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EDITORIAL- Alegem profesionistii!

Aurel Catrinoiu
Presedinte ANERSFR

De ce o noua publicatie?
Pentru ca avem nevoie mai mult
ca oricand de o dezvoltare a unei
culturi de securitate in tara noastra,
in special in mediul de afaceri,
care sa genereze achizitionarea
de servicii axate primordial pe
calitate, pentru oricare dintre
acestea: instituirea pazei umane,
instalarea de sisteme tehnice de
alarmare ori initierea procesului de

management al riscului.
Publicatia este editata
de echipa Consiliului Director
coordonata de presedintele
Asociatiei si va avea o aparitie
semestriala, atat intr-un format
electronic ce va fi publicat pe site-ul
Asociatiei- www.anersf.ro, cat si
tiparit intr-un tiraj ce urmeaza a fi
stabilit dupa prima editie.
In acest numar, publicatia a adunat

evaluare a riscurilor.
Revista Evaluatorul de risc
isi propune sa vina in intampinarea
mediului de afaceri prin publicarea
unor opinii, bune practici sau solutii
ale specialistilor, tocmai pentru
a schimba practicile actuale care
au devenit tot mai deficitare din
toate punctele de vedere, respectiv
atribuirea contractelor la preturi
de ruinare care nu pot asigura si o
calitate a serviciilor.
Primul numar al revistei isi
doreste in principal, sa marcheze
aniversarea a 5 ani de la inceputul
activitatii ANERSFR, si sa reliefeze
embrionul asocierii cu dorinta de
promovare onesta a procesului de

articole de la multi specialisti cu
notorietate, iar calitatea articolelor,
analizelor sau interviul editiei va
capta interesul celor mai multi
dintre cititori.
Suntem convinsi ca revista
va avea un impact semnificativ si va
fi din ce in ce mai dorita de oamenii
de afaceri si de profesionisti.
In concluzie, Revista
Evaluatorul de risc va publica cele
mai bune sfaturi si recomandari
ale profesionistilor si va consfintii
maturizarea organizatiei si
recunoasterea meritelor pentru
promovarea bunelor practici in
domeniu, de catre autoritatile de
aplicare a legii din tara noastra.
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6

interviu
MANAGER SECURITATE
PETRU LIVIU NEGOESCU, MSc.
ALPHA BANK SECURITY MANAGER,

1. Spuneti-ne de cati ani activati in sectorul bancar
si de cand aveti responsabilitati ca manager de
securitate?
Activez in acest sector, fără intrerupere, din
primăvara anului 2003. Ca şef al structurii
naţionale de securitate a Alpha Bank Romania
SA „contabilizez” aproape 11 ani.
2. Care sunt provocarile cauzate de criza pandemica
COVID 19 in sectorul dvs. de activitate? Ce mutatii s-a
produs in aceasta perioada.
Multe lucruri s-au schimbat. Dacă până în
primăvara acestui an misiunile securităţii
fizice se adresau cu precădere gestionării
tuturor ameninţărilor, operaţiunilor specifice
şi incidentelor de securitate, adică pe
reducerea riscurilor pentru menţinerea unui
nivel optim de siguranţă a persoanelor şi
bunurilor sau valorilor, acum, în mijlocul unei
pandemii care nu prea se lasă domolită am
fost nevoiţi să redefinim misiunile structurilor
de securitate fizică, adaptându-le din mers,
într-un efort continuu de a ne asigura că
angajații, dar și clienții sau colaboratorii îşi pot
desfăşura în siguranţă activităţile, bucurânduse de servicii bancare cât mai sigure, dar şi
de evitarea ameninţărilor probabile pentru
sănătate, în special în contextul răspândirii
comunitare a COVID-19. Am emis un ghid,
permanent actualizat, privind măsurile de
securitate aplicabile în reţeaua băncii, încă de
la declanşarea pandemiei, ghid care tratează

situaţiile în care practicile obișnuite de
securitate sunt fie suspendate, fie modificate
pentru a reflecta diferite modele de lucru și în
care resursele personalului de securitate sunt
limitate, într-o altă perspectivă strategică asupra
riscurilor și priorităților de securitate.
3. Din punct de vedere al investitiilor de securitate ce
schimbari s-au produs?
Este un moment destul de ciudat. Aparent ar fi
trebuit să asistăm la o stagnare a apetitului de
a cheltui bani. Dar am constatat că, într-o lume
distanțată fizic (personal nu agreez termenul
„distanţare socială”), care necesită personal de
securitate la minim, supravegherea video, de
exemplu, devine şi mai importantă. Fără oameni
în posturi, camerele video se transformă în
„ochii managerilor de securitate” în activitatea
de protejarea activelor, dar și a ocupanților
clădirilor, indiferent de destinaţia acestora. Şi de
aici a rezultat necesitatea îmbunătatirii nivelului
de supraveghere şi de analiză a imaginilor.
Şi aşa au mai apărut o serie de investiţii
„neprevăzute”, adaptate situaţiei, investiţii în
echipamente şi software. Deci pot afirma că am
făcut în continuare investiţii, chiar neprevăzute,
adaptate situaţiei şi nevoilor mediului în
care unităţile bancare au fost şi sunt nevoite
să funcţioneze. Un studiu al americanilor,
desfășurat în iunie 2020 de Traction Guest,
pe 300 de angajați și 300 profesioniști în
management de securitate și risc din organizații
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cu mai mult 1.000 de angajați, care nu
priveşte în mod special sectorul bancar, relevă
faptul ca 87% dintre companiile participante
intenţionau să investească în măsuri de
securitate fizică. în ceea ce mă priveşte, voi
încerca să obţin fonduri, în următorul an,
pentru îmbunătăţirea sistemelor de control
al accesului, cctv şi înregistrare a persoanelor
care intră în sediile noastre.
4. Cum si cat se investeste in sectorul bancar pe
bugetul de securitate si daca s-au produs modificari
in decursul timpului?
Imi e greu să fac o estimare. Fiecare reţea
cheltuie ţinând cont de mai mulţi factori,
dintre care pot enumera, fără să-i pot expune
pe toţi: cultura organizaţională, mărimea
reţelei, modul în care se face analiza riscurilor
specifice, locul securităţii fizice în organigramă
etc. Oricum, sectorul bancar este unul
dintre cele mai reglementate din punctul
de vedere al securităţii şi an de an se alocă
sume importante pentru menţinerea în stare
de funcţionare şi modernizarea sistemelor
complexe de securitate, indiferent dacă ne
referim la securitatea mecanofizică sau la cea
electronică.
5. Cum vedeti ca manager si beneficiar, conceptul
evaluarii de risc?
Evaluarea de risc este un instrument de
lucru vital pentru orice specialist în domeniul
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securităţii pentru orice manager şi nu numai.
Evaluarea este primul pas care trebuie făcut pe
calea asigurării nivelului normal de securitate,
atât pentru personal, cât şi pentru bunuri
sau valori. Pentru a optimiza un program de
securitate, trebuie mai întâi să înțelegi pe
deplin riscurile reale de securitate cu care
te confrunţi. O evaluare corectă a riscurilor
de securitate fizică poate aduce lumina
asupra problemelor cu care se confruntă
o organizaţie și ce trebuie făcut pentru a le
preveni. Profesioniștii în evaluarea riscurilor
de securitate fizică se concentrează pe trei
factori principali: vulnerabilitate, probabilitate
și impact negativ. Aceste evaluări nu se bazează
doar pe cunoștințele și opinia evaluatorului.
Evaluatorii sunt instruiți în cunoaşterea şi
aplicarea unor metodologii de lucru științifice (în

O evaluare corectă a riscului de securitate
fizică poate îmbunătăți, de asemenea,
comportamentul angajaților pentru a-i
determina să prevină incidentele periculoase
și să reacționeze corespunzător atunci când
apare o problemă. Pe măsură ce angajații vor
înțelege la ce fel comportamente suspecte ar
trebui să fie atenți, cum să reacționeze în timpul
unei situații critice sau cum să răspundă la
alte amenințări fizice, vor fi mai predispuși să
acționeze în moduri adecvate în cazul în care
apar astfel de incidente. Dacă ar fi să ne referim
la nivelul de performanță la locul de muncă,
efectuarea unei evaluări a riscului de securitate
fizică poate îmbunătăți, de asemenea, moralul
angajaților, deoarece aceștia recunosc că le
sunt prețuite siguranța și bunăstarea. Pe scurt,
efectuarea unei evaluări a riscului de securitate

care mulți folosesc formule matematice pentru
a stabili prioritizarea factorilor de risc) pentru
a identifica problemele care reprezintă cea mai
mare amenințare pentru organizatie şi pentru a
propune contramăsurile cele mai eficiente. Fără
o evaluare a riscurilor de securitate fizică care să
ajute la identificarea a ce trebuie să se schimbe
s-ar putea să ne concentram asupra unor false
vulnerabilități. Sau s-ar putea să luăm anumite
măsuri, într-un efort de a preveni o amenințare
percepută, doar pentru a afla mai târziu că ar fi
trebuit să facem ceva complet diferit.

fizică - și apoi adoptarea unor modificări pe
baza rezultatelor acelei evaluări - va face mult
mai mult decât simpla îmbunătățire a nivelului
siguranței fizice.
Neajunsurile, în opinia mea, ţin de calitatea
unor lucrări de evaluare şi de modul în care unii
dintre evaluatori înţeleg să-şi efectueze munca.
Nu sunt puţine cazurile în care evaluatorul
„manipulează” grila pentru a obţine, forţat şi
fals, un nivel optim de risc. Şi asta doar din
dorinţa mercantilă de a determina beneficiarul
să semneze documentaţia şi de a efectua plata
serviciilor fără alte discuţii. Un alt exemplu poate
fi tendinţa unor evaluatori de a nu efectua acel
site survey obligatoriu şi de a lucra bazându-se
pe aplicaţii de Internet ce permit vizualizarea
obiectivelor. Mai sunt şi alte aspecte, dar am
să mă opresc aici pentru a nu fi bănuit de prea
mult subiectivism!

6.Puteti sa evidentiati unele beneficii respectiv
neajunsuri ale rapoartelor de evaluare si tratare a
riscurilor receptionate?
Prin implementarea modificărilor recomandate
de un evaluator profesionist se obține „liniștea
sufletească” atât de necesară pe măsură ce se
iau măsurile adecvate de atenuare a riscurilor.
Astfel se va putea să se ajungă la reducerea
nivelului poliţelor de asigurare pentru furt și
violență sau la eliminarea eventualelor cereri
legale ale terţilor în cazul apariției unui incident
- dar și mai important, diligența efectuării
evaluărilor de risc poate proteja proprietatea și
poate salva viețile angajaților, colaboratorilor
și clienților. Chiar și ceva atât de simplu ca
instalarea camerelor de securitate poate face o
mare diferență în prevenirea unei amenințări de
securitate.

7.Cum apreciati celelalte prestatii ale furnizorilor de
securitate, pe segmentul de paza si sisteme tehnice?
Pentru segmentul de pază cu agenţi, eternele
probleme ale industriei de securitate se menţin.
Acestea sunt:
• lipsa de personal specializat;
• factorul decisiv care influenţează deciziile
beneficiarilor rămâne, în continuare preţul, în
detrimentul calităţii serviciilor;
• firmele de securitate înregistrează pierderi
an de an, fără ca nimeni să se sesizeze asupra
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modului în care încearcă să acopere aceste
pierderi;
• serviciile de securitate, deşi de importanţă
vitală în orice afacere, sunt trecute în plan
secund de mulţi dintre beneficiari.

8. Instalatiile de avertizare si semnalizare la incendiu
sunt mai exigente si eventual prioritare intr-un set de
masuri organizatorice?
Un sistem de detecţie, semnalizare și avertizare
incendiu este o instalație cu rol de protecție,
având scopul de a detecta și semnaliza în cât
mai scurt timp posibil apariția unui început de
incendiu în spatiile protejate, precum și acela
de a alarma personalul, echipele de pompieri
și oricare altă categorie de persoane aflate în
zonă care pot ajuta la stingerea incendiului și
la limitarea efectelor acestuia. Instalaţiile de
semnalizare şi detecţie a incendiilor aferente
construcţiilor se stabilesc în funcţie de riscul
de incendiu, tipul de clădire, de categoria de
importanţă a construcţiilor şi de parametrii ce
trebuie supravegheaţi, cum sunt: temperatura
din încăpere, fumul, emanaţia de gaze
periculoase sau explozive, flacără. La fel ca şi
supravegherea video, detecţia şi semnalizarea
incendiilor au devenit, în unele cazuri, chiar
obligatorii în temeiul Legii nr. 307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor. Proiectarea
şi execuţia se fac numai în conformitate
cu cerinţele standardului european pentru
„Sisteme de detectare şi alarmare la incendiu”
precum şi ale Normativului P118/3-2015
privind securitatea la incendiu a construcţiilor.
Deci vorbim despre un cadru legal foarte bine
sistematizat, nu despre o prioritizare.
9.Costul inițial al unei evaluări a riscurilor de
securitate fizică este minim în comparație cu
rentabilitatea investiției, îmbunătățind măsurile
de siguranță și securitate ale companiei. În
plus, nu ar fi greşit să se ia în considerare
colaborarea cu compania de asigurări pentru
a vedea dacă vor scădea prima de asigurare
pentru un obiectiv evaluat. O evaluare a riscului
fizic poate ajuta la determinarea nivelului
corect al tehnologiei și a proceselor adecvate de
implementat pentru a atenua aceste riscuri.

10. ASIS International, o organizație de
profesioniști în securitate, a declarat că
determinarea contextului şi evaluarea riscurilor
sunt importante pentru:
• protejarea activelor unei organizații,
inclusiv a persoanelor, a activelor
corporale de natură fizică și a activelor
necorporale, cum sunt cele intelectuale și
abstracte (cum ar fi reputația companiei);
• înțelegerea expunerii relative la risc
pentru activitățile curente și planificate;
• respectarea legii și a altor
reglementări;
• identificarea măsurilor de control
rezonabile necesare pentru tratarea
riscului și determinarea beneficiilor
asociate acestora.

REVISTA „Evaluatorul de Risc” ANERSFR
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IMPORTANTA PARCURGERII ETAPELOR IN
PROCESUL DE EVALUARE - CONTINUTUL
RAPORTULUI DE EVALUARE SI TRATARE A
RISCURILOR DE SECURITATE FIZICA
Jurist ing. Aurel Catrinoiu

