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Foarte mult timp i-a trebuit industriei de securitate din România pân
când  a reus it s   se coaguleze în ni te forme asociative care s  o
ajute  s i exprime interesele cât de cât coerent...

i mai mult a durat procesul de coagulare între organiza iile
reprezentative ale industriei. Procesul nu numai c  a fost de lung
durat  dar i cu multe sui uri i coborâ uri, cu multe asperit i, cu
îndoieli i suspiciuni, cu accese de orgoliu personal… c  a a e la
Români! Pân  la urm  minunea s-a produs, a aparut i se
cheam  (înc ) Federa ia Serviciilor de Securitate (FSS). Federatia, cum
spuneam, a fost rezultatul mult timp pus sub semnul întreb rii, al unor
ani de eforturi, i de ce nu, chiar de sacrificii fie ele i doar morale i de
aceea poate mul i i-au pus, mai mult sau mai pu in îndrept it,
speran ele în ea, crezând c  în sfâr it interesele lor, de mai mari sau
mai mici antreprenori vor fi mai bine ap rate.
Ar fi fost bine s  fie a a, ar fi fost un semn c  am reu it s  ne
maturiz m ca industrie i chiar ca i con tiin  profesional .
Din p cate, nu a fost s  fie a a… Dup  un an de zile am constatat c
obiectivele asumate au r mas în ceea mai mare parte f  acoperire,

 nu am reu it s  punem pe picioare nici un proiect de interes comun,
 nu a existat comunicare, c  nu a existat transparen i c  de fapt

aceast  Federa ie s-a dovedit a fi pân  acum doar o form  f  fond
care nu numai c  nu a armonizat interesele generale i comune ale
firmelor de securitate din România ba chiar se pare ca a scos i mai
mult la iveala divergen ele dintre ele. Divergen ele între firmele mari i
firmele mici, divergen ele dintre firmele tehnice i cele de paz ,
divergen ele dintre firmele na ionale i cele multina ionale, între firmele
din Bucure ti i cele din teritoriu.
Cei mai mul i dintre noi au tendin a s  pun  acest quasi-e ec pe seama
unei singure persoane,  f  s  se realizeze, se pare, c  e ecul cel
pu in de moment al FSS-ului este de fapt un e ec colectiv datorat
tocmai faptului c  noi to i nu reu im s  vedem dincolo de interese i
obiective limitate i de moment, c  nu suntem înc  preg ti i, din toate
punctele de vedere, s  ne dep im sectarismul care ne caracterizeaz .

i se pare c  va mai trece mult  vreme pân  când vom în elege cu
adev rat c  avem i interese comune mai importante decât cele
particulare. Iar dac  totu i mai vrem într-adev r sa ne unim eforturile i

 atingem aceste obiective de interes comun care chiar ar putea s  ne
schimbe în mai bine mediul în care tr im i  lucr m, mai întâi va trebui

 înv m ceea ce înseamn  un parteneriat sincer i o colaborare de
bun  credin  care s  pun  mai presus de toate binele general i nu
interesul îngust de grup.
2011 va fi un an hot râtor pentru FSS i pentru industria de securitate.
În acest an ni se va r spunde dac  vom fi reu it într-adev r s
în elegem ceva din propriile gre eli i vom fi capabili s  punem o nou
funda ie mai solid  pentru lucrarea comun  la care ne-am angajat acum
mai bine de un an. Cu alte cuvinte, se va decide dac  FSS va îmbr ca
în sfâr it haina de respectabilitate pe care o merit  o organiza ie care
se vrea reprezentativ  pentru întreaga industrie de securitate din
România sau va r mâne în continuare o form  f  fond sau chiar nu
va mai r mâne de loc.
Pân  la urm  acesta va fi i un examen pentru noi to i care
ne va spune dac  « unitate în diversitate », motto-ul Uniunii
Europene din care cu mândrie facem parte, are totu i o
semnifica ie i în România.
Din p cate un prim r spuns la toate aceste întreb ri ne-a
venit deja... i nu este deloc încurajator.
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În perioada 21-22 octombrie
2010 a avut loc la Bucure ti World
Trade Center Conferin a Interna ional
“Dialogul Social  European în Industria
de Securitate Privat ”. Conferin a face
parte dintr-un program finan at de
Comisa European , program care are
ca obiectiv dezvoltarea i înt rirea
dialogului social în industria de
securitate din rile membre UE din
Centrul i Estul Europei. Programul este
o ini iativ  a Camerei de Comer  a
Industriei de securitate din Republica
Slovenia (ZRSZV), derulat cu sprijinul
CoESS, al Federatiei Europene a
Sindicatelor din Servicii-”Uni Europa” i
al Fundatiei Frederich Ebert din
Germania. Conferin a de la Bucure ti
a fost organizat în colaborare cu
Federa ia “Protector” a Sindicatelor
din Industria de Securitate i cu
Asocia ia Român  a Industriei de
Securitate. (continuare în pagina 3)

Unitate în diversitate?!
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Institu ia European
pentru Protec ia Datelor
(European Data Protection
Supervisor—EDPS) a publicat
în data de 13 decembrie
2010 o declara ie conform

reia stabile te modul în care
monitorizarea, m surile i
modurile de protejare a datelor
s u n t  r e s p e c t a t e  î n
administrarea intern  a UE.
Aceast  declara ie reprezint  o
schimbare major  a modului
de punere în aplicare a acestor

s u r i .  ( s u r s a :
www.seceur.com)

CoESS  împreun  cu
Asocia ia Belgian  a
Securit ii Private (APEG-
BVBO) a organizat în data de
10 decembrie 2010 cel de-al
Treilea Summit European
pentru Securitatea Privat
la Hotel Hilton Brussels. La
Summit au fost prezente peste
160 de companii din toat
Europa, atât publice cât i
private. Discu iile care au avut
loc au eviden iat rolul cheie pe
care  îl  are  securitatea  privat
la  nivel  European  dar  i
n a i o n a l . ( s u r s a :
www.coess.org)
 La  data  de 22 noiembrie

2010 Comisia European a
adoptat “Strategia Intern  UE
privind Securitatea în Ac iune”
care  cuprinde  41  de  ac iuni
concrete ce se vor desf ura
pe parcursul urm torilor 4 ani.
Comisarul UE pentru Afaceri
I n t e r n e ,  d - n a  C e c i l i a
Malmström,  a  declarat   c
“securitatea intern  a UE a
urmat în mod tradi ional o
mentalitate de tip siloz,
concentrându-se pe un sigur
domeniu.  Acum  vom  avea  o
abordare comun  cu privire la
modul  în  care  vom  r spunde
problemelor i provoc rilor din
industria securit ii private”.

