Sef 
pentru Protectia Infrastructurilor 
Critice. De asemenea vor fi 
prezenti reprezentanti de top din 
partea unor renumite companii din 
domeniu precum Elf, Petrobras, 
BP, Gazprom, etc. Din Romania va 
fi prezent dl. Gabriel Mihai Badea 
care va sustine o prezentare pe 
tema securitatii retelelor de 
distributie in domeniul petrolier.  
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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) 

EXAMENE in 2008 
IISEC 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. 

  IISec a inceput discutiile 
pentru o potentiala fuziune cu 
The Security Institute din UK. 
Prin aceasta fuziune se 
urmareste crearea unui nou 
cadru profesional in care 
membrii celor doua institute sa 
beneficieze de o mai mare 
expunere publica si o mai larga 
recunoastere profesionala. In 
aceasta perioada au loc discutii 
la varf intre conducerile celor 
doua organizatii, urmand sa se 
constituie comitete de lucru care 
sa identifice sinergiile existente 
si potentialele probleme ce vor 
trebui rezolvate pentru o buna 
functionare in noul format. 
The Security Institute este o 
organizatie profesionala fondata 
in anul 1957, iar in 2007 
numarul membrilor activi a 
ajuns la 420. Scopul Security 
Institute este de a creste 
profesionalismul celor care 
profeseaza in industria de 
securitate. Aderarea la acest 
institut este personala si ofera o 
gama larga de beneficii. 
 IISec a acordat Perpetuity 
Training Ltd franciza de 
organizare a cursurilor de 
security management pentru 
zona UK. Cu aceasta ocazie 
IISec si Perpetuity au analizat 
formatul cursurilor la distanta 
avand in vedere o modificare in 
ceea ce priveste formatul de 
sustinere a testelor sustinute la 
finalul fiecarui modul. De 
asemenea IISec si Perpetuity 
colaboreaza pentru adaptarea 
cursurilor la noile cerinte pentru 
acreditare ce vor fi emise de 
catre Agentia de Formare 
Profesionala din UK  
  In zilele de 4 si 5 Decembrie 
2007 IISec a organizat editia cu 
nr 10 a Conferintei de Securitate 
EST/VEST. Conferinta a avut  loc 
in Dubai si a fost  onorata de o 
larga si prestigioasa participare 
internationala. 

Noutati IISec 

IISec Associate Membership 
IISec 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 

EXAMENE in 2007 
In urma sesiunilor de examinare din 2007, prezentam in 
continuare situatia examenelor promovate: 
 
Dan Paul Belai:  
    Fire Prevention & Control and Health and Safety. 
 
Alice Tarsea:  
    Security Management.  
 
George Raducanu:  
    Fire Prevention & Control and Health and Safety.  
 
 Florin Hoffman: 
      Security Management;  
      Fire Prevention & Control and Health and Safety.  
 