Raportul de evaluare si tratare a riscurilor de
securitate fizica, este documentul care materializeaza
intreaga activitate a evaluatorului pe care o depune
pe parcursul etapelor in cadrul procesului de evaluare
a riscurilor si care consfinteste metodele si mijloacele
prin care se propune controlul riscurilor relevante cu

intituleaza si titlul capitolului, este necesar a se
preciza amplasarea obiectivului, aspecte care atribuie
coeficientii de criminalitate zonali si locali, indicatorii
de trafic si posibilitatile de fuga. Celelalte date de
amplasament precum vecinatatile si caile de acces
stabilesc contextul extern al obiectivului, acesta

nivel mediu sau ridicat.
Ca document final, este important ca raportul
sa asigure conformitatea cu normele metodologice si
sa evidentieze informatiile culese din teren, masurile
existente, vulnerabilitatile, activele si fluxurile
din obiectiv, respectiv amenintarile potentiale, in
functie de care se pot determina riscurile relevante
si modalitatile de control. Potrivit normelor
metodologice, metoda de analiza a riscurilor aleasa
trebuie sa fie una standardizata si aplicabila tipului de
obiectiv astfel incat sa genereze masuri eficiente care
sa induca o reducere sau eliminare a riscurilor.
La primul Capitol- se va nominaliza unitatea, obiectul
de activitate si scopul evaluarii; Nominalizarea
presupune indicarea unitatii apartinatoare, daca
este cazul, si obiectivul evaluat (sediul secundar), cu
specificarea adresei acestuia. Activitatea din locatia
evaluata este foarte importanta, intrucat aceasta
genereaza majoritatea dintre potentialele amenintari,
iar fluxurile de bunuri si persoane pot indica posibilele
vulnerabilitati. Scopul evaluarii clarifica in primul
rand motivul care a solicitat necesitatea procesului
de evaluare. Acesta trebuie sa arate daca procesul
de evaluare se aplica pentru un obiectiv in curs de
amenajare (neoperational), la care se lucreaza in
baza unor proiecte de arhitecturale si instalatii ori
reprezinta o revizie in urma unui incident de securitate
sau la scadenta termenului de 3 ani.
La al doilea Capitol- amplasarea geografică
a unităţii, vecinătăţii, căii de acces, alţi factori externi
cu impact asupra activităţii unităţii; Asa cum se

fiind un factor important in stabilirea scenariilor de
amenintare.
La Capitolul 3- Cadrul organizaţional intern,
politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a
unităţii beneficiare, este partea de raport care arata
modul de organizare al beneficiarului, dotarile cu
mijloace de securitate, strategiile ori politicile de
securitate aplicate, inclusiv procedurile existente. Este
important de precizat ca in acesta parte a raportului
este util sa se identifice si descrie toate zonele
functionale ale obiectivului analizat, elemente care
vor ajuta la identificarea vulnerabilitatilor din punct
de vedere arhitectural , functional si al masurilor
implementate. Abordarea secventiala a zonelor
functionale asigura in primul rand conformitatea
cu HG 301/2012, si apoi, descrierea constructiva a
acestora, fluxurile si masurile de securitate existente,
toate avand un rol important in etapa de proiectare a
sistemelor de securitate.
In capitolul urmator, - Sursele de risc la
securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele
produse şi cauzele riscurilor identificate pentru
unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe
asupra persoanelor şi activităţii este necesar sa se
evidentieze analiza preliminara a pericolelor si expune
corelarea intre sursele de risc, zona de producere,
cauzele si impactul produs prin aceasta. Abordarea
pragmatica a acestei parti de raport se poate realiza
printr-o prezentare tabelara, care sa coreleze riscurile,
surse de risc, zonele de impact, cauze si consecinte,
astfel incat fiecare dintre riscuri sa fie punctual
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analizate. Aceste date reprezinta punctul de pornire
pentru urmatoarele doua capitole, in care se face
analiza si estimarea riscurilor evidentiate.
Capitolul destinat Analizei riscurilor, trebuie
sa reliefeze toate riscurile din obiectivul evaluat, ce
au fost determinate in etapele anterioare si relevanta
acestora in functie de impactul produs, pe care
evaluatorul le va introduce in etapa urmatoare in care
acestea sunt masurate/comparate pentru clasificarea
pe niveluri de risc (ridicat, mediu sau scazut).
In acesta etapa se alege una dintre metodele
prevazute de standardul de profil, fiind indicat sa fie
aplicata o metoda recomandata categoriei de obiectiv .
Capitolul VI- Estimarea riscurilor, reprezinta
partea de raport in care riscurile analizate in etapa
anterioara sunt masurate prin comparatie cu riscul
de referinta, definit la inceputul procesului si sa indice
pe cele care la care este necesara reducerea sau

supraveghere video, zone cu restrictionare de acces,
ori spatiile care au nevoie de protejare prin senzori de
detectie antiefractie.
Opinia personala este aceea ca in acest capitol
evaluatorul nu trebuie sa indice o anumita specificatie
de aparatuta, marci de echipamente sau valoarea
numerica, configurarea fiind atributul proiectantului
care va alege solutia tehnica.
Capitolul intitulat: Estimarea costurilor de
securitate, în funcţie de măsurile de securitate
propuse şi nivelul de risc asumat, este partea de
raport care de regula lipseste din foarte multe
Rapoarte, ceea ce submineaza respectarea normelor
metodologice. In multe documente nu se mentioneaza
o valoare a costurile estimate pentru implementarea
masurilor, argumentandu-se cu diverse justificari
irelevante.
In opinia personala, acest capitol are o

eliminarea, respectiv pot fi asumate ca fiind reziduale
astfel incat sa determine o micsorare a acestora sub
nivelul de risc acceptabil. Este necesar ca in acest
capitol sa fie explicitat modul de completare al grilei
specifice si prezentarea elementelor de la pct. 4.2 -Alte
criterii, care au fost folosite in reducerea nivelului de
risc.
Acest capitol trebuie sa indice riscurile ridicate
sau medii care vor fi supuse operatiunii de tratare in
scopul limitarii (reducerii) ori eliminarii.
In urmatorul capitol- Stabilirea cerinţelor, măsurilor
şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce
urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic,
tehnologic şi operaţional, avem informatiile care
reprezinta fondul problemei, respectiv indicarea
masurilor si solutiilor de securitate care se propun
pentru reducea riscurilor la un nivel acceptabil, sub
valoarea de 60%.
Ia aceasta parte este necesar sa se mentioneze
in mod clar si coerent, masurile concrete, sa
indice zonele care au nevoie de personal de paza,

importanta destul de mare, intrucat ajuta beneficiarul
sa inteleaga costurile necesare implementarii
masurilor, optimizarea costurilor si sa bugeteze aceste
fonduri daca este cazul. In lipsa acestor informatii,
reprezentarea actiunii de implementare poate fi
eronata si astfel alegerea solutiei sa nu coincida cu cea
optima din punct de vedere al costurilor.
Partea finala a Raportului de evaluare Concluziile, evident ca reia si sintetizeaza informatiile
relevante din document pentru a reliefa esenta si
rezultatul implementarii acestui proces. Este capitolul
de final in care este necesar sa fie evidentiate masurile
stabilite si eficienta acestora in controlul riscurilor.
In final, etapa de formalizare si predare a Raportului
are un rol aparte si anume, poate genera conflicte in
relatia evaluator-client. Este recomandabil ca inainte
de definitivare a raportului, sa se realizeze o intalnire
pentru discutii pe tema solutiilor si masurilor propuse,
astfel incat asumarea Raportului de catre beneficiar
sa nu mai reprezinte un impediment in aplicarea
masurilor stabilite.
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Dorin Negoita spune...

„Este sau nu admisibila efectuarea evaluarii individuale a riscurilor de securitate
fizica pentru automatele bancare off-site in baza Anexei 10 / I9 MAI 2013?”

Dorin Negoiţă, MBA, BRD
Security Project Manager

Inainte de orice idee
referitoare la subiectul specificat
in titlu, doresc sa va impartasesc
bucuria pe care o resimt si
totodata onoarea de a avea prilejul
sa public un articol in primul
numar al revistei „Evaluatorul de
risc”, publicatie care marcheaza
parcursul pozitiv al acestei profesii
si trecerea intr-o noua etapa, cea a
maturizarii.

cont ca pentru orice persoana
indiferent de gradul de pregatire,
e suficienta o singura privire
pentru a observa ca intre
categoria „unitati” (enititati
juridice) si cea a „automatelor”
(mijloace fixe) exista diferente
majore, echivalarea fiind exclusa.
Acesta constituie argumentul
„lipsei calitatii”, intrucat orice
exercitiu de imaginatie am face,

Nu stiu in ce masura marea
majoritate a evaluatorilor de risc
sunt familiarizati cu problema
„analizelor de risc la securitate
fizica” efectuate individual pentru
automatele de numerar din afara
sediilor bancare, insa este una din
controversele care a facut obiectul
multor discutii dar mai ales a
unei lungi corespondente intre
Asociatia Romana a Bancilor si
Directia de Ordine Publica / IGPR.
Desigur, nu voi putea
transa definitiv acum aceasta
controversa si vor fi in continuare
opinii pro si contra, in acest articol
voi expune doar convingerea
mea, ca evaluarea riscurilor de
securitate in mod individual,
pentru automatele bancare off-site
nu este admisibila profesional
si nu are temei legal concret, cu
mentiunea ca ma voi axa mai
mult pe argumentele de ordin
profesional, clarificarea aspectelor
de legalitate ramand in sarcina
juristilor.
Probabil, intr-o societate
matura si bine ancorata in valorile
democratice, controversa s-ar
fi rezolvat foarte rapid, tinand

automatele nu pot fi asimilate
„unitatilor”. Pentru cei care nu au
posibilitatea observarii empirice
a incorectitudinii unei astfel de
echivalari, derpajul iese usor in
evidenta la o simpla analiza a
titlurilor anexelor I9 MAI / 2013,
Anexa 10 fiind singura care nu
are ca obiect o „unitate”. In mod
normal, cand apare o astfel de
confuzie (in fapt, o eroare de
incadrare) reactia normala este
de a se interveni corectiv, imediat,
pentru indreptarea lucrurilor.
Si daca ne aminitim bine,
aceasta a fost si reactia initiala
a DOP/IGPR, care in anul 2014 a
confirmat oficial aceasta eroare
si s-a angajat sa o corecteze cu
ocazia primei actualizari a acestui
act normativ, actualizare care
potrivit „foii de parcurs” convenite
in cadrul grupului de lucru care l-a
elaborat, trebuia sa intervina dupa
maxim 2 ani de la intrarea sa in
vigoare.
Iata insa ca au trecut 7
ani de cand I9 MAI / 2013 a intrat
in vigoare si aceasta eroare nu
fost corectata, ba mai mult, a
produs o multitudine de efecte
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negative, atat in plan profesional dar si din punct de
vedere financiar, intrucat, dupa anul 2018, politia
in pus in aplicare planuri de control a retelei de
automate de numerar, ceea ce este in regula, insa in
cadrul acestora au fost dispuse foarte multe sanctiuni
contraventionale pentru neefectuarea analizelor de
risc (individuale), ceea ce este inacceptabil, atat timp
cat era bine cunoscut faptul ca exista probleme majore
atat in ceea ce priveste baza legala cat si de ordin
profesional. Conduita unei institutii cu o abordare
etica ar fi impus in mod automat abtinerea de la orice
masura punitiva, pentru a se evita acordarea incorecta
de sanctiuni ce ulterior nu mai pot fi retrase.
Un alt argument il constituie „problema
redundantei” avand in vedere ca automatele de
numerar sunt dispuse in „unitati” (cu exceptia unui
procent > 2%) care au obligatia (certa de aceasta data)
de a efectua evaluarea riscurilor de securitate fizica.

riscurilor reglementata prin I9 MAI / 2013 este
un instrument de cuantificare a riscurilor pentru
“unitati”, entitati juridice care isi desfasora
activitatea intr-un perimetru identificabil, in
interiorul caruia avem fluxuri de personal,
valori si bunuri, scopul acestui demers fiind de
stabilire a unei solutii de securitate customizate,
specifice pentru unitatea respectiva. Este
o situatie de nepotrivire evidenta, intr-o
comparatie fortata, am putea spune ca cineva
incearca sa ne convinga / oblige sa “taiem painea
cu surbelnita”, desi avem suficiente cutite la
dispozitie. La modul general, avem un proces
care ar trebui sa produca valoare adaugata
dar fiind utilizat impropriu, produce rezultate
adverse pe multiple planuri. In vederea cresterii
nivelului (intrinsec) de securitate a automatelor,
desigur se poate lua in discutie o imbunatatire a

Dupa cum cunoasteti, spatiul in care sunt instalate
aceste echipamente este definit expres ca „zona de
tranzactii cu automate de numerar” conform lit.g / art.
1 / Anexa 1 NMA L333/2003, fiind obligatoriu de tratat
in cadrul analizelor de risc ale unitatilor respective.
Aceasta situatie genereza un alt sir de probleme
legate de ierahizarea analizelor de risc (a unitatii si
a automatului de numerar), medierea eventualelor
conflicte si mai mult, este o abordare in directia
opusa indicata de modificarile ulterioare aduse NMA
L 333/2003 prin HG 1002 / 2015, care introduce mai
multe prevederi in vederea tratarii unitare a modului
in care sunt stabilite masurile de securitate, pentru
unitatile care isi desfasoara activitatea in spatii utilizate
in comun (cu precizarea ca in cazul automatelor, nu
ne regasim intr-o astfel de situatie, acestea nefiind
unitati).
Fara sa aprofundam mai mult problemele
enumerate mai sus, cel mai important aspect consta in
faptul ca nu este admisbila derularea unor proceduri
impuse prin lege cu acelasi obiect (cel putin partial) de
catre doua „unitati” (redundant).
O alta problema majora este cea a
„inadecvarii”, o problema complexa care include doua
elemente de neconformitate:
1. Prima neconformitate izovaraste din
simplul fapt ca automatele bancare sunt niste
echipamente (masini) construite conform unor
standarde (inclusiv de securitate) care in mod
natural se preteaza tot la solutii standardizate
de securitate. Metodologia de evaluare a

standardului de securizare a acestora, bazat pe
un sistem “portabil”, tinand cont ca in medie, un
automat este relocat de apx. 3 ori pe durata sa
de exploatare.
2. Al doilea aspect al inadecvarii il constituie
riscurile de securitate reale la care automatele
de numerar sunt expuse, iar statistica indica
fara drept de apel faptul ca evenimentele cu
incidenta semnificativa in cazul acestora sunt
din categoria fraudelor, atacuri tip skimming,
cash-trapping, black-box, malware etc. (conform
clasificarii EAST si EUROPOL uniformizate la nivel
european) care reprezinta mai mult de 97% din
infractiunile inregistrate la aceste echipamente.
In aceasta situatie este absolut anormal ca
o institutie a statului sa impuna o procedura
care adreseaza 3% din riscurile de securitate
aferente automatelor de numerar, ingnorand
97%. Mai mult, pentru ca sunt echipamente care
functioneaza in retea, iar cele mai importante
masuri de securitate sunt aplicate la nivel
de retea, mult mai relevanta este desigur o
evaluare a riscurilor de securitate la acest nivel,
proces derulat de institutiile financiar bancare,
dar ignorat de structurile MAI. Deci, din punct de
vedere al managementului riscurilor, suntem in
afara oricaror reguli de buna practica aplicabile
domeniului.
Tot la capitolul inadecvare, cred ca trebuie
aminitite si atacurile cu gaz/exploziv inregistrate
la automatele bancare in ultimii ani, intrucat au
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fost invocate ca argument in favoarea evaluarii

constituie o aberatie profesionala, acesta fiind unul

riscurilor de securitate fizica pentru acestea. Aici
discutam insa de alt tip de inadecvare, in sensul
ca puterea de distrugere a acestui tip de atacuri
depaseste posibilitatile de protectie asigurate de
mijloacele private de securitate, astfel incat invocarea
neefectuarii analizei de risc individuale pentru
automate constituie un non-sens.
Un alt argument este de ordin economic,
intrucat nu se respecta principiul proportionalitatii
dintre costul unei masuri obligatorii si obiectul
la care trebuie aplicata masura respectiva, iar in
cazul institutiilor financiar bancare raportul valoric
aproximativ dintre o unitate (agentie) si un automat
este de 8/1(!). Acest argument este insa de importanta
redusa, atat timp cat prioritare pentru securitatea
fizica sunt viata si integritatea persoanelor, iar acestea
nu pot fi cuantificate. Automatele bancare sunt bunuri
recuperabile, asigurate.
Din alt punct de vedere, aplicarea acestei
metodologii pentru un echipament, nu produce
rezultatele vizate, intrucat, in conformitate cu
prevederile pct.(2) / art.1 / I9MAI / 2013, “Analiza
de risc la securitatea fizică constituie fundamentul
adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor,
bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în
planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare”,
documente ce se pot intocmi numai pentru unitati (nu
sunt aplicabile si echipamentelor/bunurilor indiferent
de tipul acestora).
Nu in ultimul rand, in opinia mea, impunerea
fortata a metodologiei reglementate de I9 MAI / 2013

din cele mai puternice argumente de respingere a
interpretarii MAI, intrucat pune evaluatorii de risc
in situatia de a face rabat de la etica profesionala
si ii expune in mod nejustifcat la suportarea unor
consecinte grave, atat pe termen lung cat si pe termen
scurt.
Din cauza asimilarii fortate cu o unitate,
completarea corecta a Anexei 10 „GRILĂ DE EVALUARE
A NIVELULUI DE RISC PENTRU AUTOMATELE DE
TRANZACŢII CU NUMERAR DIN AFARA SEDIILOR
BANCARE” nu este practic posibila, avand in vedere ca
automatele bancare nu constituie puncte de lucru, nu
au obiect de activitate si nici „conducator”, astfel incat
un RETRSF intocmit pentru un automat off-site, poate
fi anulat in conditiile aln.(1), art. 12 / I9 MAI 2013.
In plus, anexa 10 contine o serie de erori
materiale si ca exemplu o amintesc pe cea de
la punctul 2.10 al Grilei „Subsistem TvCI” pentru
elementele de evaluare de la 2,10,1 la 2,10,3, unde
sunt enumerate criteriile „Supraveghere video zonă
tranzacționare clienți”, „Stocare imagini video pentru
20 zile”, „Supraveghere video zonă tehnică (alimentare
sau retragere numerar)”, dintre care, ultimul scris cu
caractere italice – acesta fiind modul de evidentiere a
unei cerinte minimale de securitate, desi aceasta nu
este specificata la art. 18 / Anexa 1 NMA L 333/2003
unde sunt limitativ enumerate acestea, astfel incat
anexa este teoretic nula de drept (nulitatea trebuie
constatata de instanta competenta), intrucat
completeaza norma juridica dintr-un izvor de lege
superior ierarhic.
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Totodata, numai prin prisma asocierii
elementelor de evaluare din punct de vedere
cantitativ se poate observa ca din 37 de elemente
de evaluare, 17 nu se adreseaza automatului ci
locatiei in care acesta este instalat, acestea fiind in
afara ariei decizionale a proprietarului/detinatorului
echipamentului in cauza.
Asa cum se poate observa, RETRSF pentru un
automat off-site nu poate fi elaborat cu respectarea
in totalitate a prevederilor I9 MAI / 2013, ceea ce pune
evaluatorul de risc in situatia neplacuta de a apela la
diverse „artificii”, fapt care in mod cert afecteaza atat
credibilitatea cat si profesionalismul evaluatorului in
cauza dar si a intregii categorii de experti.
Mai mult, efectuarea individuala a analizelor
de risc pentru echipamente (ATM), este in directa
contradictie cu standardele specifice aplicabile - seria
SR EN 31000 – „Managementul Riscului”, „biblia”