Strategia vizeaz  cinci domenii:
crima organizat , terorismul,
infrac iunile informatice i
s e c u r i t a t e a  c i b e r n e t i c ,
gestionarea frontierelor, situa iile
de criz i catastrofele. (sursa:
www.coess.org)

Asocia ia Român  pentru
Tehnica de Securitate a
organizat în perioada 19-21
octombrie târgul “Romanian
Security Fair” în incinta
Palatului Parlamentului unde
au  participat  52  de  companii  din
domeniul tehnicii de securite.
(sursa www.arts.org)
 Pe 30 septembrie 2010 a

avut loc Conferin a Anual
Extraordinar  CoESS în
Brussels. Aceasta conferin  a
fost urmat  de întrunirile paralele
a trei comitete de lucru, astfel:
Comitetul de Lucru pentru Paz ,
Comitetul de Lucru pentru
Supraveghere  E lec tron ic ,
Comitetul de Lucru pentru
Infrastructura Critic . Anul viitor
Conferin a anual  va fi organizat
în Dubl in, Irlanda.(sursa:
www.coess.org)
 În data de 19 iulie 2010 în

cadrul proiectului Dialogul
Social European, CoESS
împreun  cu  alte  apte  sindicate
i patronate (HOSPEEM, CEMR,

EFFEE, EuroCommerce, EPSU,
UNI EUROPA i ETUCE) au fost de
acord cu publicarea Ghidului
multisectorial de abordare a
violen ei i h uirii la locul de
munc . Scopul acestui ghid este

 asigure existen a în orice
companie a unei politici care sa
aib  ca subiect violen a la locul
de munc . Ghidul expune
practicile ce trebuie impuse de
an g a j a t o r i ,  a n g a j a i  i
reprezentan ii lor pentru a
reduce, preveni i atenua
problemele de acest gen la locul
d e  m u n c . ( s u r s a :
www.coess.org)
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instruit i dot rile specifice postului nu sunt
adecvate. De asemenea, dintre problemele
de  interes  comun  ale  celor  ce  activeaz  în
industr ia de securitate enumer m:
concuren a neloial , munca la negru,
evaziunea fiscal , interpret ri abuzive ale
legii, ineficien a în aplicarea legii, regimuri
diferite de aplicare a legii în func ie de firmele
de securitate.

Din punctul de vedere al sindicatelor
de i sunt obligatorii din punct de vedere
legal, contractele colective de munc  la
nivel de companie au ramas ni te deziderate
pe  hârtie,  destul  de  pu in  frecvente  ca
practic i  în  num r  extrem  de  restrâns
declarate i înregistrate la Inspectoratul
Teritorial  de  Munc .  La  nivel  de  ramur  nu
exist  un  acord  colectiv   i,  pân  în  prezent,
nu  au  fost  efectuate  nici  un  fel  negocieri
privind semnarea unuia i nici nu sunt multe
progrese.

 Probleme sunt la nivelul dialogului
social în România, îns  important este s  se
urm reasc  rezolvarea lor.

Concluziile trase dup  dou  zile de
prezent ri i discu ii au fost: importan a
cunoa terii nevoilor angaja ilor, problemele
salariale i condi iile dificile de lucru pentru c
acestea contribuie la nemul umirea agentului
de paz . Trebuie s  se combat  calitatea
proast  a  serviciilor  generate  de  munca  la
negru, evaziunea fiscal i concuren a
neloial .  În  aceast  direc ie  se  simte  nevoia
unei implic ri mai active a sindicatelor.
Totodat  trebuie luate în considerare i
riscurile asumate în afaceri de c tre
angajatori, responsabilit ile asumate de

tre ace tia. De asemenea trebuie
îmbun it i legisla ia în vigoare cu
participarea sindicatelor din industrie.  Odat
identificate aceste priorit i  de interes
comun, efortul reunit al angajatorilor i
sindicatelor s-ar putea dovedi crucial atât
pentru îmbun irea mediului de afaceri cât
i pentru îmbun irea condi iilor de lucru.

La conferin a desf urat  la World
Trade Center Bucure ti au participat: din
partea Cartel Alfa domnii Toader Paraschiv
i Apostol Marian, domnul Ingo Pas

(Pre edinte ZRSZV), domnul Badea Gabriel
(Pre edinte ARIS), Eduardo Cobas
(Pre edintele Comitetului Executiv pentru
Dialog Social CoESS), Ion Popescu
(Pre edinte PSS), Mikaela B lan (Pre edinte
Comisie CNFPA), Marian Joi a (Pre edinte
Federa ia “Protector”), Jozsef Kalo
(Pre edinte MBVMSZ, Ungaria), Riho Lutter
(Pre edintele ESA, Estonia), Hans Dieter
Brauns (Friedrich Ebert Stiftung, Germania)

În programul conferin ei temele
discutate au fost:
-Dl. Pas a vorbit despre dialogul social i
modific rile la nivel na ional în statele
membre UE din Centrul i Estul Europei;
-Dl. Popescu a f cut o prezentare a situa iei
actuale la nivelul angajator-angajat în
România;
-Dl. Joi a a descris rela ia dintre Federa ia
Sindical  pe care o reprezint i autorit ile
din România;
-D-na B lan a prezentat rela ia dintre
Consiliul Na ional de Formare Profesional
pentru Adul i i organiza iile patronale din
industria de securitate;
-Dl. Paraschiv a descris activit ile
Confedera iei Cartel Alfa, rela ia cu
celelalte sindicate i federa ii sindicale;
-Dl. Cobas a prezentat cadrul  European
pentru uniformizarea legislativ  în industria
de securitate.
-Dl.  Kallo  a  discutat  despre  modul  de
salarizare i problemele pe care le
întâmpin  în acest sens în Ungaria.

