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FOLOSȚI EXPERTIZA NOASTRĂ SĂ FACEȚI SPITALELE
MAI SIGURE!
COMUNICAT ARTS, ASI, ARISI apel către autorități:
din 04.02.2021

Asociația Româna pentru Tehnică de Securitate, Asociația pentru Securitate la Incendiu (ASI)
și Asociația Inginerilor pentru Securitate la Incendiu (ARISI), apel către autorități: ”folosiți expertiza
noastră să faceți spitalele mai sigure!”
Asociația Română pentru Tehnică de Securitate (ARTS), asociație de utilitate publică, Asociația pentru
Securitate la Incendiu (ASI) și Asociația Inginerilor pentru Securitate la Incendiu (ARISI), ca asociații profesionale
reprezentative pentru domeniul securității la incendiu, doresc să ofere autorităților de reglementare,
managerilor de spitale, factorilor de intervenție, asigurătorilor etc., invitația de se folosi de experiența și
expertiza privind elaborarea celor mai potrivite măsuri pentru reducerea riscurilor de securitate și recâștigării
încrederii în sistemul medical din România.
Asociația Română pentru Tehnică de Securitate (ARTS), asociație de utilitate publică, Asociația pentru
Securitate la Incendiu (ASI) și Asociația Inginerilor pentru Securitate la Incendiu (ARISI), își exprimă profunda
mâhnire și îngrijorare că spitalele din România au devenit locuri periculoase și ucigașe, nicidecum centre de
alinare și vindecare a suferințelor omenești.
ARTS, ASI și ARISI reunesc cei mai buni și reprezentativi specialiști în securitate la incendiu din țară cu
experiență și competențe pornind de la identificarea și analiza riscurilor până la implementarea măsurilor de
diminuare a acestora prin mijloace tehnice și operaționale.
Reprezentanții celor trei asociații sunt de părere că analiza și managementul riscurilor de securitate în
spitalele din România sunt chestiuni care, de cele mai multe ori, nu se fac în favoarea bolnavilor și a personalului
medical ci sunt strict dictatate de bugete limitate și interese care n-au nimic comun cu siguranța persoanei. De
aceea, asociațiile profesionale trag un semnal de alarmă privind neregulile majore de ordin tehnic și operațional
în asigurarea securității la incendii în spitalele din România. De cele mai multe ori, sunt selectate firme cu
competențe limitate și personal slab calificat care efectuaează servicii de slabă calitate. Majoritatea factorilor
responsabili nu gândesc preventiv și văd securitatea doar ca pe o cheltuială contorizând în final costurile uriașe
ale lipsei acesteia.
La toate acestea se adaugă – de cele mai multe ori - nerespectarea procedurilor, normativelor, lipsa
preocupării pentru alocarea bugetelor corecte pentru contractele de întreținere și reparații la instalații esențiale
pentru siguranța vieții cum sunt cele de detecție, semnalizare și stingere a incendiilor, alimentării cu gaze
medicale, instalațiilor electrice și de climatizare etc.
Liviu Mateescu, președinte ARTS: ”Legislație învechită, lipsa investițiilor sau modernizări făcute fără
un control riguros de conformitate, lipsa personalului instruit, proceduri depășite și neconforme cu realitățile
din teren, lipsa culturii de securitate a managerilor total dezinteresați de aceste aspecte au condus și din păcate
vor conduce la evenimente tragice ca cel de la Colectiv, Piatra Neamț, Balș, ca să enunțăm doar câteva dintre
ele. Criza COVID-19 a scos în evidență aspecte noi privind riscurile de securitate în spitale. Fie că acestea nu au
fost tratate, fie că au fost trecute cu vederea, din păcate, consecințele tragice nu au întârziat să apară. În plus,
suprasolicitarea personalului medical și auxiliar și poate focusarea strict pe actul medical au făcut ca numărul
victimelor din cauze altele decât virusul COVID-19 să fie foarte mare, aici incluzând și victimele infecțiilor
nosocomiale, moșteniri ale infrastructurilor vechi și întreținerii proaste a clădirilor și instalațiilor din spitale.”