voi aduce in atentia dumneavoastra, pe scurt.
O prima idee, sustine aportul pozitiv al oricarei
masuri de securitate, astfel incat o evaluare a riscurilor
individuala, pentru automatele de numerar, nu poate
produce decat efecte in sensul cresterii nivelului de
securitate, chiar daca se forteaza unele prevederi
legale si sunt incalcate principii profesionale. Aceasta
idee desi la prima vedere este izvorata din bunacredinta, in realitate afecteaza tocmai esenta profesiei
de evaluator de risc de securitate, care trebuie sa
genereze solutii de securitate in concordanta cu
riscurile identificate, specifice obiectivului care care
face obiectul evaluarii, cu respingerea oricarui tip de
afirmatie „plata”. Dupa cum este bine cunoscut, o
masura de securitate nefundamentata poate produce
efecte negative sau, eventual doar costuri, fara
beneficii de securitate (ex. instalarea de gratii metalice
la etajul 8 al unui imobil foarte inalt, cu geamuri in

acestei profesii.
In concluzie, multitudinea de argumente
impotriva efectuarii individuale pentru automatele de
numerar off-site sustin eliminarea imediata a Anexei
10 / I9 MAI / 2013, pentru iesirea din situatia din
prezent, care pune in dificultate toate partile implicate:
politisti, evaluatori riscuri de securitate, specialisti de
securitate bancara, dar chiar si magistrati.
In opinia mea, transarea de catre justitie a unei
controverse de ordin profesional este una din cele
mai nefericite solutii, intrucat, decizia unui magistrat
fara pregatire in domeniu, va avea prioritate in fata
expertizei profesionale a specialistilor care activeaza in
acest sector de activitate.
Trebuie amintit si faptul ca intreaga
comunitate profesionala – ANERSF, FSS si ARTS si-a
exprimat sustinerea pentru tratarea riscurilor de
securitate a automatelor off-site in cadrul RETRSF a
unitatilor in care acestea sunt instalate, similar celor
instalate in banci.
Aceste lucruri sper sa convinga autoritatea de
reglementare competenta (DOP/IGPR) sa reinitieze
demersul de actualizare a I9/MAI/2013, cu consultarea
categoriilor profesionale din domeniu sau, eventual,
sa intervina punctual pentru eliminarea Anexei 10, ca
masura corectiva, tinand cont de consecintele negative
extrem de grave generate de existenta acesteia.
Subiectul nu poate fi epuizat intr-un articol,
din cauza limitarilor de spatiu, dar inainte de ajunge
la final, intrucat in discutiile purtate in timp s-au mai
evidentiat inca doua idei cu impact la nivel general, le

tamplarie fixa).
Cea de-a doua idee, se refera la faptul ca
orice profesie cu activitate care se raporteaza la
standarde tehnice si de etica profesionala, ajunge in
mod invariabil in unele situatii de conflict intre aceste
standarde si „oportunitati” conjuncturale care invita
la compromis. Intr-o astfel de situatie, un profesionist
adevarat va face intodeauna alegerea corecta, de
respectare a standardelor si regulilor de etica desi
aceasta alegere poate crea expertului respectiv
disconfort economic sau relational. Perceptia asupra
sectorului securitatii private este inca dominata de
echivalarea cu serviciile de paza, ceea ce conduce
deseori la concluzii eronate privind nivelul de expertiza
profesionala, iar la acest capitol, pe langa eforturile
noastre de a demonstra ca aceasta perceptie este
gresita, cred ca un rol important il au si ofiterii din
cadrul serviciului de profil din organigrama DOP/IGPR,
care au datoria de a prezenta corect acest sector si
de a-l proteja impotriva deciziilor ierarhice superficial
fundamentate, bazate pe perceptii si nu pe studii /
date reale.
In incheiere, intr-o alta nota decat cea
imprimata de subiectul articolului, imi exprim
increderea ca noua categorie profesionala a
evaluatorilor de risc isi va dovedi din plin utilitatea
pentru societatea romaneasca si va obtine respectul
bine-meritat, cuvenit unei profesii ce implica un inalt
nivel de expertiza. Doresc tuturor mult succes in
activitate si sanatate, in acest context special al anului
2020!

17

REVISTA „Evaluatorul de Risc” ANERSFR

TENDINŢE ÎN EVALUAREA RISCULUI
DE SECURITATE
Stelian Arion

Introducere
Proces fundamental
pentru îndeplinirea misiunii
şi atingerea obiectivelor,
managementul riscului este
încă privit de unii ca parte a
managementului securităţii.
Prin extensie se poate
spune că orice abatere de la
mersul firesc al activităţilor,
afectează îndeplinirea
obiectivelor şi a misiunii
în general şi constituie o
afectare a securităţii. Spre
exemplu sistemele de
management al securităţii
informaţiei includ printre
categoriile de mijloace
de control al riscurilor
informaţionale unele care
se adresează mai degrabă
proceselor operaţionale
decât celor de securitate:
managementul resurselor,
achiziţia, dezvoltarea şi
mentenanţa sistemelor,
conformitate.
Dacă ne îndreptăm
spre infrastructurile critice,

este evident că această abordare
este necesară, deoarece obiectivul
principal este disponibilitatea
serviciului esenţial. Astfel, dincolo
de măsurile menite să prevină sau
să răspundă eficient unor atacuri
maliţioase, trebuie puse în practică
măsuri de evitare a întreruperii
activităţii, dincolo de nivelul optim
cerut de profitabilitatea operatorului.
De asemenea, incidentele de
infrastructură critică pot avea
consecinţe grave rezultate din
pierderea accidentală sau provocată
a controlului asupra tehnologiei, iar

eficienţa răspunsului în astfel de
situaţii este de maximă importanţă.
Unele surse consideră
securitatea ca starea de a fi protejat
împotriva pericolului sau pierderii
şi care se realizează prin atenuarea
consecințelor negative asociate cu
acţiuni intenționate şi iraţionale
ale altora. Această definiţie aşează
principiile pentru domenii aplicative
precum securitatea fizică, securitatea
cibernetică, securitatea personalului
etc. Apare o diferenţă de abordare
care induce confuzii şi neclarităţii cu
privire la unele procese, dacă acestea
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sunt de securitate sau sunt operaţionale, de exemplu
procesul de management al continuităţii sau procesul
management al capacităţii.
Evaluarea riscului sau managementul riscului?
În contextul în care separarea dintre procesele
operaţionale şi cele de management al securităţii
este nerecomandată şi oricum dificil de gestionat,
procesul de management al riscului trebuie să fie
global. Această abordare este ilustrată şi de cea mai
nouă ediţie a standardului ANSI/ASIS/RIMS RA.1-2014
dezvoltat cu participarea ASIS International, asociaţie
profesională de renume în domeniul securităţii, care
a trecut de la evaluarea riscurilor de securitate la
evaluarea globală a riscurilor unei organizaţii. Conform
acestui standard, evaluarea riscului înseamnă
identificarea, analiza şi estimarea incertitudinilor cu
privire la rezultate şi obiective. Aceasta furnizează
o comparaţie între rezultatele dorite şi nedorite,
precum şi între recompensele şi pierderile asociate cu
realizarea obiectivelor. Evaluarea riscului analizează
dacă incertitudinea se găseşte în limite acceptabile
şi în domeniul de acţiune a capacităţii organizaţiei
de a controla riscului. Rezultatele evaluării riscului
Fig. 1 Determinarea indicelui de risc
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informează persoanele de decizie asupra variantelor
disponibile pentru gestionarea riscului. Evaluarea
riscului reprezintă o examinare atentă, fundamentată
metodologic, asupra a tot ceea ce poate cauza
incertitudini şi oferă o bază pentru a determina dacă
au fost luate suficiente măsuri pentru a preveni
efectele negative sau pentru a spori oportunităţile
pentru rezultate pozitive. Riscurile şi incertitudinile
nu pot fi eliminate total, astfel încât evaluarea riscului
ajută la ierarhizarea riscurilor care au impact asupra
îndeplinirii obiectivelor organizaţiei.
Cele mai multe dintre metodologiile de
evaluare a riscului pornesc de la identificarea,
caracterizarea şi evaluarea resurselor organizaţiei,
înţelese ca orice are valoare pentru organizaţie, în
domeniul de aplicare al evaluării. Nivelul riscului este
determinat în etapa de analiză pornind în general de
la analiza ameninţărilor şi a oportunităţilor, analiza
vulnerabilităţilor şi a capabilităţii, respectiv analiza
impactului şi a criticităţii. Nivelul de risc, exprimat prin
plauzibilitate si consecinţe este ponderat prin nivelul
de eficacitate al mijloacelor de control al riscului
aplicate şi funcţionale.
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Odată acceptată abordarea evaluării globale a
riscurilor se pune problema modalităţilor şi resurselor
necesare pentru a obţine rezultate optime pentru
toate categoriile de riscuri implicate, precum şi
pentru diferitele unităţi în care poate fi descompusă
organizaţia.
În special, o organizaţie mare, care poate
avea mai multe proiecte, poate considera că este
mai adecvată stabilirea mai multor secvenţe pentru
procesul său decât stabilirea unei singure secvenţe.
De aceea, cadrul său organizaţional ar trebui să
includă elemente pentru a menţine o coerenţă
corespunzătoare între secvenţe, pentru iniţierea şi
terminarea acestora atunci când se cere (de exemplu
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la începutul unui nou proiect sau atunci când o nouă
unitate de activitate este creată sau achiziţionată)
şi pentru a promova comunicarea. Acestea nu sunt
necesare pentru o organizaţie mică în care se aşteaptă
să funcţioneze o singură secvenţă a procesului.
Aplicarea mai multor secvenţe de management
al riscului permite, de exemplu, integrarea activităţilor
externalizate în domeniul de aplicare, cum este
situaţia multora dintre organizaţiile moderne.
Se poate merge însă mai departe, în a
considera că, în ultimă instanţă, serviciul esenţial este
rezultatul unui lanţ de activităţi întreprinse de diferite
organizaţii într-un lanţ de dependenţa una faţă de
cealaltă.

Fig 2 - Fluxul de procese ale unui lanţ de furnizare tip

Schema din figura 2 sugerează lanţul de
secvenţe al procesului de management al riscului,
în cadrul unui flux global care porneşte de la materii
prime sau orice alte elemente de intrare, până la
furnizarea produsului sau al serviciului. Se observă
complexitatea, multidisciplinaritatea şi contribuţia mai
multor actori, precum şi necesitatea de comunicare şi
coordonare între secvenţe.
O analiză în timp a unei soluţii de securitate va
arăta de fiecare dată diferenţe între soluţia proiectată
şi cea reală. Aceste diferenţe au cauze multiple

pornind de la percepţii sau evaluări greşite în etapa
de evaluare a riscului, erori în implementarea sau
operarea măsurilor de securitate, până la modificări
în contextul extern sau intern. Rezultă un grad de
perimare în timp a rezultatelor evaluării, ceea ce
impune repetarea periodică a activităţii de evaluare
a riscului. Se ajunge astfel la ciclul Deming care
caracterizează orice sistem şi proces de management
şi care conduce în timp la îmbunătăţirea continuă a
rezultatelor.
Este evident că, pentru a se asigura protecţia,
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este nevoie de un proces de management al
riscului, cu toate secvenţele necesare. Procesul de
management al riscului este cel care adaptează
permanent capacitatea organizaţiei de a răspunde
la riscurile cu care se confruntă aspect mult mai
important decât asigurarea unei protecţii adecvate
numai la momentul implementării măsurilor de
securitate.
O organizaţie care operează corect un proces
de management al riscului este de preferat uneia care
a implementat o soluţie de securitate corectă la un
moment dat şi apoi nu s-a mai preocupat de aceasta.
Tehnici de analiză a riscului de securitate
Pentru a obţine cele mai bune informaţii disponibile
prin obiectivarea activităţii lor, evaluatorii de risc
trebuie să utilizeze tehnici de analiză a riscului
relevante pentru gama de riscuri, aplicate în cadrul
unui proces recunoscut (de exemplu ISO 31000:2009).
Tehnicile de analiză a riscului au fost dezvoltate
singular sau în pachete, iar cele mai generale
şi cunoscute dintre ele sunt prezentate în ISO
31010:2009.
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În domeniul riscului de securitate se dovedesc
necesare tehnici suplimentare de analiză, atât în
privinţa evaluării expunerii la risc, cât şi în privinţa
tratării riscului. Spre exemplu evaluarea ameninţărilor
ia în discuţie motivaţii, intenţii şi capabilităţi,
modalităţile şi scenariile de atac fiind definitorii
pentru aplicarea unor mijloace de control. Pe de
altă parte analiza vulnerabilităţilor este utilizată larg
pentru a dimensiona soluţiile de securitate, iar în
unele abordări evaluarea criticităţii consecinţelor şi a
capacităţii de răspuns la incident sunt de asemenea
luate în consideraţie.
Pentru exemplificare am asociat tehnici de
analiză a riscului, dintre cele menţionate în ISO/IEC
31010:2019 dar şi dintre cele specifice practicanţilor
în domeniul securităţii (cu caractere italice) pentru
fiecare dintre fazele procesului de management al
riscului. Menţionez introducerea fazei de ‘’Înregistrare
şi raportare’’ având în vedere necesitatea de a dialoga
cu autorităţile de profil, de regulă într-un cadru
reglementat.

Fig 3 - Tehnici de analiză a riscului de securitate
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Schema din figura 2 sugerează lanţul de
secvenţe al procesului de management al riscului,
în cadrul unui flux global care porneşte de la materii
prime sau orice alte elemente de intrare, până la
furnizarea produsului sau al serviciului. Se observă
complexitatea, multidisciplinaritatea şi contribuţia mai
multor actori, precum şi necesitatea de comunicare şi
coordonare între secvenţe.
O analiză în timp a unei soluţii de securitate va
arăta de fiecare dată diferenţe între soluţia proiectată
şi cea reală. Aceste diferenţe au cauze multiple
pornind de la percepţii sau evaluări greşite în etapa
de evaluare a riscului, erori în implementarea sau
operarea măsurilor de securitate, până la modificări
în contextul extern sau intern. Rezultă un grad de
perimare în timp a rezultatelor evaluării, ceea ce
impune repetarea periodică a activităţii de evaluare
a riscului. Se ajunge astfel la ciclul Deming care
caracterizează orice sistem şi proces de management
şi care conduce în timp la îmbunătăţirea continuă a
rezultatelor.
Este evident că, pentru a se asigura protecţia,
Nu pot să las deoparte contribuţia
standardelor tehnice care se adresează tehnologiilor
utilizate în aplicaţii de securitate şi care, la rândul lor,
au în vedere capacitatea de a răspunde la riscuri mai
mari sau mai mici. la rândul său legislaţia de profil,
existentă în unele state poate introduce elemente
specifice care trebuie luate în consideraţie în evaluarea
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riscului. Este cazul României în care pentru categorii
de activităţi bine definite se impun măsuri de
securitate obligatorii.
Practica în România
Am clarificat ce reprezintă şi care sunt
principalele caracteristici ale activităţii de evaluare
riscului. Se pune acum întrebarea cine poate realiza
o evaluare SMART - specifică, măsurabilă, realizabilă,
încadrată în timp pe întreg fluxul procesului de
furnizare a produsului sau serviciului esenţial.
In Codul ocupaţiilor din România se pot întâlni ocupaţii
şi profiluri profesionale pentru managementul sau
evaluarea riscului. În plus există domenii în care
sunt definite cadre de reglementare a activităţii şi
autorizare a evaluatorilor, fie acestea publice sau
private. Dintre acestea pentru analiza riscului la
securitate fizică există un cadru bine definit prin
Instrucţiunea 9/20139.
Pentru alte domenii de securitate
reglementate (informaţii clasificate, infrastructuri
critice, securitatea reţelelor informatice etc.) , legislaţia
nu merge până la definirea unor ocupaţii privind
evaluare riscului, această activitate fiind lăsată în
responsabilitatea conducătorilor unităţilor care deţin
activele critice. Corespunzător educaţia şi formarea de
profil sunt minime, realizate de regulă în cadrul unor
cursuri cu aplicabilitatea generală. Această situaţie
de fapt, precum şi experienţa redusă a organizaţiilor
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privind managementul riscului în general, limitează
adecvarea şi eficacitatea soluţiilor de securitate.
Concluzii
Societatea modernă se caracterizează prin
creşterea şi diversificarea ameninţărilor care pot
conduce la consecinţe negative, uneori catastrofale.
În paralel cu această tendinţă, Uniunea Europeană
a dezvoltat şi recomandă să fie aplicate modele de
protecţie care au ca scop concentrarea pe o anumită
gamă de ameninţări, sector de activitate sau categorie
de măsuri de protecţie, aspect care generează la
nivelul statelor membre legislaţie, autorităţi şi activităţi
specifice.
Rapiditatea evoluţiei face ca aceste modele
să nu fie complet şi corect aplicate, apar suprapuneri
dar şi zone neacoperite, societăţile trebuie răspundă
la cerinţe fragmentate, iar cheltuielile nu se regăsesc
de fiecare dată în efectele scontate. Spre exemplu
Directiva NIS8, acoperă o zonă consistentă privind
protecţia infrastructurilor critice, dar după părerea
mea nu va genera efectele scontate dacă cadrul
legislativ şi de autoritate va fi diferit de cel privind
protecţia infrastructurilor critice.
Evoluția fulminantă a pandemiei COVID a
adăugat linii de evoluție neprevăzute de cei mai mulți
dintre noi și face ca managementul riscului să fie
revalorizat ca unul dintre puținele procese stabile și
indispensabile.
De asemenea asigurarea necesarului de
competenţe poate fi deficitar atât timp cât nu sunt
valorificate realizările mediului profesional din alte
sectoare. În acest moment în România există o
expertiză consistentă în domeniul securităţii fizice şi
al securităţii informaţiei care poate contribui efectiv
la îmbunătăţirea protecţiei infrastructurilor critice
sau a securităţii cibernetice, a dezvoltării sustenabile,
a evoluțiilor în pandemie și post-pandemie. Rămâne
numai ca autorităţile să găsească cadrul adecvat
pentru aceasta.
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CEL MAI MARE RISC IN VIATA ESTE SA
NU ITI ASUMI NICIUNUL!
Nagy Robert Attila