Conferin a a fost prezidat  de Dl. Pas
împreun  cu  Dl.  Badea  i  Dl.  Popescu.  În
urma discu iilor s-a constatat c  securitatea
privat  nu este foarte clar reglementat  de
legisla ia în vigoare, agentul de paz  este
pl tit necorespunz tor, are un statut social
inferior, lucreaz  în condi ii dificile, este slab

“Dialogul Social  European în Industria de Securitate Privat ”
(continuare din pagina 1)
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În cadrul întrunirii Consiliului
Director din luna septembrie 2010 s-au
aprobat cererile privind aderarea         ur-

toarelor societ i comerciale:
-SINTEL SRL, reprezentat  de CRISTIAN
ZAPRATAN, membru observator;
-SC POLYSTART SECURITY SRL,
reprezentat  de RENE PASCULESCU,
membru observator;
-SC COMPLET SECURITY SRL,
reprezentat  de TAUTU CALIN, membru
observator;
-SC PROELECTRO SRL, reprezentat  de
DARJAN NICOLAE, membru observator;
-SC CONTACT ELECTRIC COM SRL,
reprezentat  de STAN RAZVAN, membru
observator;
-SC ATC SYSTEMS SRL, reprezentat  de
DAN PAUL BELAI, membru asociat;
-SC  DAF  SRL,  reprezentat  de  DOBRE
DANIEL, membru observator;
-SC ELSA ELECTRONIC SRL,
reprezentat  de DIMA LUXAN, membru
observator;
-SC TOTAL PROTECT SRL, reprezentat
de  DIU  ADRIAN  IONEL,  membru
observator.

În cadrul edin ei Consiliului
Director ce a avut loc în luna decembrie
a  acestui  an  au  fost  pe  ordinea  de  zi
urm toarele: punctul de vedere al
Consiliului Director ARIS în cadrul
Consiliului Director al Federa iei
Serviciilor de Securitate(FSS); organizarea
Adun rii Generale a Membrilor ARIS;
proiecte i obiective pentru anul 2011.

În urma discu iilor purtate s-a
aprobat mandatul reprezentan ilor ARIS
la FSS vis-a-vis de posibilitatea primirii
de noi membri, respectiv FSS s  nu
primeasc  noi membri pân  când statutul
acesteia nu va fi modificat corespunz tor
solicit rilor venite din partea altor
organiza ii, c rora s  li se r spund  prin
propuneri de parteneriat.

S-a aprobat de asemenea ca
urm toarea Adunare General  Ordinar  a
Membrilor ARIS s  aib  loc pe data de 14
ianuarie 2011, detaliile urmând s  fie
comunicate c tre membri în timp util.

Obiectivele ARIS care au fost
propuse pentru anul 2011: m rirea
num rului de membrii, realizarea unor
noi materiale de prezentare a Asocia iei,
instituirea unor mecanisme de colectare a
cotiza iilor la zi, l rgirea cooper rii cu
Asocia ia Profesional  Interna ional  a
Securit ii (IPSA) din Marea Britanie.
Aceast  list  a r mas deschis , a fost
transmis  c tre membri pentru ca ace tia

 poat  contribui la dezvoltarea ei.
Adunarea General  Extraordinar

a Membrilor ARIS  ce  a  avut  loc  pe  data
de 19 noiembrie a acestui an a aprobat
înfiin area unui comitet de lucru care s
se ocupe cu securitatea tehnic i cu
participarea la elaborarea de standarde
ocupa ionale. Acesta se va numi
Comitetul de Lucru pe Probleme de
Securitate Tehnic , va fi reprezentat de
domnul Liviu Vl dulescu i î i va începe
activitatea pentru început pe forumul
ARIS, iar întrunirile vor avea loc odat  la
trei luni. Consiliul Director a aprobat i
dezvoltarea paginii web a Asocia iei
respectiv: definitivarea paginii de forum,
deschiderea unor pagini pentru teme de
securitate tehnic , crearea unei baze de
date care s  cuprind  o list  a clien ilor

u platnici.
a cum s-a aprobat în cadrul

edin ei Consiliului Director, urm toarea
Adunare General  va avea loc în data de
14  ianuarie  i  se  vor  discuta
urm toarele: schimbarea sediului
Asocia iei, obiectivele pentru anul
2011, bugetul de venituri i cheltuieli
2010 i altele.

 Consiliul Director i Adunarea General  a
Asocia ilor  A.R.I.S
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Agenda CoESS—RAPORTUL COMISIEI EUROPENE PRIVIND IMPLEMENTAREA
DIRECTIVEI 2003/88/EC PENTRU ORELE DE LUCRU

Comisia European  a adoptat la data de
21 decembrie 2010 raportul “Revizuirea
Directivei pentru programul de lucru”. În
completarea acestui document, CoESS colaboreaz
cu membrii s i pentru a oferi sprijin Comisiei
Europene  în  formarea  unor  opinii  cât  mai  corecte
asupra implement rii acestei Directive având în
vedere orele de lucru din sistemul securit ii private.

Raportul men ionat mai sus analizeaz
punerea în aplicare de c tre statele membre UE a
Directivei 2003/88/EC1 (ulterior "directiva")
privind orele de lucru, în conformitate cu articolul
24. Raportul reaminte te obiectivele i dispozi iile
principale ale Directivei i stabile te principalele
rezultate ale Comisiei de Examinare privind punerea
în aplicare de c tre statele membre. Scopul acestui
raport  este  de  a  oferi  o  imagine  de  ansamblu  a
modului în care statele membre au pus în aplicare
prevederile Directivei i pentru a eviden ia
problemele cheie. Acesta nu poate oferi o explica ie
complet  a implement rilor la nivel na ional.

Scopul s u principal este de a stabili
cerin ele minime de securitate i s tate pentru
organizarea orelor de lucru. Studiile realizate arat

 orele lungi de lucru i odihn  insuficient  (în
special pe perioade prelungite) pot avea efecte

un toare (riscuri mai mari de producere a
gre elilor i accidentelor,condi ii ridicate de stres i
oboseal , riscuri pe termen scurt dar i pe termen
lung privind s tatea angaja ilor).

Directiva stabile te cerin e comune minime
pentru lucr torii din toate statele membre, care
includ:
  limite ale orelor de lucru (nu mai mult de 48 de

ore pe s pt mân  în medie, inclusiv orele
suplimentare);
 pauze minime de repaus zilnic i s pt mânal (cel

pu in 11 ore consecutive de repaus zilnic i 35 ore
neîntrerupte de repaus s pt mânal);
   concediul anual pl tit (cel pu in 4 s pt mâni pe

an);
   pauze/sporuri suplimentare pentru angaja ii care

presteaz i ore de noapte.
De asemenea, Directiva prevede flexibilitate

în organizarea orelor de lucru. Orele minime de
odihn  pot fi amânate, în totalitate sau par ial, în
cazul anumitor activit i. Lucr torii individuali pot
alege  s  lucreze  mai  mult  decât  limita  de  48 de  ore
(a a-numitele "opt-out" – metode de a evita prevederi
ale Directivei). De exemplu, în elegerile colective pot
prevedea pentru flexibilitate orelor de lucru într-o
organiza ie, permiterea realiz rii unei medii a orelelor
de lucru pe perioade de pân  la 12 luni care apoi s
fie împ ite egal pe s pt mâni de lucru.