Horia Mihai Nicolescu, vicepreședinte ASI: “Trebuie înțeles că un spital (ca și un mare hotel) este o
lume aparte, foarte complexă ca funcțiuni; este un oraș în mic - care are funcții de cazare, de alimentație, de
diferite servicii (întreținere, spălătorie etc.)! De aceea, abordarea securității la incendiu în acest domeniu trebuie
abordată și ea diferit astfel încât clădirea să răspundă coerent la incendiu, ca un tot.”
Sorin Calotă, vicepreședinte ARISI: „Normele europene și americane în domeniu subliniază că
siguranța nu ține de noroc. Este efortul comun de cunoaștere, pregătire, supraveghere și vigilență. Acest efort
comun necesită conlucrarea puternică și fiabilă a tuturor componentelor sistemului de securitate la incendiu și
siguranță a vieții. Slăbiciunea uneia sau a mai multor componente creează condiții care măresc riscul.”
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EDITORIAL - Alegem profesioniștii!
Aurel Catrinoiu
Președinte ANERSFR

Publicarea numărului 2 al „Revistei
Evaluatorul de risc”, reprezintă o nouă etapă şi astfel,
cu mare satisfacție, demonstrăm că proiectul are
continuitate şi este formalizat periodic, aşa cum am
prevazut încă de la lansarea acestuia.
Din feedback-ul obținut vă pot împărtăşi
primele impresii provenite de la cititori. Revista a
fost bine primită şi în mod special varianta tipărită,
iar articolele au fost apreciate ca având consistența
necesară şi că au fost abordate subiecte de mare
interes profesional, acestea având şi o diversitate care
să exprime multitudinea problematicii de evaluator de
risc la securitatea fizică.
În acest număr, publicația a adunat articole
de la mulți specialişti de notorietate, cu expertiză pe
diferite domenii, care au abordat subiecte dintre cele
mai interesante, foarte multe articole fiind pe subiecte
controversate şi care necesitau clarificare, opiniile
putând fi preluate ca bune practici de către evaluatori.
La rubrica Interviul ediției, revista găzduieşte
un dialog cu un specialist din sectorul de retail,
managerul de securitate al Selgros Cash & Carry, care
a raspuns întrebărilor noastre, explicitând provocările
induse de criza sanitară, noile investiții de securitate,
particularizarea incidentelor de securitate din sectorul
de retail.

În celelalte articole avem publicate subiecte
de interes pentru evaluatori în care se abordează
aspecte privind definirea limitelor grilelor specifice
de evaluare şi corecta completare, o scurtă analiză a
evoluției prestațiilor de securitate privată în anul 2020,
prezentarea unor soluții tehnice pentru utilizarea
analizei video în sistemele de securitate, iar din
zona de IT, un articol interesant despre identitatea
evaluatorului, cu aspecte mai puțin intuitive.
În publicație se continuă interviul pe tema GDPR
început în numărul precedent şi care încearcă
să elucideze multe dintre barierele instituite de
regulamentul european.
În concluzie, numărul acesta al Revistei
Evaluatorul de risc conține multe sfaturi pentru
evaluatori şi în egală măsură pentru beneficiari,
agregate din dorința de a contribui la multiplicarea
bunelor practici şi la derularea unor procese de
evaluare corecte şi consistente care să aducaîn
obiective plus valoare prin creşterea nivelului de
protectie şi a rezilienței la incidentele de securitate.
Publicația este editată de echipa Consiliului
Director, coordonată de preşedintele Asociației şi
va avea o aparitie trimestrială, atât într-un format
electronic ce va fi publicat pe site-ul Asociatiei - www.
anersf.ro, cât şi tipărit într-un tiraj de 100 exemplare.
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interviu
MANAGER SECURITATE
IONEL DANIEL MOLDOVEANU, MSc.
ÎN CADRUL SELGROS CASH&CARRY ROMÂNIA

1. Spuneți-ne de câți ani activați în sectorul de retail
și de când aveți responsabilități ca manager de
securitate?
Am intrat în industria de securitate în 2001. Am
o experiență de peste 17 ani în zona de retail,
din care, în ultimii 10 am avut și responsabilități
de management în securitate. Din anul 2018
ocup funcția de Manager Securitate în cadrul
companiei Selgros Cash&Carry România, unul
dintre cei mai importanți actori din retailul
românesc și parte a Transgourmet Holding AG,
a doua cea mai mare rețea B2B și food service
din Europa.