“Riscul:
Razand,
Risti sa pari nebun.
Plangand,
Risti sa pari sentimental.
Intinzand o mana cuiva,
Risti sa te implici.
Aratandu-ti sentimentele,
Risti sa te arati pe tine

Dar daca nu risti nimic,
Nu faci nimic,
Nu ai nimic,
Nu esti nimic.
Ai putea evita suferinta si
durerea,
Dar nu ai putea invata,
Nu ai putea simti.
Nu te-ai putea schimba, Nu

insuti.
Vorbind in fata multimii
despre ideile si visurile tale,
Risti sa pierzi.
Iubind,
Risti sa nu fii iubit la randul
tau.
Traind,
Risti sa mori.
Sperand,
Risti sa disperi,

ai putea evolua,
Nu ai putea trai.
Inlantuit de obligatiile
tale, ai fi un sclav care si-a
pierdut toata libertatea;
Doar cel care risca este
liber.
Pesimistul se plange din
cauza vantului;
Optimistul se asteapta ca
vantul sa inceteze;
Realistul isi ajusteaza
panzele.”

Incercand macar,
Risti sa dai gres.

Rudyard Kipling

Nagy Robert Attila, din Cluj-Napoca, de profesie electronist, implicat in securitatea
fizica din 1982. A fondat la inceputul anilor 90 o firma de sisteme tehnice care a fost in
primele 10 companii autorizate. Detine si coordoneaza o firma de securitate din anul
1994, licentiata din 2009 si o firma de training pe domeniu.
Pe parcursul activitatii a dobandit cunostinte, competente si experienta profesand
in meseriile de tehnician, dispecer, inginer, proiectant, manager, consultant, evaluator de risc, si
formator.
A pus accent pe cresterea calitatii, dezvoltarii si formarii profesionale, organizand off si
online cursuri, workshopuri, seminarii, conferinte in special pentru evaluatori de risc. in multe orase
din tara cum ar fi Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu, Baia Mare si Oradea.
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RISCURI ALE EVALUATORILOR
Evaluatorii de risc la securitatea fizica au si ei

Studiu de caz: EVALUATORUL DE RISC LA
SECURITATEA FIZICA

EVALUATORULUI? Raspunsul este evident! Din pacate,
nu toti beneficiarii vor tine cont de aceasta valoare. Cu
toate acestea, sunt din ce in ce mai multe organizatii
care tin cont si vor lua in considerare ca valoare
reputatia. Acesti beneficiari sunt aceia care au bine
stabilita o cultura organizationala si au bine definite
valorile proprii. Iar printre aceste valori se regaseste
adesea reputatia.
Cum ar trebui sa procedeze EVALUATORUL?
Exact ca in cazul oricarui obiectiv, conform Instructiunii
nr.9! In cazul EVALUATORULUI este recomandat ca
acesta sa-si estimeze de fiecare data corect acest
risc. Estimrea nivelului de ridc trebuie sa fie facuta
in functie de valoarea contractului, de importanta
obiectivului, a masurilor si solutiilor de implementat,
a eficientei acestora, precum si a beneficiilor si

EVALUATORUL inscris in R.N.E.R.S.F. care
profeseaza in conformitate legala, ca orice persoana
juridica, trebuie sa-si efectueze analiza de risc pentru
activitatea proprie, conform Instructiunii MAI nr. 9.
Insa, in afara de obligatia legala intervine si cea etica,
intrucat si EVALUATORUL are propriile riscuri pe
care ar trebui sa si le identifice, analizeze, estimeze,
respective trateze.
EVALUATORUL are si rol de consultant. De
aceea va trebui sa prezinte in afara de riscuri si masuri,
care sunt beneficiile si avantajele tratarii riscurilor.
In aceast articol, as dori sa va prezint un risc
general, prezent la orice obiectiv, dar in special
la un EVALUATOR. Este un vorba despre un risc
rar identificat si tratat : riscul de reputatie sau
reputational. Este momentul cand EVALUATORUL
devine BENEFICIAR.
Pe scurt, ce reprezinta de fapt reputatia pentru
un EVALUATOR?
Reputatia este dificil de apreciat in termeni
finaciari, insa cand numele ori renumele unui
EVALUATOR sufera, atunci efectele pe termen mediu
si lung pot fi grave. Uneori se poate ajunge pana la
faliment, in special in perioada de criza. Reputatia
poate fi influentata de multi alti factori, nu numai de
momentele de criza.
Reputia pentru EVALUATOR poate fi
considerata o valoare inestimabila, care poate face
diferenta fata de competitori, poate aduce un plus
valoare si pentru beneficiar. Un beneficiar cand va lua
decizia in procesul de selectie si adjudecare pentru
efectuarea analizei de risc, oare va tine cont de reputia

avantajelor acestora pentru beneficiar, etc.
EVALUATORUL daca a parcurs corect pasii
impusi de normele metodoloogice, trebuie sa
implementeze si masurile corespunzatoare. Acestea
pot fi foarte simple dar extrem de eficiente, cum ar fi
de exemplu:
1. Conceperea si adoptarea politicii de securitate
proprii
2. Conceperea, adoptarea, implementarea si
insusirea procedurilor.
3. Dezvoltarea continua atat pe plan personal
cat si pe plan professional.
Aceste masuri implica enorm de multa munca,
perseverenta, rabdare, dar este posibilitatea prin care
se trateaza cel mai eficient riscul reputational.
In procesul de evaluare, este recomandabil ca
EVALUATORUL sa gaseasca elemente de noutate,
innovative si nu numai, care sa ofere optimizare si
eficienta in control riscurilor.
Identificarea si tratarea riscului de reputatie,
nu ar trebui sa constituie o noutate.
Din pacate, in practica, evaluatorii nu identifica
acest risc general, prin urmare consider ca acest tip
de evaluare, a reputatiei, poate constitui element de
noutate pentru prezent si viitor. Daca tratarea acestui
risc repezinta o inovare sau nu, ramane de vazut.
Teoretic nu ar trebui sa reprezinte o inovare dar
realitatea ma poate contrazice.
In concluzie, consider ca o data tratat acest risc, va
genera cresterea calitatii, utilitatii, eficientizarii si
acceptarii masurilor din raportul de evaluare si tartare
a riscurilor.

riscuri?
Ca orice persoana fizica sau juridica si
evaluatorul de risc, numit in continuare EVALUATOR,
are riscurile lui.
Riscurile sunt generale sau specifice? Ramane
de vazut, cu conditia ca riscurile sa fie identificate.
Multi evaluatori identifica doar riscuri generale fara ca
acestea sa fie detaliate.
Oricum, sunt o multitudine de riscuri generale,
chiar si pentru un EVALUATOR.
Voi aborda in continuare unul dintre riscurile
generale.
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PIATA DE SECURITATE
MECANO-FIZICA IN ROMANIA
Ing. Bogdan Antonescu

Consideratii referitor la
securitate mecano-fizica e
piata din Romania
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Sistemele si produsele de securitate
mecanofizica care sunt produse in Romania,importate,
comercializate si montate , trebuie sa fie certificate
de catre un organism de certificare recunoscut in
Comunitatea Europeana (organism al uneia dintre
tarile membre). Acestea sunt identificate individual
de catre fiecare producator prin etichetare, ca tip
specificat si prin serie, ca produs. Pentru fiecare tip
de produs sau sistem exista standarde specifice
EN, respectiv SR EN pt. Romania. Certificarile se fac
de organisme autorizate si recunoscute ale fiecarei
tari din CE si se recunosc obligatoriu in fiecare tara
membra CE (ex. ECBS – european, VdS – german,
SBSC – suedez, ICECON – roman, IMP – polonez etc.).
Prin efectuarea analizei de risc la securitate fizica se
stabileste tipul de echipament si clasa de securitate,
iar organul de control –Politia Romana – DOP avizeaza
sistemul mecano-fizic. Atit evaluatorul de risc cat

indruma daca este cazul. Astfel apar proiecte avizate
si bugetate in vederea executiei de catre beneficiar
fara a indeplini conditiile legale referitor la protectia
mecano-fizica a bunurilor si valorilor si este important
ca evaluatorul de risc sa determine proiectantul
sa faca modificarile necesare pentru respectare
legislatiei. Acest lucru este dificil pentru ca de multe
ori pentru obiectivele importante la care s-a alocat
un buget in baza proiectului este foarte greu ca acest
buget sa se modifice. Ca urmare, apar compromisuri si
improvizatii care creaza vulnerabilitati in detrimentul
protectiei persoanelor, bunurilor si valorilor, prin
apelarea la produse ieftine neconforme.

si politistul care avizeaza proiectul trebuie sa aiba
cunostintele necesare care sa le permita sa actioneze
in cunostinta de cauza, in marja de competente,
astfel incit sa se elimine riscurile si neconformitatile.
Pentru aceasta trebuie sa fie cunoscute standardele
si reglementarile europene dar si modul in care se
comporta in piata societatile implicate atat de catre
evaluatorii de risc cat si de politie ca organ de control.
Consider ca evolutia organului de avizare si evaluatorii
de risc la securitate fizica a fost semnificativa in ultimii
ani. De asemenea, este necesar ca cei care proiecteaza
obiectivele ce includ sisteme de securitate mecanofizice sa se documenteze si sa se consulte cu cei care
cunosc legislatia, constructia si punerea in opera a
acestor sisteme, inainte de a finaliza proiectul. Am
constatat in timp ca de fapt unele problemele apar
inca din faza de proiectare. Proiectantii ,in special
arhitectii in marea lor majoritate nu cunosc principiile,
standardele si conceptul de securitate mecano-fizica
si nici nu se informeaza la cei care ii pot ajuta sau

mai putin la tezaure, cam 35-55 %. Inclusiv bancile si
institutiile similare lasa la latitudinea si achizitioneaza
prin antreprenori produse neconforme pe principiul
ieftin si in rest nu conteaza. Uneori se achizitioneaza
produse de un anumit tip, certificarile fiind pentru
alt tip de produs (ex. sa-suri de transfer cu certificare
de modul de casierie). Certificarile difera de la tara la
tara inclusiv la nivel de seriozitate. Intre certificari in
tari foste est si certificari in tari vest diferentele sunt
ENORME.
Ex. avem in piata din Romania acelasi produs
– seif/casa de bani - care certificat intr-o tara est
europeana este casa de bani conform EN 1143-1 si
testat si certificat intr-o tara vest europeana cu traditie
este dulap de securitate conform EN 14450 . Din
pacate fiind certificate intr-o tara membra CE si aceste
produse trebuie acceptate, singura posibilitate de
eliminare a unor astfel de produse neconforme fiind
retestarea produsului suspectat de neconformitate
(preluat din piata) la organismele serioase de testare

Situatia produselor conforme/ neconforme.
Piata este invadata in acest moment de
agremente/certificari si produse neconforme sau
falsificate: la geamuri 90-95%, la restul produselor -
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si certificare acreditate si procedarea in consecinta
in functie de rezultatele testarii. Au existat in timp in
piata produse fabricate in Romania care erau diferite
de cele certificate pe care producatorii le simpificau:
le executau neconform pentru a-si mari profitul :
geamuri antiglont, case de bani, sertare de transfer
numerar etc.
Materiale din care se confectioneza
echipamentele de securitate mecano-fizica pot fi :
metal, sticla si folii,compozit, kevlar,dyneema, fibra
de sticla etc. Toate aceste materiale trebuie procurate
de la firme serioase de profil si trebuie insotite de
documente de calitate si conformitate. In agremente/
certificari se specifica tipul materialelor folosite si
modul de imbinare a diferitelor elemente , care
imbinari au fost si ele testate in vederea certificarii,
imbinarile respectand principii obligatorii ca de ex. cel
al suprapunerii in zonele de montaj pentru rezistenta

securitate mecanica – trebuie prestat de firme
specializate care sa cunoasca piata de securitate
, produsele , standardele din domeniu si care sa
aplice proceduri de interventie adecvate tipului de
echipament. Si ar trebui ca fiecare client sa aiba
un contract de service dupa expirarea perioadei
de garantie, conform legislatiei. De remarcat ca
majoritatea clientilor nu incheie contracte de
mentenanta si service pentru echipamentele
mecanice asa cum o fac pentru cele electronice.

la glont (se intilnesc casierii blindate la care vezi prin
asa-zisul blidaj, chiar daca au un certificat valabil,
produsele, executia sau montajul fiind neconforme
si punind in pericol viata operatorului uman). De
asemenea nu toti producatorii achizitioneza materiale
cu certificat de conformitate deci necontrolate si
neconforme si care nu corespund certificarii, existind
chiar situatii in care au fost achizitionate materiale de
la fier vechi sau din zona „gri”.

la producatorul echipamentului.
2. Inlocuiri de incuietori la EN: 1143 – tezaure
si seifuri, 14450 – dulapuri de securitate, 1627 - usi
antiefractie se pot face numai in cunostinta de cauza
a standardelor care coreleaza clasa de securitate a
produsului cu clasa de securitate a incuietorilor, care
este alta decit a produsului. Si
exemplele pot continua.
Orice echipament mecanic de clasa ridicata,
montat in garantie sau iesit din garantie ar trebui sa
aiba o fisa de interventii in care sa se specifice cauza
si modul de rezolvare a interventiilor asupra acestuia.
In acest fel se va sti daca urmare a unor interventii s-a
mentinut conformitatea produsului sau daca acesta
trebuie inlocuit.

Montajul / demontarea
Acestea trebuie facute de producatori,
importatori,firme specializate etc. care sa respecte
intru totul instructiunile de montaj ale producatorului
care reflecta modul de asezare si fixare a produsului
si care a fost testat odata cu produsul. Sunt si cazuri
speciale ca in cazul echipamentelor modulare,
ex. tezaure modulare. In acest caz montarea /
demontarea nu pot fi facute decat de firme autorizate
sau certificate/ instruite de producator. In cazul
produselor : case de bani, dulapuri de securitate, usi
antiefractie , usi antiglont, sasuri de transfer, geamuri
antiglont , folie antivandal, se pot face montaje in baza
instructiunilor si a procedurilor/elementelor de fixare
livrate cu produsul sau specificate in instructiunile
producatorului.
Ex. elementul de ancorare este testat odata cu
produsul si nu poate fi folosit un alt tip de element de
ancorare.
Service-ul pentru echipamentele de

Exemplific pentru mai buna intelegere a
spetei.
1. Daca in produsele EN 1143, case de bani,
tezaure, se da o gaura cu diametrul. mai mare de
11 mm, conform standardului ,echipamentul este
declasificat, inclusiv de asiguratori si acestea vor fi
obligatoriu inlocuite. Reparatia nu se poate face decat

ORICE ECHIPAMENT DE SECURITATE MECANOFIZICA NU POATE FI COMERCIALIZAT
CONFORM CERTFICARILOR EN FARA A SE
SPECIFICA TIPUL DE ECHIPAMENT, CLASA
DE SECURITATE SI SERIA PRODUSULUI (care
se regaseste obligatoriu pe produs), FAPT
MENTIONAT IN FIECARE CERTIFICARE.FIECARE
PRODUCATOR ARE IREGISTRATE SI PASTREAZA
SERIILE PRODUSELOR LIVRATE . UN PRODUS
FARA SERIE NU ESTE CONFORM INTRUCIT NU
POATE FI IDENTIFICAT (si verificat in caz de
necesitate la producator) deci reprezinta o
neconformitate/vulnerabilitate.
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Tipuri de sisteme si echipamente
standardizate conform normelor
Europene EN .