În termeni generali, marea majoritate a
salaria ilor din UE respect  temeiul normelor privind
orele de lucru i legisla ia UE. În multe cazuri,

normele na ionale ofer  o protec ie mai mare a
salaria ilor decât ceea ce se cere în prevederile
Directivei.

Cu toate acestea, analiza Comisiei indic
faptul c  un num r mare de state membre au
introdus utilizarea "opt-out" înc  din 2000, respectiv
unsprezece state fac acest lucru, în scopul de a
gestiona dificult ile lor actuale privind orele de gard
i odihna compensatorie în cazul serviciilor de 24 de

ore.
De asemenea, analiza arat  c  exist  în

continuare probleme cu punerea în aplicare a
elementelor de baz  din directiv  a a cum sunt
interpretate de c tre Curtea de Justi ie, ca de
exemplu:
- definirea orelor de lucru (inclusiv orele de noapte), i
a  n o r m e l o r  p r i v i n d  o d i h n a
compensatorie (în cazul în care perioadele minime de
odihn  sunt amânate), în special în domeniul
serviciilor de operare 24 / 7 ;
- situa ia angaja ilor cu mai multe contracte;
- situa ia grupurilor specifice de angaja i (în special în
domeniul ap rii i siguran ei publice i a a-
n u m i t e l e  " a n g a j a i  a u t o n o m i " ) ;
- lipsa unei monitoriz ri corespunz toare sau
punerea în aplicare a condi iilor anexate la „opt-out”,
în multe dintre statele membre care permit utilizarea
acestuia.

Comisia va avea urm toarele atribu ii:
  va evalua impactul global al Directivei asupra

ii i siguran ei angaja ilor în contextul
dezvolt rii de modele de munc i modele de
organizare a muncii;
  va clarifica interpretarea unor reguli, luând în

considerare jurispruden a, experien a statelor
membre în aplicarea acestora i p rerile partenerilor
sociali;
   va prezenta pozi ia care decurge în conformitate cu

legisla ia sau practicile na ionale, acordând o aten ie
deosebit  amendamentelor care rezult  din obliga ia
angaja ilor s  lucreze ore peste program sau s
lucreze f  de repausul adecvat.

Comisia a lansat o revizuire a Directivei în
mar t i e  2010 ,  ba za t  p e  c onsu l t ar ea
partenerilor sociali la nivel european, în conformitate
cu articolul 154 alineatul (2) din Tratatul de
Func ionare al Uniunii Europene (TFUE). De
asemenea, a lansat un studiu detaliat al impactului
economic i social al Directivei care va completa
evaluarea impactului juridic prev zut de prezentul
raport. Comisia este hot rât  s  fac  o revizuire a
Directivei privind programul de lucru pentru a ajunge
la o concluzie corect . În acest scop Comisia adopt ,
simultan cu acest raport, un program de comunicare,
lansând o a doua faz  de consultare a partenerilor
sociali în conformitate cu articolul 154 (3) din TFUE.
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La data de 23 noiembrie 2010 a
avut loc Adunarea General  a
Federa iei Serviciilor de Securitate
(FSS).

Adunarea a fost prezidat  de
Pre edintele FSS, dl. Ion Popescu, care a
informat adunarea în leg tur  cu
activit ile desf urate de la înfiin are
pân  în prezent i a prezentat planul de
activit i pentru anul 2010, care a i fost
votat în unanimitate de c tre cei prezen i.

Dl. Dumitra cu, secretarul FSS, a
prezentat raportul cenzorului i Bugetul de
venituri i cheltuieli pentru 2010.

S-a trecut la discu ii pe tema
materialelor prezentate.

În cadrul acestor discu ii, dl. Clep
(Pre edinte Asocia ia Român  pentru
Tehnica de Securitate—ARTS) i-a
exprimat nemul umirea fa  de faptul c ,
în opinia domniei sale, FSS nu i-a
îndeplinit obiectivele, concluzionând c
este nevoie fie de o reorganizare a
acesteia, fie de închiderea sa.

Dl. Arion de la ARTS a men ionat
 de la înfiin area FSS nu au existat

reuniuni ale Consiliului Director în mod
regulat, nu au fost trasate sarcini clare
pentru membrii consiliului i propune ca
în cadrul acestei adun ri s  se fac  acest
lucru.

Dl. Clep a afirmat c  activitatea
FSS nu a fost sprijinit  ferm din partea
membrilor Patronatului, dovad  fiind i
absenteismul membrilor acestuia de la
edin ele Consiliului Director. A amintit

de asemenea c  nici pân  în prezent nu a
fost realizat  pagina  web a Federa iei.

Dl. R ducanu (Asocia ia Român  a
Industriei de Securitate—ARIS) a afirmat c
PSS nu este singurul vinovat pentru
nerealiz rile i inactivitatea FSS, i a
subliniat c  între membrii Consiliului
Director nu a fost o comunicare foarte bun i

 realizarea paginii web era o sarcin
asumat  de unul din membrii Consiliului
Director, membru ARTS. În încheiere, dl.

ducanu a men ionat c  exist  premise ca
activitatea FSS-ului s  fie mai eficient  pe
viitor.

Dl. Popescu a comunicat Adun rii
dorin a sa de a se retrage din func ia de
Pre edinte al Federa iei Serviciilor de
Secur i ta te ,  sol ic i tând ce lor  doi
Vicepre edin i (d-nii Silviu Clep i Gabriel
Badea) s  cad  de acord asupra
interimatului la conducerea FSS pân  la
Adunarea General  din 2011 când va fi ales
un nou Pre edinte.

În urma consult rilor între membrii s-a
decis ca dl. Clep s  preia conducerea
interimar  a FSS. De asemenea, pentru
clarificarea unor aspecte operative privind
preluarea administr rii FSS,  s-a decis s  se
convoace o edin  a Consiliului Director pe
data de 7 decembrie.