Manole Ionut Doru:  
      Romanian Law;  
      Security Management;  
      Fire Prevention & Control and Health and Safety;  
      Security of corporate Assets;  
      Emergency Situations. 
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La mijlocul lunii Noiembrie, la World Trade 
Center, a fost organizata o noua editie a 
Conferintei Internationale de Securitate, de data 
aceasta tema fiind SECURITATEA PRIVATA-
REALITATE SI NECESITATE. Este practic al 
treilea an cand la Bucuresti, la initiativa ARIS, au 
loc astfel de conferinte ale securitatii private la 
nivel international . Aceasta editie a fost cu atat 
mai importanta cu cat s-au putut remarca si 
evenimente inedite, respectiv participarea 
PATROSEC (PSS) ca si coorganizator al 
Conferintei dar si prezenta in cadrul manifestarii a 
Secretarului General al  CoESS, d-na Hilde de 
Clerck. 
Printre paricipantii de marca s-au aflat si dl 
deputat Costica Canacheu, Presedintele  
Comisiei Parlamentare pentru Controlul  SIE, 
precum si parlamentarul britanic Bruce George 
care, de altfel, a fost prezent si editiile anterioare 
ale Conferintei. 
S-au mai aflat printre invitatii de onoare dr. Ingo 
Pas, Presedintele Camerei Republicii Slovenia 
pentru Securitate Privata precum si Jivko 
Chakrachiev, Presedinte al Camerei Nationale a  
Detectivilor si Agentilor de Securitate din Bulgaria. 
Din partea Institutului International de Securitate 
din Marea Britanie au fost prezenti d-nii Peter 
Jones si Mark Button. 
Pe parcursul celor 2 zile ale conferintei  au fost 
prezenti peste 60 de  reprezentanti ai industriei de 
securitate in special din Romania dar si din 
strainatate, respectiv manageri de securitate atat 
din sectorul privat cat si din sectorul public. 
Prima zi a Conferintei a debutat prin discursurile 
de bun venit rostite de d-nii Gabriel Badea, 
presedintele ARIS, dl. Ion Popescu, presedintele 
PATROSEC (PSS) si dl. Bruce George.  
Dl. Deputat Costica Canacheu a prezentat  
perspectiva politica si a sa personala asupra 
industriei de securitate si a urat succes 
organizatorilor. 
De un real interes a fost si prezetarea d-nei Hilde 
de Clerck, care a trecut in revista aspecte ale 
Directivei Europene privind Serviciile si Piata 
Interna, relevante pentru industria de securitate 
prin influenta pe care ar putea-o exercita asupra 
acesteia in Uniunea Europeana precum si 
perspective privind armonizarea legislatiei de 
securitate la nivelul Uniunii Europene. 
De asemenea, prezentarea d-nei Adelina 
Palade—responsabilul SRI pentru relatii publice- 
a suscitat vii comentarii printre participantii care 
au dorit sa afle mai mult despre strategia institutiei 
SRI vis-a-vis de sectorul privat.  
Dl. Ion Catrinoiu, reprezentantul Directiei de 

CONFERINTA INTERNATIONALA DE SECURITATE: 
Securitatea Privata

Bucuresti, 16
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CONFERINTA INTERNATIONALA DE SECURITATE:  
Securitatea Privata—Realitate si Necesitate 

Bucuresti, 16-17 Noiembrie 2007 

Ordine Publica din IGP, a prezentat cateva idei 
cu referire la conceptia Directiei privind 
imbunatatirea cadrului legislativ al securitatii 
private.  
A doua parte a sesiunii a fost consacrata 
prezentarilor cu caracter profesional.  
Astfel, dr. Mark Button si dl. Gabriel Badea au 
pus in discutie relationarea unor concepte si 
teorii criminologice cu practica securitatii private. 
Pe de alta parte, prezentarile d-nilor Peter 
Jones, Ken Livingstone si Gordon Lilly au avut 
prezentari privind diverse modele teoretice de 
abordare si planificare aplicate la practica 
managerilor de securitate. Prezentari precum: 
Managementu l Secur itat i i  in Cazul 
Evenimentelor Speciale, Comunicarea si 
Managementul Securitatii, Vulnerabilitatile 
Corporative si Scopul Politicilor de securitate –  
s-au bucurat de aprecierea unanima a invitatilor 
prezenti la Conferinta. 
Ziua intai a Conferintei s-a incheiat cu un 
cocktail festiv si cu un dineu de gala. 
In prima parte a celei de-a doua zile au 
continuat prezentarile pe teme profesionale, in 
timp ce a doua parte a fost rezervata 
dezbaterilor pe tema cadrului legal in care 
functioneaza industria de securitate privata. In 
prezentarea sa, dr. Ingo Pas, Presedintele 
Camerei Republicii Slovenia pentru Securitatea 
Privata a facut o prezentare a industriei de 
securitate din Slovenia in ceea ce priveste 
cadrul legal. Dr. Pas a mentionat ca Organizatia 
condusa de domnia sa a obtinut excluderea 
criteriilor financiare (situatia taxelor -n.r.) ca si 
conditie legala pentru licentierea firmelor de 
securitate. Acest succes a fost posibil prin 
sesizarea neconstitutionalitatii acestei prevederi 
legale la Curtea Constitutionala din Republica 
Slovenia. 
Dezbateri sustinute au continuat pe tema 
legislatiei de securitate. S-au conturat doua 
puncte de vedere relativ opuse. Astfel, in 
interventiile sale, dl. Badea a sustinut ca 
industria de securitate este o activitate privata 
derulata in spiritul principiilor libertatii economice 
si economiei de piata  iar cadrul legal, prin 