CAMERE SI USI DE TEZAUR
additional description for
content’s item goes right here

DULAPURI DE SECURITATE
additional description for
content’s item goes right here

-Camere si usi de tezaur cl. I-XII ,conform EN1143,
case de bani (sau seifuri) conform EN 1143-1 si 11432 (fara si cu depunere) cl. I-V - clasele de securitate
se noteaza cu cifre romane. In cazul unei camere
de tezaur nu se pot folosi usa sau peretii separat
decat daca au fost proiectatate si certificate initial in
acest scop si acestea sunt cazuri foarte rare. Aceste
echipamente ar trebui sa aiba fisa de intretinere
si service fiind produse cu destinatie si conditii de
exploatare speciale la care evaluatorul de risc ar trebui
sa aiba acces, pentru a discerne daca in sistem exista
sau se achizitioneaza un produs conform care nu a
suferit modificari. Constructia fiecarui produs conform
EN 1143 presupune retete speciale de beton cu aditivi
si adaosuri specifice, elemente antiefractie in masa si
individuale etc. specifice inclusiv in alternanta lor si
care sunt cunoscute doar de producator.
Produsele conform EN 1143 permit depozitarea
peste noapte a valorilor.

SERTARE
additional description for
content’s item goes right here

Nota. Atentie mare in cazul deblocarii
tezaurelor sau a caselor de bani . Asa cum am
mentionat, nu se poate deschide nedestructiv un
astfel de echipament daca se da o gaura mai mare de
11 mm. Pentru a deschide o casa de bani de clasa IV
(o gaura de 60x40 mm) destructiv trebuie min. 3 -4 ore
pt. atac pentru o echipa specializatata de 2 persoane.
Cu o reparatie neconforma (in santier, de ex.) dupa
ce a fost sparta , aceeasi casa de bani hotul o poate
se sparge, daca este atacata in zona de reparatie
neconforma, in 10 – 15 min, timp in care daca este o
locatie intr-un oras aglomerat nici nu ajunge echipa de
interventie. Exemplu: am constatat, fiind in zona, ca
la livrarea unei case de bani de clasa IV aceasta a fost
scapata de pe motostivuitor in timpul transportului
catre locul de amplasare, intr-o banca in constructie.
Placa de sticla s-a spart si aceasta s-a blocat. A fost
sparta si reparata de echipa de montaj in locatie,
fara stirea bancii, echipa care evident nu avea habar
de proceduri, materialele si elementele constructive
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folosite de producator si a facut o reparatie similara
unei tencuieli. Dintr-un echipament sigur acesta a
devenit o vulnerabilitate, fara stirea utilizatorului. De
aici necesitatea unei fise de service/interventie pentru
astfel de echipamente
Dulapuri de securitate EN 14450 cl. A si B
(sauS1,2) cu sau fara depunere (acestea au acelasi
standard) in care nu se pot depozita banii peste
noapte sau cand nu functioneaza unitatea. Acestea
pot fi dotate cu temporizare si in acest caz pot fi
folosite pentru sistemele de casierii deschise. Si in
cazul dulapurilor de securitate trebuie sa se acorde
atentie analizei documentelor de certificare pentru a
nu se admite produse neconforme. De exemplu sunt
firme cu volum mare de vanzari care vand de ani buni
produse certificate VDMA ( norma germana) conform
specificarii din site si prospecte, certificare care nu mai
e valabila din 2003 de cand au aparut EN si pe care
mai grav le vand si sub denumirea de safe, desi de
multe ori vand dulapuri de securitate ca safe-uri (safe
sau case de bani sunt produse EN 1143, dulapurile
sunt conform EN 14450).
Nota. Pe tezaure, case de bani si dulapuri
de securitate (mai rar si pe alte tipuri de produse)se
pot monta conform cerintelor, incuietori/dispozitive
cu temporizare precum si cu alte functii specifice
proiectului locatiei :cod Durres, mai multi utilizatori,
cod master, programare ore de functionare/
nefunctionare, restrictii orare si de utilizatori etc.
functie de procedurile de securitate ale utilizatorilor
fara afectarea clasei de securitate.
Sas-uri de transfer . Sunt produse specifice,
certificate ca atare la glont conform EN 1522, clasa 1-7,
sau la efractie conform EN 1527, clasa RC 1-6 si nu
pot fi asimilate cu alte produse de securitate si folosite
agrementele acestora. Ex. folosirea unui agrement de
„Modul de casierie”.
Usi , blindaje, sertare ,rame, grilaje antiglont
, conform EN 1522 cl. FB 1-7. Pot fi certificate si vindute
ca module de casierie sau ca produse individuale
. Elementele unui modul de casierie: usi , sertare ,
blindaje , geam antiglont etc. sunt vandute corect cand
sunt certificate individual. Asamblarea componentelor
trebuie facuta conform certificarii.
Rama ferestrelor antiglont trebuie sa aiba
aceeasi clasa de rezistenta la glont ca geamul si
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blindajul si testata ca atare. Fostele agremente
specificau ca valabilitatea certificarii este pentru
geamuri montate in rame cu aceeasi clasa de
rezistenta la glont.
Usi antiefractie conform EN 1627 cl. RC 1-6
.Acestea trebuie sa aiba butuci,incuietori si silduri
certificate sau de constructie speciala cuprinse in
agrement conform standardelor de incuietori si
corelate cu clasa de securitate a usii .Pe Net gasiti cel
putin 10 firme care vand usi antiefractie si care nu
stiu nici macar ce inseamna o clasa de securitate la
efractie, ba chiar se pot gasi inca furnizori care afirma
ca au certificare la efractie de la politie (care nu are
nici o competenta in acest sens, dar a emis un astfel
de document in trecut) inseland clientii si punand in
pericol viata si bunurile acestora. Se achizitioneaza
de pe site-uri usi rezistente la efractie cu o ciudata
certificare la efractie emisa de un institut european
care are doar competente la foc asa, cum se afirma
inclusiv pe site-ul institutului. Sau se vind usi care au
raport de incercare la efractie, care conform noilor
reglementari se pot vinde si instala doar la exterior
(este o facilitate in special pentru zona rezidentiala)
dar ele se monteaza la interior, ceea ce constitue o
neconformitate si implicit o vulnerabilitate.
Sertare cu preluare indirecta. Nu se permite
preluarea directa conform legislatiei. Certificate la
glont conform EN 1522, cl. 1-7. Reprezinta o categorie
de produse falsificate in proportie consistenta ani de
zile. Ex. o firma din Bucuresti – dar care acum nu mai
exista- a certificat un sertar la o firma de costructii
metalice, altfel serioasa din Ardeal si au contrafacut
produsele prin jurul Bucurestiului, au facut „caricaturi”
ale produselor certificate prinse cu pop nituri prin
garaje, multi ani, fara sa se ia vreo masura concreta
impotriva lor. IGP- DOP a cercetat speta si a constata
ca asa-zisul producator nu a primit nici o comanda si
nu a executat nici un produs nu a dat nici o serie si nici
nu stia despre ce e vorba. In cazul sertarelor trebuie
avut grija ca la montaj sa se respecte specificatiile din
agrement care in baza testarii detaliaza si acest aspect.
Multe sertare nu sunt montate corect in blindaj, in
special cand se vand separat de restul echipamentelor
nerespectandu-se instructiunile de montaj. Si evident
ca la orice produs de securitate mecano-fizica trebuie
verificat ca produsul sa aiba seria de identificare a
producatorului.
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Geam antiglont conform EN 14449 cl. de
securitate BR 1-7. Pot fi de doua feluri: S - split
(cu desprindere de aschii) si NS – non split (fara
desprindere de aschie).
Standardul a fost armonizat din 2008 si
conform legislatiei europene din 2008 nu se mai emite
agrement ci se emite CERTIFICAT CE , certificat care se
inscrie intr-un registru unic european spre deosebire
de agremente care se inregistreaza in tara de origine.
Agrementele emise pina in 2008 conform EN 1063,
standardul vechi dupa care se emiteau agrementele,
au expirat ultimele in 2010 -2011 cel mai tirziu . Deci,
orice agrement de geam de dupa 2010/2011 este
un fals grosolan pe care il intalnim des in piata de
securitate din Romania, dupa 2011 producerea si
vanzarea fiind permise numai cu CERTIFICATUL CE.
Geamurile antiglont sunt cele mai falsificate produse
pe piata din Romania.In piata, in special in Ardeal,

poligon neconform de o firma nenominalizata/
neautorizata sa emita astfel de buletine care
pot fi valabile in vederea comercializarii in
piata, numai daca sunt emise de o institutie
autorizata care poseda poligon si laborator
certificat . Si indiferent de cine emite buletinul
de probe pentru geamurile antiglont produse
in Romania, numai ICECON CERT S.A. poate
emite CERTIFICAT CE , documentul care permite
comercializarea lor la noi si in tarile membre ale
CE.
Cu certificate CE de geam antivandal fabricat
in Ungaria, sau in alte tari din comunitate
(vandute in special in Ardeal), P1-3A fabricat
dupa cu totul alt standard, in care se specifica IN
CLAR netestarea rezistentei la glont certificare
pe care mai toti o iau de buna. In certificare
scrie NPD=No Performance Declared - deci

circula CERTIFICATE CE de geam antiglont P2A , P3A
etc. ACCEPTATE DIN NEATENTIE SI DE EVALUATORI SI
DE ORGANUL DE CONTROL . Acestea sunt geamuri
antivandal/rezistente la atac manual si nu sunt nici
macar antiefractie, care sunt P 6-8B.

netestat /nedeclarat dar nimeni nu citeste cu
atentie documentele de certificare, obligatie
si a evaluatorului de risc, in special, dar si a
organului de control-politia.

Situatia certificarii geamurilor cu certificat CE
din 2009/2011 pana in prezent.
Din2009/2011 pana in 2015 au existat 3
producatori
Din 2015 pana in 2018 au existat 2 producatori,
unul cu folie BR3 si unul cu rasina BR2
Din 2019 pana in prezent este un singur
producator de geam antiglont in Romania
care are certificat CE, producator care produce
geam antiglont BR2 folosind tehnologia cu
rasina(geamurile se recunosc in general prin
grosimea mare a materialului dintre straturile de
geam). Certificarile au fost emise de SC ICECON
CERT S.A. , singura entitate abilitata in Romania
pentru certificare geamuri antiglont.
Cum se vand produsele geam antiglont
neconforme:
Cu agremente false si certificate CE falsificate
Cu declaratii de conformitate neconforme
insotite de buletine de tragere emise de entitati
fara atributii de testare si certificare conform
EN in acest domeniu. Circula in piata produse
cu un buletin de tragere efectuat intr-un

Geam antiefractie, geam si folie antivandal.
Standardul EN 356 care cuprinde:
Geam antivandal P1-5A
Geam antiefractie P6-8B
Folie de siguranta –rezistenta la atac manual
antivandal, min 12 mil sau 300 microni(exista si una
de 280) folii certificate impreunaa cu o foaie de geam
.Aceasta folie se utilizeaza ca element de protectie la:
atac manual, suflul unei explozii sau a unor fenomene
naturale violente si se lipesc pe geamuri sau vitraje
asigurind si rezistenta la atac prin aruncare de obiecte
pentru o perioada scurta de timp, de unde se poate
utiliza si termenul de „antivandal”.
Trebuie specificat ca: nu exista folie
antiefractie, aceasta fiind o denumire generica a foliei
antivandal. Nu exista folie antiglont, exista doar o folie
testata impreuna cu geamul la rezistenta la schije la
explozii; actiunea schijelor conform ASTM F 1642-04.
Folie de Securitate EN 12600/2004, cu grosime
de 80-200 microni folosita in general la auto si
rezidential nu are legatura cu securitatea mecanica la
care se solicita un minim de rezistenta la atac manual.
Protejeaza viata si sanatatea celor aflati in apropierea
unui vitraj in caz de spargere retinand fragmentele de
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geam spart.
Casti si veste antiglont conform NIJ I- IV ( exista si o norma europeana dar nu se prea foloseste),din
materiale cu dubla utilizare: kevlar, dyneema, otel special. Se comercializeaza numai conform legislatiei (care
trebuie cunoscuta) sub control ANCEX, fost ANCESIAC.
Auto blindate conform EN 1522 , cl. BR 1-7 sunt certificate la actiunea armelor de foc; materiale: metal,
kevlar, dyneema, otel, fibra de sticla, sticla etc

Situatia certificarilor pe piata
de securitate mecano fizica in
Romania.
Organismele de certificare autohtone
recunoscute in Romania si implicit in Comunitatea
Europeana sunt:
- S.C. ICECON S.A. si S.C. INCERTRANS S.A. care emit

generale dar fara a se specfica denumiri
de firme si produse . In cadrul workshopul
–urilor ANERFS, a... etc ,s-a detaliat si au
fost exemplificate cazuri concrete , au fost

agremente pentru echipamente mecanice
- S.C.ICECON CERT S.A. pentru geamuri/vitraje care
emit Certificate CE.

prezentate documente/produse falsificate
elemente ce pot ajuta pe cei implicati in evaluari
si piata de securitate mecanica sa evalueze
corect produsele si sistemele neconforme
pentru a inlatura vulnerabilitati evidente sau
ascunse. Si in viitor la aceste workshopuri ale
ANERSF se vor face analize si exemplificari
concrete referitor la aspectele prezentate.

Acestea certifica produsele romanesti si la
cererea expresa a unui client si pe cele certificate
in alte tari membre CE, pentru acestea din urma
efectuandu-se o certificare a fabricatiei in baza
documentelor de certificare externa puse la dispozitie
de organismul de certificare emitent.
Conform legislatiei romane AGREMENTELE
sunt valabile 3 ani numai insotite de AVIZUL TEHNIC
al CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT IN CONSTRUCTII
valabil 2 ani, respectiv Certificat CE valabil 3 ani. Tot ce
veti gasi in certificari cu termene mai mari decit cele
mentionate sunt falsificate.
Institutele mentionate fac certificarile in baza
incercarilor pe care le fac conform standardelor de
incercari EN respectiv SR EN in Romania, specifice
fiecarui produs. Incercarile se fac in laboratoarele
proprii care trebuie la randul lor sa fie autorizate,
cu exceptia testelor la glont care se fac in institutul/
unitatea militara, singura abilitata in acest sens si care
si ea are laboratorul autorizat. Dupa testele efectuate
la UM aceasta emite un Buletin de tragere care este
inclus in agrementul produselor certificate la atacul cu
arme de foc de catre organismele de certificare.
Nota autorului. Materialul de mai sus a
fost adaptat prezentarii in revista dedicata
evaluatorilor de risc si a continut exemple
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ATACUL CIBERNETIC...
PROVOCAREA MANAGEMENTULUI DE
SECURITATE
„CEI MAI VULNERABILI SUNT ACEIA CARE SE
CONSIDERĂ PUTERNICI”
Barbu Alin