2. Care sunt provocările cauzate de pandemia COVID
19 în sectorul dvs. de activitate? Ce schimbări s-au
produs în această perioadă.
Înainte de a discuta despre provocări, aș dori să
definesc noțiunea de securitate.
Asigurarea securității are două componente
majore: una umană și una materială.
Componenta umană se referă la protejarea
drepturilor și a sănătății clienților, angajaților și
a partenerilor, în timp ce componenta materială
este legată de protecția bunurilor deținute.
Pandemia a generat o multitudine de provocări,
care ne-au determinat să reanalizăm unele
măsuri de securitate și să le armonizăm, astfel
încât să răspundem la schimbările apărute.
Având o comunicare continuă cu firmele de
pază, care au înțeles situația și eforturile pe care
le-am depus la rândul nostru, am identificat cele

mai bune soluții pentru asigurarea dispozitivului
zilnic.
Una dintre marile provocări, dar care a dat
rezultate foarte bune în combaterea răspândirii
virusului, a fost cea a împărțirii programului de
lucru pe ture, astfel încât angajații companiei
să nu se intersecteze. Această măsură a pus la
grea încercare organizarea serviciului de pază,
întrucât acesta trebuie să fie activ 24/7.
Ordonanța de urgență care prevede măsurarea
temperaturii vizitatorilor la intrarea în unitate
a ridicat, la rândul ei, noi probleme de ordin
tehnic. Decizia la nivelul companiei a fost
ca această măsurare să fie efectuată de
către agenții de pază, iar în unele situații, de
către angajați. Compania Selgros a asigurat
echipamentul de protecție (halate și mănuși
de unică folosință, măști de protecție, viziere)
atât pentru angajați cât și pentru agenții de
pază angrenați în activitatea de măsurare a
temperaturii corporale.
Ulterior, compania a implementat la nivelul
întregii rețele de magazine sisteme de măsurare
a temperaturii corporale cu ajutorul camerelor
cu termoviziune. Astfel, când o persoană
prezintă o temperatură mai mare de 37,3°C,
sistemul alertează personalul responsabil,
înainte de intrarea acesteia în magazin.
3. Din punct de vedere al investițiilor în securitate ce
schimbări s-au produs?
În anul 2018, am demarat un proiect de
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modernizare a sistemului de supraveghere
video din întreaga rețea de magazine. Scopul
proiectului a fost să înlocuim sistemul
analogic depășit cu un sistem integrat de
video-analiză și management.
Anul trecut, deși eram în pandemie, am
identificat împreună cu prestatorii serviciilor
de securitate măsuri eficiente de protecție
anti Covid-19 a echipelor tehnice care instalau
sistemul, astfel încât proiectul să se poată
derula în continuare. Mulțumită acestor
măsuri, în luna august 2020 proiectul a fost
finalizat. Astăzi întreaga rețea de magazine
are un sistem de supraveghere video nou,
cu tehnologie IP și multe aplicații de videoanaliză.
4. Cum și cât alocă sectorul de retail bugetului
de securitate? S-au produs modificări în decursul
timpului?
Odată cu implementarea noului sistem de
supraveghere, am reușit să redimensionăm
dispozitivele de pază, compensând prin
tehnologie și aplicații de video-analiză. Mărind
capacitățile tehnice ale Dispeceratului video
din fiecare magazin, am reușit să creștem
nivelul de performanță și calitatea securității,
reducând în același timp costurile.
În plus, noul Dispecerat Video Central are
posibilitatea de a supraveghea întreaga
rețea de magazine Selgros Cash&Carry,
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monitorizând activitatea prestată de personalul
de pază și nu numai. În acest context, cheltuielile
cu securitatea în anul 2020 au fost mai mici
decat in anul 2016, în condițiile în care am avut
si două magazine în plus.
5.Cum vedeți ca manager și beneficiar conceptul
evaluării de risc?