În cadrul acestei ultime edin e din
anul 2010 a Consiliului Director s-a discutat
despre: revizuirea pozi iei FSS fa  de CoESS
i Euralarm, s-a clarificat bugetul de venituri
i cheltuieli pe anul în curs, s-a discutat

despre o posibil  aprobare a ader rii unor noi
membri concluzionându-se ca este nevoie de
o modificare a statutului deoarece nu exist
prevederi privind aceasta procedur .

Adunarea General  a Membrilor Federa iei
Serviciilor de Securitate
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“Certificat în
Managementul Securitãtii ”

Informa ii la zi despre cursurile de Managementul Securit ii organizate de
ARIS în colaborare cu SyI  (Marea Britanie)

 În perioada 7-8 septembrie
SyI a organizat conferin a
“Securitatea: Art  sau
Stiin ?” în  Windsor,  UK.
Formatu l  con fe r in e i  a
permis celor prezen i s  sus in
discursuri i prezent ri,
work-shop-uri, s  rela ioneze i

 acumuleze informa ii noi
despre industria securit ii
private.

Dr. Alison Wakefield a preluat,
începand cu luna mai, postul de
Director al Consiliului Academic
SyI, ocupat anterior de Dr. Mark
Button. D-na Wakefield a fost
Director în cadrul IISec, institutul cu
care a fuzionat SyI la începutul
anului 2009, iar în prezent este
criminolog i Director al programului
Managementul Riscului i Securit ii
din cadrul Institutului de Studii
Criminalistice, Universitatea din
Porthsmouth.
 SyI  va  lansa  o  serie  de

Manuale pentru Bune Practici
pentru a sprijini membrii s i i,
totodat i pe cei care
activeaz  în industria securit ii
cu sfaturi practice asupra unei
game largi de teme. Astfel,
primele  dou  manuale  vor  fi
lansate în cadrul Conferin ei
Anuale SyI i vor fi dedicate
managementului riscului i
investiga iilor de la locul de
munc . Ghidul referitor la
investiga iile de la locul de
munc  va fi distribuit gratuit
pentru membrii SyI.

 Institutul de Securitate a contribuit
i în acest an la organizarea

târgului interna ional  IFSEC care
a avut loc în perioada 10-13 mai la
Birmingham. La expozi ie au fost
prezente peste 650 de firme
specializate în securitatea privat .

Nout i
SyI

Referitor la examenele pentru Certificat în Managementul
Securit ii, SYI a comunicat c , începând cu luna noiembrie
2010,  pentru  o  perioad  de  18-24  luni  nu  vor  mai  fi
organizate sesiuni de examinare. Aceast  situa ie se
datoreaz  faptului  c  SyI  este  în  curs  de  schimbare  a
formulei  de  certificare  care,  pe  viitor,    se  va  face  într-un
sistem  de  evaluare  continu  f  s  mai  cuprind i  un
examen  final.  ARIS  va  men ine  leg tura  cu  SyI  pentru
clarific ri i va transmite celor interesa i informa ii la zi.

Evenimente SyI
13-17.12.2010—Sesiune de comunic ri “Academia Managerilor de
Securitate, Londra, Regatul Unit. Membrii SyI au reducere de 10%;
13.01.2011—Intrunirea Consiliului Director SyI, Londra, Regatul Unit;
16-18.01.2011—Târgul Interna ional Intersec, Dubai, organizator SyI;
27.01.2011—Întrunirea Consiliului Membrilor SyI, Londra, regatul Unit;
22.02.2011— edin a Consiliului de Administrare pentru Validare,
Londra, Regatul Unit.

ARIS împreun  cu SyI (UK) organizeaz
Cursuri  în

Managementul Securit ii
Pentru detalii referitoare la

înscrieri vizita i
www.arisonline.ro

Premiile SyI de Excelenta in Securitatea Privata

SyI a anuntat organizarea Premiilor de Excelenta in
Securitate  Privata  in  data  de 21 octombrie 2010 la Hotel
Hilton Park din Londra. Participantii de seama ai
evenimentului au fost Patricia Knight (fost Director SyI si
sotia regretatului Wilf Knight, membru de seama al SyI), Mike
Bluestone (actualul Presedinte al SyI), Brian Sims (editorul
site-ului SMT).

In cadrul cinei festive s-a acordat si premiul “Wilf
Knight”  la care au fost invitati sa se inscrie toti studentii
institutului cu lucrari, proiecte sau disertatii fiind premiata
acea lucrare care se distinge in mod particular, care aduce ceva
nou sau aduce o contributie de valoare a domeniului
securitatii private. Norocosul care a castigat acest premiu este
Angus Darroch-Warren care face parte si din Consiliul
Academic al Institutului de Securitate.
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 vin  în sprijinul armoniz rii la nivel european;
principiul ‘Best Value’ pentru acordarea contractelor în
vederea elimin rii concuren ei neloiale.

Dl. Francis Ravez, Pre edintele Comitetului de
Lucru CoESS pentru Transportul Valorilor (CIT), a
prezentat subiectele pe care le trateaz  acest comitet:
regulamentul propus de Parlamentul i Consiliul
European privind transportul transfrontalier de bani în
zona Euro a statelor membre; regulamentul propus de
Consiliul European privind protec ia monedelor;
licita iile de stat efectuate în numerar în moneda euro;
“r zboiul banilor”. Mai precis, problemele cu care se
confrunt  Comitetul de Lucru sunt incompatibilit ile
între legisla iile na ionale, modul eficient de a stoca banii,
termene limit , falsificarea banilor, fraud, încerc rile de a
for a consumatorii s  pl teasc  cu cardul etc. Dintre
solu iile propuse de dl. Ravey enumer m: armonizarea la
nivel legislativ, prevederi comune dar cu aplicabilitate i
la nivel na ional, instruirea angaja ilor, licen ierea
transfrontalier  pentru companii i angaja i, asigurarea
autorit ii, informarea mutual .

Dl. Danny Vandormael, Pre edintele
Comitetului de Lucru pentru Supravegherea
Electronic , a prezentat priorit ile pe care le va avea pe
viitor Comitetul: continua comunicare c tre CoESS a
stadiului de lucru a Grupului CENELEC 14, actualizarea
statisticilor privind monitorizarea alarmelor, utilizarea
centrelor de primire a alarmelor (ARC) pentru alarmele în
caz de incendiu, pozi ionarea ARC în peisajul european
de securitate privat  (Euralarm, Directiva European  a
Serviciilor, Comisia European ).