Introducere
Nevoia de informaţii este cu atât mai mare, cu cât trebuie să suplinească
inferioritatea şi slăbiciunile de alt ordin. Informaţiile trebuie să fie invers proporţionale cu
aceste slăbiciuni.
Informaţia înseamnă putere, iar timpurile noastre sunt dominate cert de căutarea
puterii. Putem spune că se operează cu trei elemente fundamentale: date, informaţii şi
cunoaştere (know-haw).
În mediile de afaceri, nimeni nu mai poate supravieţui fără surse de informaţii,
fără o bază de date şi fără specialişti capabili să proceseze informaţiile şi să le transforme
în cunoaştere (intelligence). Primii care trebuie să ştie acest lucru, trebuie să fie înşişi
decidenţii/managerii. În funcţie de mărimea societăţii şi de amploarea afacerilor, aceştia
decid dacă îşi construiesc sau nu structuri specializate în culegerea şi procesarea
informaţiilor. Fără acestea, supravieţuirea în mediile de afaceri rămâne un simplu deziderat.
Studiile efectuate cu privire la importanţa secretizării anumitor date, au arătat că
peste 80 % din companii sunt predispuse la riscul de scurgere de informaţii de importanţă
capitală, către concurenţă.
Există companii care percep riscul scurgerii de informaţii, dar care consideră că
domeniul de activitate al companiei nu este atât de important încât să necesite cheltuieli
pe linia protecţiei anumitor date şi se bazează pe faptul că angajaţii nu au niciun motiv
să divulge date ale companiei către terţi. Acest tip de management este periculos pentru
companie, deoarece sub iluzia creşterii profitului, diminuând cheltuielile pe linia securităţii,
se ajunge la eliminarea firmei de pe piaţă, chiar şi pentru simplul motiv că există încă o
firmă concurentă.
Managerul de securitate, sub conducerea managerului general și în colaborare
cu alţi conducători, organizează activitatea compartimentului de specialitate, avizează
recrutarea şi formarea personalului din subordine, urmăreşte randamentul şi eficienţa
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activităților, reprezintă organizaţia în relaţiile cu terţii.
Activitatea managerului de securitate este o
activitate obiectivă care asigură echipei de conducere
informațiile necesare şi cunoştinţele suficiente despre
cadrul de desfăşurare al procesului de management
al securității, astfel încât obiectivele entității să fie
îndeplinite.
Din punct de vedere al securităţii unei entităţi,
activitatea managerului de securitate cuprinde,
printre altele, şi Securitatea Sistemelor Informatice
și de Comunicații - INFOSEC - pricipii de bază și
cerințele minime de securitate în domeniul protecției
Sistemelor Informatice și de Comunicații.
Foarte multe persoane încă mai trăiesc în lumea
confuză şi se îmbată cu iluzia: “mie nu mi-se poate
întâmpla”. Aceasta este o metodă de management
gresită, extrem de riscantă.
Mai sunt câte unii care cosideră că ei cunosc totul, că

este de la o companie de servicii pentru calculatoare,
furnizorul de acces Internet (provider) sau poate
chiar serviciul tehnic de asistență antivirus sau
Microsoft, etc. Apelantul explică apoi că a observat un
comportament ciudat în funcționarea calculatorului
dumneavoastră, cum ar fi scanarea Internetului
sau expedierea de mesaje spam, lucru care-i
face să creadă că este infectat. Odată observate
aceste „anomalii”, le revine sarcina de a investiga
problema, de a vă ajuta la securizarea calculatorului
dumneavoastră şi, implicit, a bazelor de date existente
pe respectivul calculator (documente, filme, fotografii
etc.). Pentru a devenii cât mai credibili, atacatorii
folosesc o varietate de termeni tehnici și vă ghidează
printr-o multitudine de pași complicați pentru a vă
convinge că este infectat calculatorul dumneavoastră.
De exemplu, vă pot cere să verificați dacă
aveți anumite fișiere pe calculator, ghidându-vă

sunt indestructibili, că nu există cineva sau ceva care
să-i doboare. Aceasta este o formă de management
inconştientă, dusă adesea până în culmile prostiei
care, inevitabil (mai devreme sau mai târziu) conduce
la eșec, total sau parțial.
De aceea le spun tuturor că cei mai vulnerabili
sunt aceia care se consideră puternici.
Vreau să faceţi un exerciţiu de imaginaţie şi să vă
puneţi în situaţia unui jucător de şah care joacă singur,
mută toate piesele, şi cele albe şi cele negre. Puteţi
aşeza şi muta piesele aşa cum consideraţi de cuviinţă,
alegând astfel cine va fi câștigătorul.
Ei, dragii mei, cu un astfel de jucător poate fi asemuit
cel care deţine informaţiile, îşi poate permite să decidă
cine şi cum să câştige.

pentru a le localiza. Atunci când le-ați găsit, apelantul
vă va asigura că acestea sunt confirmarea infectării
calculatorului dumneavoastră, când în realitate
acestea sunt de fapt fișierele obișnuite ale sistemului
de operare, prezente pe orice alt calculator. După
ce v-au convins că aveţi calculatorul infectat, vă vor
solicita să accesaţi un anumit site pentru cumpărarea
programului lor de securizare sau vă vor cere să le
permiteți accesul la distanță pe calculator pentru
remedierea problemei. De fapt, programul pe care-l
vând este malware. Dacă-l cumpărați și-l instalați (...
şi mulţi au facut-o, credeţi-mă) nu numai că v-au tras
pe sfoară și v-au infectat calculatorul, dar i-ați și plătit
ca să o facă. Dacă le permiteți accesul de la distanță
pe calculator pentru a remedia problema le dați, în
realitate, accesul să-l controleze, să preia toate datele
existente și să-l infecteze.
Ceea ce doresc să reţineţi este faptul că,
atacurile de inginerie socială nu se rezumă doar la
apeluri telefonice, ele se pot întâmpla prin intermediul
oricărei tehnologii de comunicare, pornind de la
mesaje transmise prin intermediul adreselor de poştă
electronică de tip e-mail, mesaje pe Facebook, Twitter
sau conversații online. Esențial este să știți la ce să vă
așteptați.

Inginerie socială
Ingineria socială este genul de atac psihologic
în care atacatorul vă determină să faceți ceva ce el
intenționează să faceți. Putem spune că ingineria
socială a existat de mii de ani, ideea de a înșela sau
a păcăli pe cineva nu este nouă. Pornind de la cele
mai vechi tehnici de înşelătorie şi până la tehnicile
moderne, atacatorii cibernetici au realizat că aplicarea
acestei proceduri pe Internet este extrem de eficace și
poate fi folosită pentru a ajunge la milioane de oameni
în vederea obţinerii de informaţii extrem de valoroase.
Cel mai ușor mod de a înțelege cum funcționează
ingineria socială este să analizăm un exemplu banal,
din realitatea cotidiană:
Primiți un telefon de la cineva care pretinde că
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Adesea mă întâlnesc cu persoane, care au
fost contactate telefonic de către necunoscuţi, şi
îmi adresează aceeaşi întrebare: „...dar de unde ştie
atâtea despre mine şi familia mea?”. Răspunsul meu
este simplu: îl rog să-şi acceseze pagina de facebook
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sau să caute singur date despre el în mediul Internet.
Am analizat activitatea câtorva persoane pe minunatul
şi inegalabilul facebook.com şi am observat cum
se oferă date fără nicio restricţie date personale şi
confidenţiale. De exemplu:

Persoana din imagine a postat totul, pornind de la nume şi prenume, funcţia şi locul de muncă, studii, domiciliu,
chiar şi numele celor din familie şi al prietenului.

O familie fericită. Frumuseţea este dată şi de faptul că această fotografie ne ajută să vedem şi ce au prin casă ...
apropo: când plecaţi în concediu?
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... şi vorbind de concediu:

Nu pot trece peste relatarea unui comentariu
văzut pe un cont de facebook: un frumos cuplu pleacă
în concediu şi postează poze cu ei în minunatul sejur ...
în Grecia. La comentarii, un amic (apropo: pe facebook
toţi sunt „amici”) întreabă: „bine măi frumoşilor, dar cu

pisica ce aţi facut?”. Vine şi răspunsul: „este la mama
la ţară...poate să stea 7 zile fără noi”...şi zâmbeşte.
Cu alte cuvinte, un alt „amic” ar spune: „noi suntem
plecaţi pentru 7 zile din ţară, apartamentul este gol ...
sunteţi bineveniţi”.

Frumoşi miri, naşi, nuntaşi. Şi se mai miră când
interlocutorul îi povesteşte, cu lux de amănunte, despre
anumite evenimente, rude, prieteni, etc.

Furnizarea de date referitoare la cercul relaţional,
eveniment, locaţie, comentarii, perioadă.

Exemplele pot continua la nesfârşit, nu avem timpul şi spaţiul necesar abordării în totalitate a risurilor la
care ne expunem singuri în momentul în care ne etalăm în faţa tuturor.
Detectarea / Stoparea atacurilor de tip inginerie socială
Conform principiului „frica păzeşte via”, cel mai simplu mod de protecție împotriva atacurilor de
inginerie socială este să folosim logica elementară. Dacă pare ceva suspect în telefonul sau mesajul primit, mai
bine consultăm un profesionist, o firmă specializată în domeniul service-ul IT. Cu alte cuvinte, luăm frumuşel
calculatorul în braţe şi îl ducem la un service autorizat.
Printre indiciile frecvente care arată un atac de inginerie socială se numără:
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Crearea sentimentului de urgenţă. În acest fel, atacatorul generează o presiune psihologică asupra
victimei, forţând-o să ia decizii pripite. Un caz de inginerie socială devenit deja clasic este cel reprezentat
de metoda „accidentul”. O rudă apropiată (în mare parte părintele) a „victimei” unui „accident” este
sunată de „avocatul” sau un „prieten apropiat” şi solicită o importantă sumă de bani sub diverse motive
(aplanarea unui conflict, tratament medical urgent etc.). Sub presiunea factorului emoţional şi a timpului,
persoana sunată nu mai analizează coerent toate informaţiile primite şi/sau furnizate şi riscă să cadă
victimă a acestui tip de înşelătorie.
Solicitarea de informaţii la care persoana nu ar trebui să aibă acces sau pe care ar trebui să le cunoască
deja. Acest indiciu se întâlneşte adesea în cazurile în care sunt solicitate informaţii referitoare la conturile
bancare şi datele personale. De exemplu, sunt solicitate din partea unui „reprezentant al băncii” date ale
posesorilor de conturi şi/sau carduri bancare. Solicitările se fac telefonic sau prin intermediul adreselor
de poştă electronică. Mai nou, este la modă solicitarea datelor personale şi a datelor aferente conturilor
motivarea fiind una cât se poate de amuzantă, capcană în care au căzut şi continuă să cadă multe
persoane (mai ales persoane vârstnice): victima este contactată telefonic de către un „angajat” al Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate şi îi este adus la cunoştinţă faptul că, din motive tehnice, cardul de
sănătate al persoanei contactate este blocat, deci nu mai poate fi folosit în scop medical sau pentru
achiziţia medicamentelor. Pentru deblocarea cardului se solicită datele personale şi datele referitoare la
alte conturi bancare la care sunt ataşate (sau nu) carduri. În acest moment se accentuează necesitatea
„corelării datelor” cu conturile aferente pensiilor sau creditelor/depozitelor bancare şi astfel, persoanele
credule pun la dispoziţie toate informaţiile solicitate.
Oferirea unui lucru ce pare prea bun ca să fie adevărat. Aici se pot da multiple exemple şi sunt convins
că fiecare dintre dumneavoastră deja vă amintiţi un caz (sau mai multe) în are un apropiat a fost victima
unei astfel de înşelătorii ... sau a fost încercat de un astfel de „binevoitor”. Un exemplu banal este să fiți
anunțați că ați câștigat la o tombolă/loterie, deși nu ați participat.

Cum ne protejăm?
Dacă suspectați pe cineva care intenționează să vă facă victima unui atac de inginerie socială, nu mai
comunicați cu acea persoană şi evitaţi contactele ulterioare. Totodată, dacă primiţi un mesaj email în care nu
aveți încredere şi este dubios, ștergeți-l, iar dacă mesajul are fişiere ataşate nu le deschideţi / accesaţi.
Trebuie să ţineţi minte să nu dezvăluiți parolele sau datele personale. Nicio organizație nu vă va contacta
vreodată cerându-vă parolele sau datele personale. Dacă cineva vă cere o parolă, este un atac.
De asemenea, nu faceți accesibile prea multe informații. Cu cât atacatorul deţine mai multe informaţii
despre dumneavoastră, cu atât mai ușor v-a obţine metodele prin care să vă tragă pe sfoară, determinânduvă să faceți ce vrea. Cu cât publicați mai puține informații personale, inclusiv pe site-urile de socializare online,
comentarii referitoare la produse cumpărate, grupuri sau liste de discuții, cu atât sunt mai mici riscurile să
deveniţi victima unui stfel de atac.
Verificați datele de contact. Se întâmplă ocazional să fiţi contactați, din motive întemeiate, de către
reprezentantul băncii unde aveţi conturi financiare, compania de credit, furnizorul de servicii de telefonie mobile
sau alte organizații. În cazul unui astfel de apel telefonic, dacă aveți orice fel de îndoială asupra legitimității
persoanei care vă contactează, cereți acesteia numele și numărul de telefon. Apoi obțineți numărul de telefon
al companiei dintr-o sursă de încredere, cum ar fi, spre exemplu, numărul imprimat pe spatele cardului de
credit, cel de pe extrasul de cont bancar sau numărul de contact de pe site-ul companiei. Astfel, atunci când luați
legătura cu compania respectivă, sunteți sigur că vorbiți chiar cu ei. Unora le poate părea o complicație inutilă
însă, protejarea identității și datelor personale fac să merite efortul suplimentar.
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interviu
PRIVIND INTERFERENTA
DINTRE ERSF SI GDPR
IONUȚ POPESCU-CHILIMENT
1. Spuneți-ne de câți ani activați în managementul
de securitate și în domeniul protecției datelor
personale?
Buna ziua, În primul rând vă mulțumesc
pentru invitația de a acorda acest interviu și
pentru interesul pe care îl demonstrați față
de domeniul protecției datelor personale
prin inițiativa de a introduce în primul numar
al revistei de specialitate - EVALUATORUL

DE RISC- un articol prin care vom încerca să
lămurim câteva aspecte care se împletesc
între cele două legislații și anume cea care
reglementează evaluarea riscului la securitate
fizică și legislația europeană și națională
privind protectia datelor personale.
Înainte de toate, foarte multă lume se întreabă
ce este acest GDPR, sau acest Regulament și
cui se aplică.
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GDPR-ul sau REGULAMENTUL nr. 679 din 27
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor)
vine ca o armonizare la nivelul Comunității
Europene a legislației protectiei datelor cu
caracter personal, mai ales pe fondul creșterii
gradului de tehnologizare a societății și odată cu
aceasta, creșterii volumului de date cu caracter
personal care se procesează.
Protecția datelor cu caracter personal nu este
un element de noutate pentru spațiul românesc,
deoarece, înainte de GDPR, domeniul era
reglementat de Legea nr. 677 din 21 noiembrie
2001 pentru protecţia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi

operatorilor sau persoanelor împuternicite
de aceștia care prelucrează date cu caracter
personal ale unor persoane fizice aflate pe
teritoriul Comunității Europene în cazul în care
activităţile de prelucrare au legătură cu oferirea
de bunuri sau servicii unor astfel de persoane
vizate, indiferent dacă acestea sunt sau nu
legate de o plată.
În ceea ce mă privește, „prima dragoste” a
fost legată de securitatea fizică. Am început să
activez în acest domeniu în urma cu aproximativ
20 ani, în cadrul unor firme care aveau ca
obiect de activitate prestarea de servicii de
securitate. În anul 2004 m-am angajat în
cadrul unei companii multinationale în cadrul
departamentului de securitate, unde am activat
până în anul 2017 când am hotărât că plec pe
propriul meu drum, iar o parte din acești ani,

libera circulaţie a acestor date. De asemenea,
în România ca de altfel în toate țările membre
UE, este înființată și funcționează Autoritatea
Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal, unica autoritate
din România care poate investiga și amenda
operatorii de date cu caracter personal sau
persoanele împuternicite de operator pentru
eventualele nerespectări ale GDPR.
Cel mai elocvent exemplu pentru a pune în
evidență volumul de date care se procesează în
era tehnologizării, este acela că la data intrării
în vigoare a Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001,
Facebook, Whatsapp sau Instagram nu existau!
Când discutăm despre Regulamentul 679/2016
și ne întrebăm “Pe cine protejează GDPR?”,
întotdeauna vom avea în vedere persoana
fizică (persoana vizată). Considerentul (14) din
Regulament precizează: „prezentul regulament
ar trebui să vizeze persoanele fizice, indiferent
de cetăţenia sau de locul de reşedinţă al
acestora, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor
cu caracter personal ale acestora. Prezentul
regulament nu se aplică prelucrării datelor cu
caracter personal care privesc persoane juridice
şi, în special, întreprinderi cu personalitate
juridică, inclusiv numele şi tipul de persoană
juridică şi datele de contact ale persoanei
juridice”.
Sub aspectul teritorialității aplicării legii,
Regulamentul 679/2016 se aplică tuturor

mai precis între 2009 și 2017 am condus acest
departament.
Am fost și sunt în continuare atras de tehnologia
din zona securității fizice, astfel că, pentru două
din obiectivele companiei am introdus sistemele
de supraveghere video cu video analiza
perimetrală chiar în perioada pionieratului
acestor sisteme, renunțând la paza obiectivului
pe timpul nopții, reducând, astfel, costurile
companiei.
Oportunitatea instalării acestui sistem a fost
foarte bine evaluată, venind și cu măsuri
complementare prin proceduri specifice, prin
creșterea numărului de senzori de detecție
la efracție și chiar prin anumite reparații sau
întăriri ale zonei perimetrale, a gardurilor,
porților sau a ferestrelor.
În ce privește securitatea la evaluare fizică,
am devenit evaluator în acest domeniu odată
cu apariția HG 301/2012 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor și protecția persoanelor.
Așa cum am precizat anterior, în anul 2017 am
părăsit compania la care lucram iar, la începutul
anului 2018 mi-a atras atenția creșterea
alarmantă, aș putea spune, de mesaje pe email
prin care mi se solicita consimțământul pentru
anumite prelucrări de date cu caracter personal
în virtutea apariției Regulamentului 679/2016.
Am început să-mi pun întrebări și, astfel,