Analiza de risc la securitate fizică stă la baza
configurării dispozitivelor de pază, a întocmirii
proiectelor tehnice de securitate și susține
crearea procedurilor de lucru. Costurile
serviciilor de securitate cresc, echipamentele
de securitate sunt scumpe și, pentru a menține
un echilibru, este nevoie de un expert care să
evalueze riscurile de securitate și să propună
măsuri adecvate de eliminare sau de limitare a
riscurilor identificate.
Ca manager de securitate, consider că evaluarea
de risc la securitate fizică ajută în crearea
mecanismului de securitate.
6. Ne puteți spune cu ce fel de incidente de securitate
se confruntă sectorul de retail și dacă prejudiciile au
valori semnificative?
Cele mai frecvente sunt furturile în timpul
programului de activitate și vizează gama de
băuturi scumpe, țigări, cafea, haine, telefoane
mobile etc. Aceste furturi izolate nu au un
impact foarte mare, însă dacă ar fi scăpate de
sub control, pot să afecteze rezultatele la final
de an.
Furturile cu impact mare sunt cele cu
pătrundere prin efracție. Produsele sustrase
sunt din aceeași gamă de articole ca și în situația
de mai sus, însă cantitățile sunt mai mari. Este
adevărat că, la nivelul pieței de retail, numărul
situațiilor de acest gen nu este foarte mare,
însă modalitatea în care sunt executate arată că
protagoniștii acestor spargeri au împrumutat
din zona de tehnologie soluții care să le reducă
timpului dedicat realizării furtului.
7. Care sunt beneficiile, respectiv neajunsurile
rapoartelor de analiză de risc la securitate fizică?
Beneficiile derivă din profesionalismul
evaluatorului contractat, care va realiza o
documentație din care să rezulte concret
vulnerabilitățile, amenințările și riscurile la
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care este supusă unitatea evaluată. Această
documentație trebuie să cuprindă neapărat și
concluzii în care se prezintă soluții de eliminare
sau limitare a riscurilor identificate.
Totodată, evaluatorul ar mai trebui să ofere
consultanță în implementarea măsurilor de
securitate propuse și să vină cu soluții de
optimizare a costurilor sau de îmbunătățire a
mecanismului de securitate.
Având experiență ca evaluator de risc la
securitate fizică, am văzut astfel de rapoarte,
iar cele care mi-au atras atenția erau rapoartele
care tratau superficial capitolul concluzii. Practic,
erau enumerate doar măsuri de securitate la
nivel general. Acest capitol este printre cele mai
importante, atât pentru beneficiarul analizei
de risc, cât și pentru proiectantul sistemelor de
securitate sau pentru lucrătorii de poliție din
cadrul serviciului sisteme de securitate.
8. Instalațiile de avertizare și semnalizare la incendiu
sunt mai exigente și eventual prioritare într-un set de
măsuri organizatorice?
Măsurile care au ca scop protejarea vieții sunt
o necesitate, cum de altfel o necesitate sunt
și cele din zona de Securitate Fizică. Legislația
în vigoare prevede că întâietate în adoptarea
măsurilor de securitate vor avea cele de
protejare a vieții, a libertății persoanei și pe
urmă cele care asigură protejarea bunurilor și
valorilor deținute.
Sistemul de detecție și avertizare la incendiu
are rolul de a sesiza ocupanții unei clădiri
de începerea unui incendiu. Acest sistem
electronic se poate corela cu un sistem complex
de stingere a incendiilor, care poate limita
semnificativ propagarea unui incendiu într-o
clădire, mulțumită timpului redus de răspuns.
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CUANTIFICAREA NIVELULUI DE
RISC ASOCIAT OBIECTIVULUI
NECESITATE vs DIFICULTATE
Ionel Munteanu
Director executiv, ANERSFR

Apariția metodologiei de efectuare a analizei
de risc la securitate fizică, aprobată prin Instrucțiunile
M.A.I. nr. 9/2013, a generat numeroase dezbateri și
analize din partea tuturor celor implicați, autoritate
de reglementare, evaluatori și beneficiari. Chiar dacă
au fost sesizate o serie de aspecte limitative în ceea
ce privește acoperirea problematicii, aprecierile
potrivit cărora metodologia aduce un real beneficiu
în domeniile riscului şi securităţii fizice sunt
majoritare, existând convingerea că această formă a
instrucțiunilor constituie un prim pas în consolidarea
conceptului analizei de risc care urmează a fi
perfecționat prin implicarea părților interesate.