Pre edintele Comitetului de Lucru pentru
Securitatea Aeroportuar , dl. Friedrich Kötter, a
prezentat proiectele Comitetului dintre care men ion m:
realizarea unui standard pentru Serviciile de Securitate
Aeroportuar , raportul anual al Asocia iei Interna ionale a
Serviciilor de Securitate Aeroportuar  (ASSA-I),
finalizarea i actualizarea Manualului Best Value ASSA-
I, actualizarea C ii Albe de R spundere Civil ,
continuarea lucrului la manualul “Îmbun irea
Securit ii Aeroportuare prin fluidizarea licita iilor i
actualizarea evalu rii calit ii pe aeroporturile europene”.

Dl. Eduardo Cobas Urcelaz, Pre edintele
Comitetului de Lucru pentru Dialog Social, s-a referit
la urm toarele: reglement rile UE privind fluctua ia de
for  de munc  transfrontalier  între rile membre,
ghidul multisectorial referitor la violen a i h uirea la
locul de munc , în elegerea la nivel global a
reprezentan ilor Securitas i G4S, actualizarea manualului
Best Value pentru Achizi iile Publice, Dialogul Social în

Întrunirea Anual  Extraordinar  a CoESS a
avut loc în data de 30 septembrie 2010 la Hotel Crown
Plaza Brussels, Belgia. Au participat membri ai tuturor
Comitetelor de Lucru Coess dintre care enumer m: Marc
Pissens (Pre edinte CoESS), Bezemer Nico (VPB,
Olanda), Cobas Urcelay (APROSER, Spania), Gabrielle
Luigi (FederSicureza, Italia), Ivanov Ivan (NAFTSO,
Bulgaria), Kelly James (BSIA, Regatul Unit), Neumann
Harald (VSO, Austria) i al ii. edin a a fost prezidat  de
dl. Pissens care a amintit de întrunirile organizate de Liga
Interna ional  a Societ ilor de Paz i Supraveghere
(Ligue Internationale des Societes de Surveillance) unde
membrii prezen i i-au exprimat aprecierea privind
proiectele desf urate de CoESS i au confirmat c  vor
sprijini mai departe dezvoltarea industriei securit ii
private. Liga (membrii europeni) este interesat  s
colaboreze cu CoESS pe trei teme i anume: Directiva
European  a Serviciilor, Mobilitatea Angaja ilor i
Impactul Social, R spunderea Civil .

Pentru primul subiect Liga a aprobat o
sponsorizare care s  acopere  eforturile de lobby extern,
func ionarea i resursele CoESS, Cel de-al Treilea
Summit European privind Securitatea Privat  care va
avea ca tem  principal  Directiva Serviciilor. Celelalte
doua teme urmeaz  s  fie aprobate de c tre Lig  în
primele trei luni ale anului 2011. Urm toarea întrunire a
Ligii va avea loc peste doi ani în America de Nord.

D-na Jimena Bernar Arocena (PR CoESS) a
prezentat o recapitulare general  a strategiei interne a
CoESS pentru 2010, men ionând c  printre realiz rile
CoESS se num  consolidarea rela iilor cu Parlamentul
European, cu Comisia European i contribu ia la
discu iile privind politicile UE relevante pentru sectorul
securit ii private.

Dl. Erik-Jan Jansen, Pre edinte al Comitetului
de Lucru pentru Paz a prezentat raportul activit ilor
comitetului. Printre subiectele dezb tute în cadrul
Comitetului au fost: armonizarea vertical  a serviciilor de
securitate-de i majoritatea statelor membre UE nu- i vor
schimba legisla ia-urm rindu-se excluderea serviciilor de
securitate din domeniul de aplicare al Directivei
Serviciilor;  realizarea unor metode eficiente de a ob ine
date fiabile i comparabile cu ajutorul sondajelor;
dezvoltarea unor ramuri  ale industriei de securitate care

 Agenda CoESS
CoESS

Întrunirea Anual  Extraordinar
2010
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 Agenda CoESS
estul Europei, discu ii asupra realiz rii unei Directive
pentru Programul de Lucru, noi priorit i pentru UNI-
Europa (Confedera ia European  Sindical ).

Dl. Riho Lutter, Pre edintele Comitetului de
Lucru pentru Coeziune, a prezentat principalele
realiz ri ale Comitetului i anume: pentru “Foaia de
parcurs–Viena, Capitolul II” - cercet rile privind
varia iile pie ei serviciilor de securitate în statele
membre CoESS, identificarea punctelor forte, a
punctelor slabe, amenin rilor i oportunit ilor pie ei
serviciilor precum i elaborarea de orient ri comune
pentru realizarea unui ghid. Priorit ile viitoare ale
Comitetului sunt: acordarea de sprijin pentru
dezvoltarea Dialogului Social între statele membre
CoESS, continuarea luptei împotriva competi iei
neloiale, g sirea unui punct de vedere comun pentru
armonizarea legislativ  a sectorului securit ii private,
Directiva European  a Serviciilor, focusarea asupra
instruirii i educa iei pentru bunele practici, definirea
scopurilor  “Foii de parcurs –Viena, Capitolul III” i, nu
în ultimul rând, diferen ierea clar  a activit ilor
companiilor de securitate privat  fa  de cele ale
poli iei.

Pre edintele Comitetului de Lucru pentru
Securitatea Maritim , Dl. Nico Bezemer, a enumerat
printre realiz rile Comitetului  demararea proiectului
Leonardo da Vinci—Programul de instruire maritim ,
instruirea personalului de securitate maritim  conform
codului ISPS, actualizarea proiectelor în desf urare la
nivel European. Proiectele viitoare ale Comitetului sunt:
schi area unui nou proiect în cadrul programului
Leonardo da Vinci, un alt seminar având ca te a
instruire a formatorilor, dezvoltarea programului de
instruire conform codului ISPS, realizarea unui ghid
pentru personalul de securitate maritim  privind

tatea i siguran a la locul de munc .
Dl. Clarke Michael, Pre edintele Comitetului

de Lucru pentru Infrastrustur  Critic , nu a putut fi
prezent, raportul s u fiind prezentat de c tre d-na Hilde
de Clerk. Astfel, printre obiectivele realizate ale
Comitetului enumer m: finalizarea C ii Albe i a
Ghidului asupra Securit ii i Protec iei Infrastructurii
Critice (CIP), pe care CoESS a aprobat-o recent. Dintre
concluzii enumer m: CIP necesit  o mai mare implicare
la nivel politic; importan a acestui proiect este atât de
mare încât contractele de securitate privat  nu trebuie s
opereze cu cele mai mici pre uri; este necesar
dezvoltarea dialogului dintre institu iile publice i cele
private, iar fiecare membru CoESS este invitat s
discute aceste probleme cu institu iile din rile lor.