REVISTA „Evaluatorul de Risc” ANERSFR
am început să citesc mai mult despre acest
Regulament.
Vă mărturisesc că acest domeniu, al protecției
datelor personale, m-a atras imediat și a devenit
o componentă importantă din propriul mediu de
business. În acest moment sunt vicepreședintele
Asociației Specialiștilor în Confidențialitate
și Protecția Datelor (ASCPD), asociație care
este afiliată și recunoscută inclusiv la nivel
european, ca membru al CEDPO - Confederația
Organizațiilor Europene pentru Protecția
Datelor,după o monitorizare de un an a ASCPD.
2. Puteți să ne spuneți dacă și în ce condiții un
evaluator la securitate fizică ar putea genera incidente
GDPR?
Pentru ca un evaluator să „stea la adăpost” de
eventualele probleme pe care ar putea să le
genereze un eventual conflict cu normele GDPR,
acesta ar trebui să aibă în vedere următoarele
elemente:
- Cunoașterea cât mai bună și înțelegerea cât
mai corectă a prevederilor GDPR. În primul
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rând, acest Regulament se aplică Operatorilor
de date cu caracter personal. În al doilea rând,
evaluatorul la securitate fizică, în postura de
angajator, devine automat operator de date cu
caracter personal, astfel că, între el și propriii
angajați intervine o relație de operator-persoane
vizate, în sens GDPR.
- Evaluatorul trebuie să înțeleagă foarte bine
definiția „datelor cu caracter personal”, astfel
încât, în activitatea pe care el o desfășoară
în specialitatea sa, cu propriii clienți, și nu
numai, să identifice elementele sau sistemele
purtătoare de date cu caracter personal și,
atunci când stabilește implementarea anumitor
măsuri de securitate în raportul de evaluare să
nu contravină cu acest Regulament, deoarece
poate face mai mult rău decât bine!
Vă pot spune că, în momentul în care
cunoștințele de GDPR se împletesc cu cele de
securitate fizică, orice evaluator dobândește o
altă perspectivă asupra obiectivului evaluat. Am
întâlnit multe situații în care diverși clienți ar
dori, suplimentar față de măsurile trasate prin
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raportul de evaluare, să mai instaleze sisteme
de supraveghere pe anumite zone. În calitate
de evaluator la securitate fizică nu consider că
este o problemă, atâta vreme cât se instalează
și ceea ce este trasat prin raport, dar, atrag
atenția asupra faptului că acele sisteme instalate
voluntar de operator și suplimentar față de
recomandările evaluatorului intră în contradicție
cu GDPR-ul. Spre exemplu, beneficiarul
dorește să monitorizeze activitatea angajaților
din birouri, sau, la alt obiectiv, constați că
beneficiarul are deja instalate sisteme de
supraveghere în birouri pentru monitorizarea
angajaților, aspecte care nu sunt conforme
cu prevederile GDPR și care sunt purtătoare
de sancțiuni și de amenzi foarte mari. Pentru
evaluatorul la securitate fizică acest aspect nu
este o problemă, dar, acest lucru nu înseamnă
că nu i se poate atrage atenția beneficiarului că
aceste sisteme instalate suplimentar pot genera
probleme majore din perspectiva GDPR. Astfel,
între evaluator și beneficiarul serviciilor acestuia
se dezvoltă o relație de încredere.

3. Considerați că un evaluator trebuie să aibă
cunoștințe despre GDPR? Vă rugăm să argumentați.
După cum bine știm, evaluatorul trebuie să
aibă o paletă diversă de cunoștințe, atât din
punct de vedere tehnic, legislativ, dar și din
punct de vedere al standardelor din domeniul
managementului riscului sau tehnici de evaluare
a riscului, astfel încât el trebuie să-și dezvolte
aria de competențe și pe zona de GDPR! Aș
putea spune că atunci cand vorbim despre
măsuri de securitate din perspectiva GDPR,
sau despre măsuri tehnice și organizatorice
de protecție a datelor personale (MTO),
elementele de protecție fizică sunt înglobate,
practic, în aceste MTO. Foarte mulți colegi deai mei din zona de consultanță GDPR, atunci
când efectuează un audit de protecția datelor
dintr-o locație, au început să solicite raportul de
evaluare a riscului fizic pentru acea locație.
Ca un exemplu clasic, putem discuta despre
securitatea unei rețele informatice dacă accesul
la servere este facil pentru toata lumea? În mod
sigur, NU!
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În cadrul unei evaluări la securitate fizică
efectuată de un specialist care are și cunoștințe
de GDPR, acesta nu va recomanda instalarea
unui sistem care să prelucreze date cu caracter
personal din categoria celor sensibile, cum ar fi
datelor biometrice.
De asemenea, un evaluator care are și
cunoștințe GDPR nu va recomanda, niciodată,
instalarea unei camere de supraveghere care să
capteze imagini de pe zona publică exterioară,
cu excepția obiectivelor care au o obligație
legală de a instala camere pe zona respectivă.
Instalarea unei astfel de camere poate genera
probleme majore beneficiarului.
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4.Puteți să ne prezentați în ce condiții o măsură de
supraveghere video sau de control acces într-un
obiectiv pot fi considerate excesive și pot atrage

normalității sunt și ele foarte elastice, în unele
situații.
Aici aș putea spune că este vorba și despre acel
„bun simț”, în sensul în care nici Regulamentul
nu-ți cere să „muți munții din loc”, ci îți solicită
acea parte de respect, de „bun simț”, atunci
când prelucrezi date cu caracter personal. Îți
cere transparență față de persoana vizată, îți
cere să nu prelucrezi alte date decât acele date
de care ai nevoie pentru a atinge scopul stabilit,
îți cere ca atunci cand scopul este atins și nu mai
ai nevoie de datele respective, să le ștergi, îți
cere ca atunci când ai avut o breșă de securitate
să informezi persoana vizată etc. Acestea sunt
doar câteva exemple prin care Regulamentul
își dorește să implementeze o prelucrare
echitabilă, cu respect, a datelor personale, dar și
o transparență reală față de persoana vizată.

incidența GDPR?
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie
să identificăm ce fel de date cu caracter personal
prelucrăm prin cele două sisteme.
Când discutăm de sistemele de supraveghere
video, vorbim de imaginea persoanei. Imaginea
captată de sistemul de supraveghere video nu
a devenit dată cu caracter personal odată cu
apariția GDPR-ului. Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal a avut în vedere această categorie de
date personale și prelucrarea acestora odată cu
Decizia ANSPDCP 52/2012 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal prin utilizarea
mijloacelor de supraveghere video, deci cu mult
timp înainte de GDPR.
Prin sistemul clasic de control acces prelucrăm
date care sunt necesare la înrolarea cardului
respectiv. Acestea pot fi: nume și prenume, sex,
funcție sau orice alte date pe care sistemul le
solicita.
Excesivitatea este o noțiune relativă și poate
fi interpretată de la persoană la persoană.
Nu există un șablon la care să ne raportăm
sau pe care să-l punem asupra unei situații și
să spunem: acest lucru este excesiv sau nu.
În această situație intervine multitudinea de
cunoștințe pe care le-a acumulat evaluatorul
din varii domenii. Până la urmă, inclusiv
DEX-ul ne spune că excesiv este ceva „care
depășește limita normalului”, dar, iarăși, limitele

Personal, atunci când pun în balanță dacă o
măsură este sau nu excesivă, încerc să mă
raportez la câteva situații:
a) Alte măsuri au fost luate în calcul și nu
au dat randament?
b) Pot folosi un alt sistem care să
prelucreze mai puține date și/sau pentru o
perioadă mai mică de timp?
c) Sistemul respectiv face profilarea
persoanei vizate?
d) Sistemul respectiv prelucrează date
sensibile, cum ar fi datele biometrice?
Toate aceste întrebări mi le pun separat și
împreună, în același timp.
Pentru a înțelege mai bine această excesivitate,
voi oferi câteva exemple: perioada de retenție
pentru sistemul de supraveghere video este
de 30 zile, conform deciziilor Autorității de
supraveghere sau a EDPB (European Data
Protection Board) - Decizia nr 3/2019. În
conformitate cu HG 301/2012, perioada de
retenție a imaginilor trebuie să fie de 20 zile,
astfel că, un evaluator poate recomanda ca
stocarea imaginilor de supraveghere să fie
între 20-30 zile. Dacă Operatorul (Beneficiarul)
stochează aceste imagini peste această
perioadă, acest tip de prelucrare a datelor
devine excesiv raportat la perioada de
prelucrare, operatorul putând fi amendat.
Un alt exemplu pe care l-am oferit anterior
este cel legat de instalarea unor camere de
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supraveghere în birouri, în vederea monitorizării
activității angajaților.
Conform Legii 190/2018, art. 5 “În cazul în care
sunt utilizate sisteme de monitorizare prin
mijloace de comunicații electronice și/sau prin
mijloace de supraveghere video la locul de
muncă, prelucrarea datelor cu caracter personal
ale angajaților, în scopul realizării intereselor
legitime urmărite de angajator, este permisă
numai dacă:
a) interesele legitime urmărite de
angajator sunt temeinic justificate
și prevalează asupra intereselor sau
drepturilor și libertăților persoanelor
vizate;
b) angajatorul a realizat informarea
prealabilă obligatorie, completă și în mod
explicit a angajaților;
c) angajatorul a consultat sindicatul sau,
după caz, reprezentanții angajaților
înainte de introducerea sistemelor de
monitorizare;
d) alte forme și modalități mai puțin
intruzive pentru atingerea scopului
urmărit de angajator nu și-au dovedit
anterior eficiența; și
e) durata de stocare a datelor cu caracter
personal este proporțională cu scopul
prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile,
cu excepția situațiilor expres reglementate
de lege sau a cazurilor temeinic

justificate.”
Dacă analizăm acest articol, monitorizarea
angajaților nu poate fi făcută decât în interes
legitim, ca temei de prelucrare a datelor
personale (art. 6, alin. 1, lit. f) GDPR). Această
analiză a interesului legitim trebuie să fie
temeinic justificată și documentată, persoanele
vizate trebuiesc informate, trebuie consultat
sindicatul, în analiza interesului legitim trebuie
să demonstrăm că alte măsuri mai puțin
intruzive nu și-au demonstrat eficiența, iar
termenul de stocare să nu fie mai mare de
30 zile. Asta înseamnă că mergem către zona
de interdicție privind instalarea camerelor de
supraveghere în aceste birouri.
O altă prelucrare de date personale considerată
excesivă, inclusiv la nivel european, este cea
efectuată de sistemele de „face recognition”! Un
astfel de sistem intră în categoria de prelucrare a
datelor sensibile și anume a datelor biometrice.
Prelucrarea acestor date se face pe bază de
consimțământ ca temei legal de prelucrare
(art. 6, alin. 1, lit. a) GDPR). Consimțământul
nu este acceptat în relația angajat-angajator
decât în condiții speciale, iar în relația cu
clienții, vă puteți imagina ce s-ar întâmpla dacă
înainte de a intra într-un supermarket sau un
hypermarket ar trebui să stăm la coadă să
completăm formulare de consimțământ! Chiar
acceptând această ipoteză, datorită modului
volatil de lucru cu consimțământul, și, în special,
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datorită faptului că operatorul este obligat să
informeze persoana vizată că are dreptul de
a-și retrage acest consimțământ, iar o data
exercitat acest drept, operatorul are obligația de
a suspenda prelucrarea datelor personale, în
acel moment operatorul nu va mai putea folosi
sistemul respectiv. O recomandare de acest fel
făcută beneficiarului, sau chiar o solicitare a
beneficiarului să-și instaleze un astfel de sistem
va genera un cost inutil pentru el.
În situația sistemelor de control acces,
excesivitatea apare în cazul sistemelor care
prelucrează date biometrice, indiferent că
discutăm de amprente, retină sau aceste date se
prelucrează combinat.
5. Unde credeți că există limita între protecția unei
locații și măsura excesivă de supraveghere video sau
control acces?
Am întâlnit clienți cărora le-am stabilit măsura
instalării unui sistem de control acces.
Beneficiarul a solicitat să-i recomand un sistem
pe bază de amprentă! Personal, în calitate doar
de evaluator la risc fizic puteam să fac acest
lucru, mai ales că era o măsură de securitate și
control, dar, în momentul în care i-am explicat ce
implică din punct de vedere al GDPR, știți ce s-a
intamplat? M-am dus pentru o evaluare și m-am
întors și cu un contract de consultanță GDPR!
6. Cum apreciați măsurile stabilite de evaluator la un
obiectiv fără cerințe (Grila 12), dacă pot fi considerate
excesive față de GDPR?
Înainte de a răspunde punctual la această
întrebare, aș dori să clarificăm un aspect, cel al
obligativității unităților, așa cum sunt ele definite
de legislație, de a efectua această evaluare de
risc la securitate fizică. Așa cum evaluarea de
risc nu este o chestiune facultativă, așa nici
implementarea GDPR nu este opțională, mai
ales în cazul sistemelor de supraveghere video
sau al celor de control acces.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se
poate face doar dacă avem un scop clar definit,
determinat anterior începerii prelucrării datelor
personale, iar, în cadrul prelucrării, trebuie
să identificăm baza legală a prelucrării, care
să fie corelată corect cu scopurile prelucrării,
iar, în conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. c) din
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Regulament, acest tip de prelucrare se face
pentru îndeplinirea unei obligații legale a
Operatorului.
De asemenea, în accepțiunea HG 301/2012,
măsurile trasate prin raportul de evaluare,
măsuri care sunt transpuse și în grila de
evaluare astfel încât Unitatea să se încadreze în
pragul de acceptanță a riscului de sub 60% nu
sunt facultative, iar, deoarece neimplementarea
acelor măsuri devine sancționabilă, consider că
avem o obligație legală de implementare.
Aici trebuie făcută o separare a noțiunilor pe
care foarte mulți beneficiari nu le-au înțeles
exact.
Când ne raportăm la acele unități care au cerințe
minimale, aceasta înseamnă că unele unități
au obligația de a implementa anumite cerințe
de securitate cu prioritate pe anumite zone
funcționale. Unitățile fără cerințe minimale de
securitate înseamnă ca nu au obligația de a
implementa măsuri de securitate pe anumite
zone funcționale, ci vor trebui să implementeze
acele măsuri trasate de evaluator, astfel încât
procentul de risc să se situeze sub 60%.
Trasarea unei măsuri de instalare a unui sistem
de supraveghere sau control acces pentru
un obiectiv care nu are cerințe minimale de
securitate poate fi considerată excesivă în
contextul prezentat la punctul 6 din discuția
noastră. Astfel, ca notă de exemplu, o cameră
de supraveghere instalată pe o zonă de acces
interioară, sau în cadrul unui magazin, pe
zona de tranzacționare (case de marcat), nu
poate fi considerată excesivă, atâta vreme cât
este prevăzută în raportul de evaluare și este
menționată și în grila de evaluare.
Pentru informații suplimentare privind
prelucrarea datelor prin intermediul mijloacelor
video, se poate consulta Ghidul nr. 3/2019
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
prin intermediul mijloacelor video”, care poate fi
accesat pe adresa https://www.dataprotection.
ro/?page=noua%20_pagina_regulamentul_GDPR,
elaborat în vederea aplicării în mod unitar a
prevederilor Regulamentul (UE) 2016/679 în
întreaga Uniune Europeană, de către Comitetul
European pentru Protecția Datelor, care
reunește reprezentanții tuturor autorităților de
supraveghere din statele membre.
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LISTA MEMBRILOR ANERSF

DENUMIRE SOCIETATE
WORKETIK SRL

LOCALITATE

TEL/ FAX

POPESTI LEORDENI 0740212376

E-MAIL
tiberius.visoiu@gmail.com

SMS SECURITY INVENT S.R.L.

SECTOR 1

0732168716

ionut.manole@sms-security.ro

SITMA S.R.L.
SECANT SECURITY S.R.L.
NARIS PROFESSIONAL SOLUTIONS
S.R.L.
VALAHIA BUSINESS PARTENER
S.R.L.

SECTOR 4
SECTOR 6

0720999900
0314328215

antonescu@sitma.ro
stelian.arion@secant.ro

VOLUNTARI

0749060886

ion.despa@gmail.com

SECTOR 5

0726111148

gheorghe.jilavu@valahia-ss.ro

ONEST SOLUTIONS S.R.L.

VOLUNTARI

0728728523

viorel.petcu@onestsolutions.ro

GEVA CONSULT S.R.L.

SECTOR 1

0212321135

gelu.vasilescu@gevaconsult.ro

SYTEVAL SRL

PLOIESTI

0722220085

office@syteval.ro

RESS - RISK EVALUATION S.R.L.

SECTOR 4

0723523259

office@evaluatorderisc.ro

NIBACO S.R.L.
NICOLESCU VIOREL P.F.A.