prevederi excesive, nu trebuie sa se 
constituie intr-un instrument de ingradire a 
libertatilor economice asa cum sunt ele 
percepute intr-o societate democratica. Pe de 
alta parte, dl. Bruce George a argumentat ca 
prin rolul si prezenta sa in spatiul public, 
securitatea privata ar putea genera situatii cu 
impact deosebit in societate drept pentru 
care un control al statului printr-un cadru 
legislativ adecvat ar fi de dorit. 
De asemenea, o serie de participanti  au 
intervenit pe probleme legate de 
imbunatatirea cadrului legal al industriei de 
securitate. 
In finalul Conferintei s-a concluzionat ca 
manifestarea s-a dovedit a fi un excelent 
cadru de schimb de informatii si cunostinte 
intre profesionistii care activeaza in domeniul 
securitatii private, un eveniment de inalta 
tinuta care trebuie reeditat.  
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securitate— sunt reglementate de catre Directiva 
Europeana a Serviciilor in contradictoriu cu 
legislatia de securitate in vigoare intr-o serie de 
state membre UE (printre care si Romania - n.r.), 
iar CoESS a cerut  clarificari in acest sens de la 
Comisia Europeana. Raspunsul Comisiei Europene 
s-a referit in principiu la faptul ca, desi se vor 
putea aduce imbunatatiri Directivei, acestea nu 
vor putea fi in contradictie cu art. 49 din Tratatul 
Uniunii care se refera la libera circulatie a 
capitalurilor si serviciilor. Cu alte cuvinte, nici o 
limitare sau conditie prevazuta in legislatiile 
nationale nu vor putea ingradi in niciun fel 
furnizarea de servicii de vanzare, instalare si 
mentenanta a echipamentelor si sistemelor 
tehnice de securitate, pe tot cuprinsul Uniunii 
Europene (n.r.). D-na de Clerck a amintit ca, in 
continuare, Comisia Europeana este preocupata 
de armonizarea legislatiei care reglementeaza 
Industria de Securitate la nivelul UE si ca in 
continuare vor avea loc discutii si consultari pe 
baza unor asa numite “documente verzi” emise de 
Comisia Europeana, comisie care va prezenta un 
raport-concluzie pe aceasta tema pana la sfarsitul 
anului 2010.  
In a doua parte a discutiilor, d-na de Clerck a 
informat Comitetul despre participarea CoESS la 
activitatea de elaborare a standardelor in 
domeniul industriei de securitate la nivel 
European precum si despre raportul Consiliului 
Europei pe problema securitatii private. 
In continuare, s-au purtat discutii in legatura cu 
activitatea Comitetului pentru paza in 2007-2008. 
In primul rand s-a readus in discutie posibila 
armonizare a legislatiei de securitate la nivel UE si 
faptul ca pana la sfarsitul anului 2008 CoESS va 
trebui sa elaboreze o strategie de actiune in 
legatura cu aceasta problema. Dl. Jorma Hakala a 
aratat ca informatiile din raportul “Viitorul 
Industriei” ar putea constitui o baza obiectiva 
pentru discutii cu toate partile interesate. De 
asemenea, dl. Hakala a mai adus in discutie 

problema datelor statistice din Raportul CoESS pe 
anii 2006-2007 subliniind ca in viitor este 
necesara elaborarea unei metodologii unitare de 
strangere a datelor statistice, un draft al unei 
astfel de metodologii urmand a fi prezentata cu 
prilejul urmatoarei intalniri a Comitetului.  