tre finalul discu iilor dna Leen van Sand,
secretar CoESS, a prezentat raportul asupra Directivei
Serviciilor i faptul c  serviciile de securitate privat
nu fac scopul acesteia. CoESS i-a propus ca obiective
ob inerea unei armoniz ri verticale cu un minimun de
cerin e ale UE, o urm rire aprofundat  a
managementului i personalului opera ional,
licen ierea op ional  pentru companii i angaja i,
autorit ile competente s  de in  un sistem complet de
control i acordarea sanc iunilor, instruirea de baz  dar
i de specialitate a angaja ilor.

Adunarea General  Extraordinar  CoESS a
aprobat mandatele urm torilor Pre edin i ai
comitetelor de lucru:

Comitetul de Lucru pentru Paz : Aimé Lyagre
(APEG-BVBO, Belgia);
Comitetul  de  Lucru  CIT:  Francis  Ravez  (ESTA,
Belgia);
Comitetul de Lucru pentru Monitorizare i
Supraveghere la distan : Danny Vandormael
(APEG-BVBO, Belgia);
Comitetul de Lucru pentru Securitatea
Aeroportuar : Friedrich Kötter (BDWS/ASSA-I,
Germania/Belgia);
Comitetul de Lucru pentru Dialog Social: Eduardo
Cobas Urcelay (Aproser, Spania);
Comitetul de Lucru pentru Coeziune: Riho Lutter
(ESA, Estonia);
Comitetul de Lucru pentru Securitatea Maritim :
Willem van de Ven (VPB, Olanda);
Comitetul de Lucru pentru Infrastructuri Critice:
Alex Carmichael (BSIA, Regatul Unit).

În func ia de Pre edinte al CoESS r mâne dl.
Marc Pissens (APEG-BVBO, Belgia), iar
vice-pre edin i domnii Claude Tarlet (USP, Fran a) i
Antonello Villa (FederSicurezza, Italia).

Urm toarea Adunare General  a fost anun at
pentru perioada 29-30 Septembrie, la Dublin, Irlanda,
organizarea fiind realizat  cu sprijinul Congresului de
Securitate al Irlandei (SCI), membru CoESS.

Comitetele de Lucru ale
CoESS
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Cursuri de perfec ionare pentru EFI DE OBIECTIV-  interviu cu
domnul Dragne Doru, Director General al

SC Metropolitan Consulting SRL

tept m cu interes comentariile i opiniile
dumneavoastr  la adresa :
Asocia ia Român  a Industriei de Securitate - ARIS
Str. P- a Alba Iulia, nr. 3, bloc I2, scara A, etaj 7, ap. 32,
sector 3, Bucure ti.
E-mail: arisonline@rdsmail.ro
WWW.ARISONLINE.RO

Au colaborat la apari ia acestui num r:
Gabriel Mihai Badea (MBA, MSc, FSyI)

Lumini a Butnariu

ATENTIE !Ne-am schimbatsediul!

                v  ureaz  La Mul i Ani !

În acest num r al buletinului nostru informativ v  prezent m o premier
pentru industria de securitate din România, respectiv prima firm  de formare
profesional  din România care ofer  cursuri de perfec ionare la nivel managerial
recunoscute de Consiliului Na ional pentru Formarea Profesional  a Adul ilor
(CNFPA), iar pentru a afla mai multe detalii am discutat cu domnul Dragne Doru,
Director General al SC Metropolitan Consulting SRL.
ARIS: V  rog s  ne spune i câteva cuvinte despre dumneavoastr .
Dragne Doru: Am 38 de ani i, f când o retrospectiv  a trecutului, pot spune cu
mândrie c  ultimii 15 i-am petrecut în marea familie pe care o reunim sub sintagma
“securitatea privat ”
ARIS: V  rog s  ne prezenta i firma pentru care lucra i.
DD: Metropolitan Consulting a luat fiin  în urm  cu 10 ani, într-o perioad  în care
consultan a în probleme de securitate era fie un concept aflat într-o faz  incipient , fie
calea prin care cei care aveau ceva experien  în domeniu reu eau s  ofere sfaturi ( i
nu solu ii!) cât de cât competente celor care tocmai se ini iau. Bine, am început cu
planuri de paz , cu selec ie personal de securitate i, prin anul 2001, am configurat
primele dispozitive de securitate privat  organizate într-o form  modern , în care
punctul de atrac ie, ca s  zic a a, era instruirea personalului i nu numai prezen a sa ca
atare. Altfel spus, am încercat s  înlocuim stereotipul paznicului tip matahal  îns  de
cele mai multe ori nearticulat, cu un agent de securitate politicos dar eficient,
profesionist i pro-activ! La vremea respectiv  existau un fel de cursuri “de reciclare”.
Adic  transformam agen ii de paz  deja existen i în elemente cu mult mai mult
prestan , nu doar ca imagine public  ci i în evolu ia, locul i rolul lor. Apoi acest
instruire complementar  a evoluat, au aparut i primele cursuri de calificare. Ba chiar
i celebra “carte albastr ”, manualul agentului de paz  la care, de i nu vreau s  m