CRAIOVA
SECTOR 3

0745551254
0723942295

office@nibaco.ro
nicolescu_v@yahoo.com

AXINTE I. VASILE P.F.A.

CUMPANA

0788955139

axintevasile@rocketmail.com

VIDEO ALARM SECURITY SYSTEMS
S.R.L.

SECTOR 3

0722539028

marinstamate@yahoo.com

RADU M. CRISTIAN FLORIN P.F.A.

CRAIOVA

0745347350

cristi_radu75@yahoo.com

SECTOR 3

0722366239

office@gerominternational.ro

BRADU

0741331300

sorin@metroserv.ro

ROMANO ELECTRO S.R.L.

SECTOR 2

0727718464

carmen.fagarasi@roelsystems.ro

FRIGIOIU I. COSTICA P.F.A.
SECURITY PORTAL S.R.L.

BRAILA
PLOIESTI

0723602135
0734738180

frigioiuc@gmail.com
razvan@securityportal.ro

BRAHMS INTERNATIONAL S.R.L.

BRASOV

0722712896

rainholdmai@dsss.ro

PROSEC SYSTEMS S.R.L.

CLUJ NAPOCA

0736216500

prosec.systems@yahoo.ro

FRUMUSELU VIOREL P.F.A.

SECTOR 6

0722618960

frumuseluviorel@yahoo.com

I & C S.R.L.

TULCEA

0722280608

iacob.sorin.eusebio@gmail.com

SEMCO S.R.L.

BALS

0722533980

semco_sistem@yahoo.co.uk

ALEDAV OSOSCHI S.R.L.

PLOIESTI

0724623715

aledavososchi@yahoo.com

PROT & GUARD S.R.L.

ONESTI

0722225842

lupalex2005@yahoo.com

MUSUROAEA GABRIEL P.F.A.

SECTOR 2

0740100345

evaluator.gabriel@gmail.com

SORISTEF ELECTRONIC S.R.L.

ALESD

0744179719

sosofodor@yahoo.com

GEROM INTERNATIONAL
PRODIMEX S.R.L.
METROPOLITAN RISK
MANAGEMENT S.R.L.
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DENUMIRE SOCIETATE

LOCALITATE

TEL/ FAX

E-MAIL

DINCA SILVIU FLORIN P.F.A.
CORPUL EXPERTILOR IN
SECURITATE PRIVATA POLIX S.R.L.
GOGHE CONSULTING S.R.L.
SECURITY ELECTRONICS SERVICE
S.R.L.

SECTOR 5

0723160123

dincasf@gmail.com

PITESTI

0725420400

office@securityconsultanta.ro

SECTOR 6

0723252222

contact@goghe.ro

SECTOR 3

0722285003

sessrl@gmail.com

PATULEA EUGEN-IONUT P.F.A.

SECTOR 6

0740136729

epatulea@gmail.com

CENTRUL RIVERGATE S.R.L.

SECTOR 5

0743909090

marin.maldareanu@gmail.com

MORRIS COMP SECURITY S.R.L.
DAN RISK CONSULTING
ULTRA TRAINING S.R.L.
GENERAL RISC S.R.L.
ENECON SYSTEMS S.R.L.
SECOM ELECTRONIC SYSTEMS S.R.L.
COMMON S.R.L
SECURITY & SAFETY CONSULTING
S.R.L.
S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A.

SECTOR 2
CORDAU
BRASOV
BORS
FLORESTI
IASI
SECTOR 2

0733188857
0744182989
0268331351
0754439885
0733429634
0734087707
0722389553

gelu.morarasu@analizariscuri.ro
ghete_danut@yahoo.ro
office@analiza-de-risc.ro
cristelecanul@gmail.com
robert@enecon.ro
eugenspaiuc@gmail.com
manager@common.ro

SECTOR 2

0721475108

toma.florinn@gmail.com

SECTOR 4

0723331271

magi_nic@yahoo.com

C.C.S. PROIECT CONSULTING

CLUJ NAPOCA

730606825

office@ccsproiect.ro

MOISE CONSTANTIN P.F.A.

SECTOR 6

0722651746

constantinn.moise@yahoo.com

0722369632
0764238428
0726382836
0766305502
0727226050
0734993439
0722612421
0722251402
0727351959
0745125110
0723309818
0723167383
0744526100
0746125500
0722353539
0722857174
0722394264
0728888081
0723689850

victor.burghelea@gmail.com
netcu_iulian@yahoo.com
mirel.baluta@isotrad.ro
popa_catalin66@yahoo.com
molnar_nicu@yahoo.com
vasilicaistrate@yahoo.com
stanca.teodor@comteh.ro
preda_florin2000@yahoo.com
evalrisk.podar@gmail.com
vasilicagheban@gmail.com
grigore.marius.pfa@gmail.com
serban_mariani@yahoo.com
contact@scutulverde.ro
office@daxmethod.ro
costel_tatu@yahoo.com
gelusava57@yahoo.com
banuta.nicolae@gmail.com
office@dgsecurity.ro
davitoiu.ion@gmail.com

0723349225

boneaconta@gmail.com

0744498831
0721447336

jenibulboaca@gmail.com
bogdan@green-soft.ro

0722438533

v.recoseanu@yahoo.com

0722425427
0766073895
0745678152
0722539942
0744539280
0723393303

aureltugui.scs@gmail.com
stanionica68@yahoo.com
cps.evaluare@gmail.com
mircea.matei@termir.eu
office4ersf@ersfnow.com
nrobert@ariola.ro

BURGHELEA VICTOR P.F.A.
SECTOR 2
ANALIZA IN SAFE SECURITY S.R.L.
SECTOR 3
ISOTRAD CONSULTING S.R.L.
CRAIOVA
EVALSEC PRO S.R.L.
VASLUI
PGC SECURITY EXPERT S.R.L.
REGHIN
ALEGEREA OPTIMA SRL
SECTOR 2
COMTEH S.R.L.
CONSTANTA
ANA - FLOP EXPERT S.R.L.
PANTELIMON
PODAR GABRIEL P.F.A.
BRASOV
GHEBAN VASILICA P.F.A.
REDIU
GRIGORE A. MARIUS P.F.A.
SECTOR 2
EXPERT CONSULT SERBAN S.R.L.
CONSTANTA
SCUTUL VERDE S.R.L.
SECTOR 3
DAX METHOD S.R.L.
OTOPENI
TATU COSTICA P.F.A.
CALARASI
SAVA C.M GHEORGHE P.F.A.
CALARASI
ARGESSIS PROFESSIONAL S.R.L.
CATEASCA
DG SECURITY SERVICES S.R.L.
CHIAJNA
DAVITOIU ION P.F.A.
CARACAL
GEEA INVESTIGATII ECONOMICE
SECTOR 4
S.R.L.
PROTO - CONSTECH S.R.L.
POPESTI LEORDENI
GREENSOFT S.R.L.
CONSTANTA
TRAFFIC SERVICES&CONSULTING
SECTOR 3
S.R.L.
TUGUI J. AUREL P.F.A.
OLTENITA
SANMIR GUARD SECURITY S.R.L.
ZIMNICEA
COMPACT PROTECT SECURITY S.R.L.
NEHOIU
TERMIR CONSULTING S.R.L.
SECTOR 2
BADEA GH. GABRIEL P.F.A.
SECTOR 3
DINCA SILVIU FLORIN P.F.A.
CLUJ-NAPOCA
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DENUMIRE SOCIETATE

LOCALITATE

ASIMAR MANAGEMENT S.R.L.
CONSTANTA
TEHNIC COMPLET INTERNET S.R.L.
TOMESTI
TEAM RISK S.R.L.
SECTOR 6
URBAN DEVELOPMENT SERVICES
SECTOR 2
SKY SECURITY SYSTEMS S.R.L.
SECTOR 4
TEHNO INSTAL EXPERT S.R.L.
CORNU DE SUS
TOP SECURITY MANAGEMENT S.R.L. RAMNICU VALCEA
AVE TEAM CONSULTING S.R.L.
SECTOR 5
CENTRUL DE EXPERTIZA SI
VALEA ADANCA
CONSULTANTA S.R.L.
STEP BY STEP EVOLUTION S.R.L.
SECTOR 4
VODAFONE ROMANIA S.A.
SECTOR 1
STAN ZIZI P.F.A.
SECTOR 4
GABRICONF IMPEX S.R.L.
ALBA IULIA
TOP RISK S.R.L.
SUCEAVA
MOSUC IOAN-OVIDIU P.F.A.
SUCEAVA
ANLIAL S.R.L.
CRAIOVA
ZETHA SECURITY ANALYSIS S.R.L.

CLUJ NAPOCA

NDL PRESTDATA S.R.L.
SECTOR 2
VLADYANA CONSULT
VALEA LUPULUI
BEN ROBI CONSULT
IASI
MURARIU SIMIONEL PFA
RESITA
MG HOUSE
IASI
FILCU GHEORGHE PFA
DEVA
FANDACHE COSTEL PFA
VASLUI
GHITA GEORGE-BOGDAN PFA
URZICENI
EVALTONI SRL
BUCURESTI
DAMASCHIN CONSTANTIN PFA
MACIN
MOLDCONSULT SECURITY SERVICES
BACAU
SRL
TOTAL SAFETY SOLUTIONS
BUCURESTI
HYGEEA TURCOAZ SRL
PIATRA NEAMT
CRISTURU
ELISEI SERGIU-MILTON PFA
SECUIESC
JOSENII
MITITEAN POP VALERIAN PFA
BARGAULUI
MBM TRUST EVALUATORS SRL
TARGU JIU
MEZEI OCTAVIAN IOAN PFA
ZALAU
MONDOCTAL CONCEPT SRL
MEDIAS
VALSOFT SRL
REGHIN
CAMPULUNG
EXPEDITION CARGOTEX S.R.L.
MUSCEL
DRAGOMIR MIRCEA SORIN PFA
BUCURESTI
MVD COMALITEH SRL
BOTOSANI
ODORHEIU
NEXUS BEST CONSULT SRL
SECUIESC
SAFETY CASH SRL
BUCURESTI
ALEXANDRU CEL
HUMA IULIAN II
BUN
PRORAD SERVICE SRL
SUCEAVA
BUNDUC D. MIHAI PFA
BOTOSANI
MARIDUM PREST SRL
IASI
TOTAL SECURITY AND IT SRL
PIETRARIA
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TEL/ FAX

E-MAIL

0745128861
0724050589
0764472336
0722589585
0760612505
0743551016
0745488437
0764717863

remus.tila@gmail.com
dragos.bogoie@gmail.com
office@teamrisk.ro
office@urbansecurity.ro
valentin.buda@skysecurity.ro
gabriel.jula@yahoo.com
deaconu_sebastian@yahoo.com
oniga-andrei2003@yahoo.com

0757300400

pintileimihai@yahoo.com

0799747525
0372022832
0736383130
0751882384
0745319105
0754467826
0744602555
0723276955
0757071681
0745574237
0723151224
0721162600
0736366189
0761121027
0723578407
0743020856
0740177672

catalin.faust@sbs-evolution.ro
adrian.costache@vodafone.com
zizi.stan@yahoo.com
office@evaluariat.ro
mihabirsan@gmail.com
mosucioanovidiu@gmail.com
barbu.alin@gmail.com
emilian.osorhean@zethasecuritya
nalysis.ro
ndl.prestdata@gmail.com
hutupasudarie@yahoo.com
benbzn@yahoo.com
simi_murariu@yahoo.com
office@mghousesecurity.ro
mirfilcu@yahoo.com
cipfandache@yahoo.com
contact@analizarisc.ro
toni1956crv@yahoo.com
marcel.damaschin@gmail.com

0742592778

officemoldconsult@gmail.com

0733920633
0744772942

robipoenaru@yahoo.com
hygeea.turcoaz@yahoo.com

0787721872

elisei_sergiu@yahoo.com

0746497677

vpmititean@gmail.com

0743998198
0743183569
0744354721
0745435386

pic-mar2000@yahoo.com
mezei-octavian-ioan@yahoo.com
stoica-al@yahoo.com
office@alarme-valsoft.ro

0788508801

mizgaciu@protonmail.com

0727757853
0722722102

metropolitan.op68@gmail.com
contact@mvdservice.ro

0742066363

dusinzky.sandor@melinda.ro

0745102050

office@safety-cash.eu

0744376017

iulian_h2007@yahoo.com

0744550970
0744523992
0755836859
0753948868

acarmenflorica@yahoo.com
misu_bun@yahoo.com
parlogdtru@yahoo.com
cristinelpopovici@gmail.com

0720076067
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DENUMIRE SOCIETATE

LOCALITATE

TEL/ FAX

E-MAIL

BURLA MIREL PFA
BVB RISK SOLUTIONS SRL
POPA S. CRISTIAN II
CIUBOTARU N. PFA
BODNARIUC MIRCEA PFA
DGM PROFESIONAL CONSULTING
SRL
TATUC GHEORGHE-ION PFA
RISC MINIM SRL

FALTICENI
BACAU
BELCESTI
COMANESTI
RADAUTI

0757013853
0736959363
0773785296
0745350035
0740120831

mirel.burla@hormail.com
evaluarederisk@gmail.com
cristian32_p@yahoo.com
nec_ciubotaru@yahoo.com
igla@yahoo.com

TIMISOARA

0722316473

dg_mircea@yahoo.com

PLOIESTI
BUCURESTI

0720385985
0761888677

gh@tatuc.ro
evaluator@riscminim.ro

START DIM TV S.R.L.

GOLESTI

0751280333

vasiletarala@gmail.com

0769687770

zamfir.marian66@yahoo.com

0764475547
0726239227
0774066181
0722662160
0744539723
0744572275

berteaovidiumarinel@gmail.com
savug2002@yahoo.com
zetesanghel1970@gmail.com
gabriel.man@itcdevelopment.ro
support@goserv.ro
johnforestyear@yahoo.com

ZAM CD CONSULTING SECURITY
RM. SARAT
S.R.L.
BERTEA OVIDIU-MARINEL PFA
BREAZA
BEST SHIELD SRL
TARGOVISTE
AZL ZETEON SEL
REGHIN
IT&C DEVELOMENT SRL
BAIA MARE
GO SERV SRL
BAIA MARE
PADUREAN D. IOAN II
SIMLEUL SILVANIEI
EVALRISC S.R.L.

BEIUS

0745516647

contactevalrisc@gmail.com

SYBAL SECURITY CONSULTING SRL
MATEI MARIUS

ORADEA
ARAD

0744520251
0744625063

LANIA CONSTRUCT 2008 SRL

ARAD

0752788633
0744245663
0747615538
0745089899
744282288
0743153860
0740031442
0761126621

cristian.barac@yahoo.com
matei.marius1971@gmail.com
vinter.evaluatorlasecuritate@gmail
.com
adyrisc@gmail.com
gbahna@yahoo.com
office@teamsecurity.ro
emil@proficonsult.ro
mariusstoianmm@yahoo.com
vasilicam1969@gmail.com
ioancostan@yahoo.com

0744302236

sqm.business@outlook.com

0728877453
0722523346

evaluariderisc@yahoo.com
atechelectronica@gmail.com

IONEL ADRIAN PFA
INEU
IGB CONSULTING SRL
ORADEA
ELTMAN PROTECT SRL
MORENI
CIGHIR EMIL II
TG. MURES
STOIAN MARIUS AUREL PFA
BAIA MARE
MARANA RISC SRL
BISTRITA NASAUD
COSTAN A. IOAN PFA
MIERCUREA CIUC
SQM DESIGN BUSINESS SOLUTIONS
DASCALU
SRL
AIROH SECURITY SRL
BUCURESTI
HEC-MON PROIECT SRL
MOGOSOAIA
PADURARU MARIUS-IONEL PFA

SCANTEIA

0751813171

evaluare.risk@gmail.com

IRIS MANAGEMENT PLUS SRL

SUCEAVA

0744216911

iris.management.13@gmail.com

J ADVISOR &TRADING SRL
AGENTIA GREVIC JOB SRL
IANCHIS ALIN-NICOLAE PFA
ANISEC SERV SRL

ALEXANDRIA
RESITA
ZALAU
IASI

0724557607
0723193536
0744527799
0755036696

stefan.julea@gmail.com
viorel@abac.ro
ianchisalin@yahoo.com
anisecserv@gmail.com

LIV EDUCATIONAL INVEST SRL

GIURGIU

0765211105

liveducational@gmail.com

R&B RISK MANAGEMENT SRL
FOCUS RISK SRL

RAMNICU VALCEA
CONSTANTA

0761741738
0726204343

roland.barbu@gmail.com
office@evaluarerisc.eu

RADU ADRIAN TEODORIAN PFA

CONSTANTA

0733001065

r.teodorian@gmail.com

IONESCU MARIAN PFA

SECTOR 2

0722681696

danionescu00@yahoo.com

DENDEA FLORIAN PFA

SECTOR 6

0726335320

florian.dendea@gmail.com

CONDSEC SRL

SECTOR 3

0728910867

condruz@gmail.com