In ziua de 28 Noiembrie 2007, la sediul Securitas 
din Bruxelles,  a avut loc sedinta  Comitetului de 
Lucru  pentru Paza al CoESS. La sedinta au 
participat D-na Hilde de Clerck, Secretar General 
CoESS precum si d-nii Jorma Hakala (Finlanda), 
Joszef Kallo, Mihaly Samu (Ungaria), Vaska 
Penkova (Bulgaria), Pawel Rafalski (Polonia), 
Eduardo Cobas Urcelay (Spania). Sedinta a fost 
prezidata de dl. Tore Nilsen, presedintele 
Comitetului, care reprezinta industria de 
securitate din Suedia. 
Romania nu a fost reprezentata in cadrul acestei 
reuniuni. 
Pe agenda Comitetului s-au aflat discutii 
referitoare la Directiva Europeana  Pentru Servicii, 
informarea membrilor cu privire la Raportul 
Consiliului Europei cu Privire la Legislatia de 
Securitate, informare legata de Raportul privind 
Viitorul Industriei de Securitate in Europa. 
In deschiderea sedintei a fost anuntat faptul ca 
asociatia poloneza, membra a CoESS, a intrat in 
proces de lichidare, drept pentru care si mandatul 
acestei asociatii la CoESS inceteaza. O noua 
asociatie a industriei de securitate private din 
Polonia a luat fiinta, urmand ca aceasta noua 
asociatie sa comunice in cursul anului viitor 
decizia sa in legatura cu o eventuala asociere la 
CoESS. Pana la reglementarea acestei situatii, 
reprezentantii polonezi vor avea doar statut de 
observatori. De asemenea, reprezentantii 
asociatilor din Ungaria si Spania au facut cunoscut 
Comitetului numele persoanelor ce vor urma sa le 
reprezinte asociatiile in cadrul Comitetului. In 
continuarea sedintei, d-na Hilde de Clerck a 
informat Comitetul in legatura cu pozitia si 
activitatea CoESS fata de Directiva Europeana a 
Serviciilor. Astfel, d-na de Clerck a reamintit celor 
prezenti ca de la data de 2 noiembrie 2007 CoESS 
a trimis o nota interna tuturor asociatiilor membre 
in care se precizeaza care dintre sectoarele 
industriei de securitate cad sub incidenta 
Directivei pentru Servicii. In continuare a 
reamintit celor prezenti ca, recent, Comisia 
Europeana a editat un Indrumar care sa sprijine 
tarile membre UE sa implementeze Directiva 
Serviciilor pana la sfarsitul anului 2009. In 
cuvantul sau, d-na de Clerck a mai aratat ca, 
datorita faptului ca asa numitele “activitati 
conexe” serviciilor de securitate—ca de exemplu 
instalarea si mentenanta echipamentelor de 
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 Agenda CoESS 

In final a fost anuntata intentia CoESS de a 
organiza o conferinta la nivel inalt cu participarea 
tuturor organizatiilor interesate in industria de 
securitate inclusiv a reprezentantilor Comisiei 
Europene pana la sfarsitul lunii iunie 2008. O alta 
conferinta va fi organizata de CoESS in cursul lunii 
octombrie, de aceasta data pe tema implementarii 
dialogului social la nivelul tarilor din UE. 
In incheiere au fost anuntate datele pentru 
urmatoarele intalniri ale Comitetului de Lucru 
pentru Paza, respectiv 4 martie si 5 mai 2008.  
 
In zilele de 26-27 Noiembrie 2007 la Budapesta a 
avut loc sedinta Comitetului de Lucru pentru 
Securitate Maritima al CoESS. 
La manifestare au participat  Frederik Cornell, 
Frans Mahn, Johan Ohlsson, Laszlo Reindl. Sedinta 
a fost condusa de Presedintele in exercitiu al 
Comitetului, dl. Nico Bezemer. Din Romania a fost 
prezent dl. Remus Tila.  
In deschiderea discutiilor, dl. Nico Bezemer a 
informat membrii prezenti ai Comitetului despre 
activitatile SAGMaS respectiv Grupul Consultativ al 
Detinatorilor de Interese pentru Securitate 
Maritima, format la initiativa directa a Comisiei 
Eurpene. In principal s-a adus in discutie 
preocuparea SAGMaS pentru crearea unor 
documente standardizate de identitate pentru 
personalul de securitate din domeniul maritim. 
Urmatorul subiect adus in discutie s-a referit la 
problema instruirii personalului de securitate. 
Astfel, d-nii Frans Mahn si Johan Mahn au facut o 
prezentare a unui program de instruire destinat 
agentilor de securitate care lucreaza in domeniul 
maritim. Programul ar urma sa deruleze pe 
parcursul unei zile si ar trebui sa vina in 
completarea instruirii de baza a agentilor de 
securitate. In legatura cu aceasta chestiune mai 
raman in discutie probleme precum stabilirea 
furnizorilor de pregatire, a autoritatii de 
recunoastere si autorizare, stabilirea nivelului de 
implicare al CoESS si al asociatiilor nationale. 
In continuare, au mai avut loc dezbateri pe 
marginea prezentarii “Programul de Securitate al 
Portului Rotterdam” in legatura cu obiectivele 
Comitetului dar si in legatura cu largirea 
preocuparilor acestuia si catre alte elemente ale 
lantului logistic. In ultima parte a intalnirii s-a 
discutat despre acreditarile AEO si RSO, acreditari 
pe care firmele de securitate care opereaza in 
domeniul protectiei elementelor lantului logistic ar 
putea sa le dobandeasca. 
In incheiere, s-a stabilit ca urmatoarea intalnire a 
Comitetului sa aiba loc in Romania la Constanta in 
data de 5 Mai 2008. 