laud, ne-am adus i noi contribu ia. Ast zi oferim prin intermediul Metropolitan
Consulting, pe lâng  deja men ionatele cursuri de agent paz i ordine, i pe cele
privind calificarea în pozi ia de servant pompier (aici fac o parantez : chiar în acest
moment suntem implica i în derularea unui proiect finan at din fonduri europene)
precum i, dup  o lupt  grea i asidu , cursul de perfec ionare pentru efii de
obiective.
ARIS: Ce sunt efii de obiectiv i de ce v-a i gândit s  organiza i astfel de cursuri?
DD: În acest moment exist  un paradox în industria de securitate: din punct de vedere
legal, agen ii de securitate sunt obliga i s  treac  printr-un curs de calificare foarte
riguros, în timp ce efii lor, cei care se presupune c  îi îndrum , îi controleaz , îi
coordoneaz , cei care se presupune c  sunt pe un nivel de competen  superior, nu
trebuie s i demonstreze capabilit ile i competen a în niciun fel. Ori tocmai acest
nivel managerial de personal este cel care aduce într-o mare m sur  valoarea adaugat
serviciilor de securitate i deci cu atât mai mult ei trebuie s  poat  beneficia de un
nivel superior de instruire i preg tire profesional  .
ARIS: Cui se adreseaz  cursurile?
DD: Tuturor celor care r spund de gestionarea eficient  a unui dispozitiv de securitate
sau care doresc s  înve e s  configureze i s  administreze unul. Celor care î i
formeaz  o carier  în acest domeniu i care au în eles c  este nevoie de cuno tin e noi
pentru a r spunde solicitarilor din ce în ce mai ample ale pie ei. Practic de la agen ii de
paz  în sus oricine se poate înscrie la acest curs. În fapt, tuturor celor care se implic
în aceast  industrie. Înv m cu to ii, atât participan i cât i lectori-formatori i
devenim mai buni pe zi ce trece!
ARIS: Cei care decid s  urmeze cursul de ef obiectiv, ce vor studia?
DD: Noi ne-am propus ca acest curs s  fie unul de perfec ionare. Personalul de
securitate deja calificat sau care, conform legii 333/2003 cu modific rile ulterioare,
face dovada c  a avut calitatea de poli ist sau cadru militar ori a avut, pentru o
perioad  de cel pu in un an, calitatea de soldat sau gradat voluntar - deci vorbim de
oameni cu preg tire militar  în prealabil - studiaz  management specific, cu idei i
viziuni moderne, focusat pe transfer de informa ii i pe comunicare intens  în rândul
tuturor factorilor implica i: angaja i, clien i, autorit i. Ca s  v  dau câteva exemple, în

cadrul cursului se va discuta de identificarea riscurilor, de
planificarea m surilor de securitate, de optimizarea folosirii
resurselor umane, de management al calit ii etc.
ARIS: Cât dureaz  acest curs? Ce fel de diplome vor primi
studen ii?
DD: Cursul dureaz  120 de ore. Practic, sunt 3 s pt mâni a câte 5
zile lucr toare cu 8 ore/zi. Sunt multe informa ii noi care vor fi
prezentate în detaliu pentru a fi u or de asimilat i de pus în
practic . În urma absolvirii examenului, participan ii vor primi un
certificat de absolvire recunoscut de c tre Ministerul Muncii prin intermediul CNFPA.
ARIS: De ce crede i c  nu s-a organizat un astfel de curs pân  în prezent?
Sunt mai multe motive: unul este c  nu a existat o preocupare pentru preg tirea
personalului managerial din domeniul privat. Exist  aceast  concep ie gre it  c  dac
cineva a lucrat în poli ie sau în armat , chiar i la nivel de ofi er, automat este preg tit

 ocupe pozi ii de decizie în sectorul privat de securitate. Din p cate lucrurile nu stau
deloc a a. Securitatea privat  a evoluat foarte mult în ultima perioad i este foarte
deosebit  de activitatea din structurile de stat. În absen a unor cuno tinte aplicate i de
detaliu, vis-a-vis de specifica iile securit ii private nu ai cum s  performezi în acest
domeniu într-o pozi ie managerial , chiar dac  de ii un bagaj de cuno tin e din
domeniul militar.
De altfel, din câte tiu, în niciuna din institu iile de înv mânt militar nu se predau
niciun fel de no iuni despre securitatea privat .
Un alt motiv ar putea fi faptul c  exist  un proces anevoios, extrem de birocratic i
bine “între inut”. Pentru a autoriza aceste cursuri este nevoie în prealabil de crearea
unui standard ocupa ional. Apoi trebuie creat i declarat  func ia în nomenclatorul
COR, binen eles în rela ie de coresponden  direct  cu standardul pomenit. Dup
aceea se creaz  o program  a cursului, care i ea trebuie avizat  de c tre institu ia care
reglementeaz  activitatea respectiv  – în cazul nostru, Poli ia Român  – iar în cele din
urm  se depune un dosar gros i stufos la o comisie de autorizare. Binen eles, fiecare
dintre aceste etape presupune luni de zile de discu ii, de coresponden e, de clarific ri.
În termeni rezonabili, de la ini ierea unui astfel de proiect i pân  la finalizarea lui pot
trece i 2 ani! Profit de ocazie s -i mul umesc înc  odat  d-lui Ion Popescu,
Pre edintele Patronatului Serviciilor de Securitate, pentru sprijinul pe care mi l-a
acordat în realizarea acestui proiect.
ARIS: Crede i c  acest gen de cursuri trebuie organizate în cadrul firmelor de
securitate sau de firme specializate în training de securitate?
DD: Aici nu putem vorbi de o concuren . Cele dou  categorii nu se exclud, ci se
completeaz . Oricine de ine personal calificat s  desf oare aceste cursuri i de ine un
plan tematic bine pus la punct este invitat s  se al ture dezideratului nostru. C  sunt
firme de paz , de consultan  sau strict de formare profesional  nu conteaz  foarte
mult. Este un aport pe care îl aduc to i cei care activeaz  în domeniu. i chiar
institu iile de stat ne pot sprijini. O mai bun  comunicare între Ministerul
Administra iei i Internelor i Ministerul Muncii ar fi o cale. Invitarea la discu ii i a
celor implica i direct i de a ine seama i de p rerea acestora ar fi drumul de urmat pe
aceasta cale!
ARIS: Ce planuri de viitor ave i pe plan profesional?
DD: Am plecat la un drum i în mod cert îl voi urma. În proiectele noastre pe termen
scurt vom atinge instruirea specific  a personalului de securitate care execut  diverse
functiuni specializate, un proiect mai ambi ios, vrem s  oferim în cadrul sintagmei
“manager de securitate” o reprezentare real , fidel  a ceea ce ar trebui s  fie linia
directoare a acestei industrii, cu responsabilit i extinse, cu viziuni largi i care s
concretizeze identificarea oric rei sau tuturor solu iilor de securitate posibile, în
conformitate cu necesit ile clientului i cu dezideratul nostru comun: paza i protec ia
bunurilor noastre prin prevenirea i stoparea infrac ionalit ii!
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