 La 28 ianuarie 2008  are loc la  
Bruxelles Reuniunea Plenara a Comitetului 
pentru Dialog Social Sectorial pentru 
Securitatea Privata. La eveniment vor 
participa atat reprezentanti CoESS cat si 
reprezentanti ai UNI Europa, structura 
asociativa a sindicatelor din industria de 
securitate la nivel European. 
Pe agenda sesiunii figureaza discutii 
tematice precum: proiectul pentru 
imbunatatirea muncii, implementarea 
proiectului de dialog social European, 
violenta si stress-ul la locul de munca, 
dezvoltarea dialogului social in sectorul 
securitatii private din tarile noi admise in EU 
si tarile candidate, prezentarea rezultatelor 
proiectului Verdi/Uni Europa, proiectul 
TAIEX in Turcia, mobilitatea fortei de munca 
in EU. 
 Tot la Bruxelles, in ziua de 29 ianuarie, 
are loc reuniunea Comitetului de Lucru 
pentru Extinderea CoESS. Pe agenda 
sesiunii se afla, printre altele, discutarea 
evolutiilor pe proiectele nationale cuprinse 
in programul Vienna Roadmap. 
 In zilele de 14-15 februarie va avea loc 
la Ljubliana—Slovenia Conferinta privind 
Dezvoltarea Dialogului Social  in Sectorul 
Securitatii Private din Noile Tari Membre ale 
UE. Conferinta este organizata de catre 
Camera Republicii Slovenia pentru 
Securitate Privata.  
La reuniune sunt invitati sa participe 
reprezentanti ai industriei de securitate 
privata din tarile din Estul si Centrul 
Europei, tari membre sau candidate la 
Uniunea Europeana. Initiativa se doreste sa 
aiba un caracter permanent, astfel de 
manifestari urmand sa aibe o frecventa 
lunara, intalnirile urmatoare fiind 
programate in Ungaria, Lithuania, Romania, 
Polonia, Slovacia, Bulgaria si Republica 
Ceha.  
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Ljubliana octombrie 2007Ljubliana octombrie 2007Ljubliana octombrie 2007–––   infiintarea infiintarea infiintarea    
Comitetului International in Domeniul Securitatii Comitetului International in Domeniul Securitatii Comitetului International in Domeniul Securitatii 

Private din Tarile Europei de SudPrivate din Tarile Europei de SudPrivate din Tarile Europei de Sud---EStEStESt   

Camera Republicii Slovenia pentru Securitate 
Privata a organizat la Ljubliana, in zilele de 16- 
17 octombrie 2007, cea de-a patra editie a 
Conferintei Internationale de Securitate cu 
tema, “Securitatea Privata—Activitate Privata 
sau Parte a Autoritatii Represive?”. 
Conferinta a fost prezidata de dr. Ingo Pas, 
presedintele Camerei si reprezentantul 
Sloveniei in Comitetul de Lucru pentru 
Extindere al CoESS. 
La Conferinta a participat ca invitat de onoare 
d-na Hilde de Clerck,  Secretar General al 
CoESS. 
Au fost prezenti reprezentanti din o serie de 
tari din Europa Centrala si de Sud Est, 
respectiv din Belgia, Germania, Slovacia, 
Ungaria, Croatia, Serbia, Macedonia, Bosnia-
Herzegovina, Bulgaria, Munte-Negru, Ungaria 
si Romania. 
Din tara noastra au fost prezenti d-nii Ion 
Popescu, Gabriel Badea, Bogdan Sovar. 
Printre cele mai importante contributii in cadrul 
Conferintei se pot aminti urmatoarele: 
Dr. Zeljko Dobranovic a facut o analiza asupra 
situatiei industriei de securitate privata din 
Croatia dupa implementarea Legii pentru 
Securitatea Privata in anul 2003. Printre altele 
Dr. Dobranovici a aratat ca perceptia curenta 
este ca industria de securitate este grevata de 
un cadru legal excesiv si neadaptat mediului 
economic dar ca propunerile de imbunatatire 
venite din partea reprezentantilor industriei au 
fost acceptate de autoritati. 
Dl. Dale Kneeland, consultant international de 
securitate, a aratat ca in zilele noastre 
comunitatea securitatii private este un exemplu 
de buna cooperare internationala respectiv 
schimbul de informatii din acest domeniu 
facandu-se liber fara bariere de nationalitate, 
convingeri religioase sau politice. In 
continuare, a atras atentia asupra necesitatii 
pregatirii profesionale si manageriale ale 
factorilor de decizie din sfera securitatii private. 
De asemenea, dl Kneeland a mai aratat ca 
zona Balcanilor este considerata o zona 
strategica la nivel mondial si ca securitatea 
privata trebuie sa joace un rol deosebit in a 
corecta imaginea de “autostrada spre Europa” 
a grupurilor criminalitatii organizate prezente in 
aceasta zona. 

Dr. Dusan Davidovic de la Unversitatea de 
Drept si Criminologie  din Belgrad  a 
concluzionat ca, in societatea actuala, 
bunele relatii dintre industria de securitate 
privata si institutiile de siguranta publica sunt 
critice pentru  atingerea unui nivel acceptabil 
de siguranta publica in orice tara. 
In prezentarea sa, d-na Hilde de Clerck a 

facut o trecere in revista asupra diverselor 
abordari in ceea ce priveste reglementarea 
legala a idustriei de securitate privata in tarile 
din Uniunea Europeana. De asemenea, in a 
doua parte a prezentarii,   d-na de Clerck a 
aratat ca actuala diversitate in ceea ce 
priveste cadrul legal al securitatii private in 
UE se afla in contradictie cu principiile 
dezvoltate in Tratatul Uniunii Europene 
referitoare la piata interna care presupune 
circulatia libera neingradita a serviciilor pe tot 
cuprinsul Uniunii. Din aceasta cauza, CoESS 
a sustinut neincluderea serviciilor de 
securitate in Directiva Europeana pentru 
Servicii si Piata Interna, lucru care s-a si 
intamplat. Ramane in continuare ca 
problema reglementarii legale a serviciilor de 
securitate la nivel UE sa se decida intr-un 
interval de timp in jurul anului 2010. 
Si Dr. Joszef Kallo din Ungaria a insistat pe 

contradictiile de principiu intre spiritul 
Tratatului si al Directivelor Europene, pe de-o 
parte, si cadrul legal de reglementare al 
industriei de securitate din diverse tari 
europene, pe de alta parte. In continuare, dr. 
Kallo a enumerat o serie de sentinte ale Curtii 
Europene de Justitie date impotriva unor state 
europene precum Italia, Olanda, Spania, 
Belgia, Portugalia care au prevederi legale 
referitoare la industria de securitate 
incompatibile cu normele europene.   
Reprezentantii romani la Conferinta au 
sustinut prezentari consistente cu tema 
conferintei, referindu-se atat la aspecte 
concrete privind relatia industriei de securitate 
din Romania cu mediul public dar si la aspecte 
de abordare teoretica. 
In cea de-a doua zi a Conferintei, Dr. Ingo Pas 

a prezentat initiativa sa de a se crea un cadru 
formal de lucru si colaborare pentru 
reprezentantii industriei de securitate din tarile 
Europei de Sud-Est. 
In acest sens a inaintat spre studiu 
reprezentantilor asociatiilor industriei de 
securitate din tarile Sud-Est Europene 
protocolul de infiintare a Comitetului 
International in Domeniul Securitatii Private din 
Tarile Europei de Sud-Est. 
Comitetul ar urma sa isi inceapa activitatea 
dupa semnarea lui  de catre membrii 
Comitetului de Initiativa, dar nu mai tarziu de 
31.08.2007 

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 
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