Metodologia a apărut ca o necesitate în
satisfacerea cerințelor unităților de a fi implementate
măsuri de securitate, solicitate de cadrul legal printr-o
formulare generală care nu prevedea decât în parte
formele și dimensiunile, în corelare cu amenințările
și vulnerabilitățile particulare fiecărui obiectiv,
activităților specifice desfășurate în acesta și locul de
amplasare din punct de vedere al vecinătăților și al
căilor de acces.
Așa cum se stabilește și se precizează în
metodologie, analiza de risc se întocmește în corelare
cu ”prevederile standardelor naționale sau europene
privind managementul și metodele de evaluare ale
riscului”, documentația elaborată fiind compusă din:
Raportul de evaluare și tratare a riscurilor;
Grila de evaluare și cuantificare a nivelului de
risc asociat obiectivului;
Documente suport (chestionare, rapoarte, alte
documente).
Analizând părțile componente ale
documentației privind analiza de risc se constată că
în conținutul raportului sunt menționate principalele
etape ale procesului de management al riscului

prevăzute de standardul EN 31000, în timp ce
documentele suport atestă datele culese de evaluator
și materializate în raport, aspecte ce ridică un semn
de întrebare în ceea ce privește rolul și locul grilei de
evaluare sau cum se integrează în metoda de evaluare
standardizata.
În procesul de elaborare a Instrucțiunilor
M.A.I. nr. 9/2013, s-a avut în vedere numărul scăzut de
specialiști cu pregătire în domeniul riscurilor care ar
fi putut aplica metodologia, ca și angajați ai agenților
economici ori din rândul prestatorilor de servicii, dar și
în cadrul autorității de reglementare pentru a verifica
corecta aplicare a metodologiei, aspect acutizat de
lipsa unei profesii care putea să confere deținerea
competențelor pentru acest domeniu.
În acest context, a izvorât necesitatea creării
unui instrument care să îndrume evaluatorii cu
minimă experiență, personalul Poliției și beneficiarii, în
aplicarea corectă a metodologiei, prin alegerea unor
opțiuni predefinite care să fie parcurse de evaluator
cu obiectivitate, rezultând astfel grila de evaluare ca
și instrument de determinare al riscului la securitatea
fizică al unei unități.
Formatul acesteia este disponibil pe pagina
web a Direcției de Ordine Publică din cadrul I.G.P.R., ca
și fișier de calcul implicit tip Excel.
În plus, acestea au fost diferențiate pe activități, în 12
grile, în fapt anexe, grupate în două secțiuni, respectiv:
- grile pentru unitățile pentru care sunt definite
cerințe minimale în normele de aplicare ale Legii
nr. 333/2003 (anexele 1-11) – fiecare grilă fiind
destinată unui alt obiect de activitate;
- grilă generală (anexa 12) pentru unitățile
pentru care nu sunt definite cerințe minimale.
Principial, într-o astfel de grilă sunt evaluați
o serie de factori caracteristici mediului în care
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obiectivul funcționează, activităților desfășurate,
organizării interne, dotărilor și serviciilor de care
dispune, existând posibilitatea de cuantificare a
unor elemente de evaluare particulare, obținânduse ca rezultat o valoare procentuală reprezentând
gradul de risc asociat unității. Tehnic, completarea
grilei este deosebit de facilă întrucât aplicația
oferă o listă de posibile situații predefinite din care
evaluatorul o poate alege pe cea existentă sau pe
care o preconizează, calculul fiind realizat automat.
Trebuie subliniată o limitare a aplicației cu privire la
situațiile predefinite care, în unele cazuri, nu acoperă
în mod precis situația existentă și evaluatorul nu
poate interveni asupra acesteia, fiind obligat să opteze
pentru varianta mai defavorabilă pentru beneficiar.
De o deosebită importanță este faptul că
legiuitorul a stabilit convențional și în concordanță
cu nivelul de risc rezultat din simulări, ca valoarea de
referință să fie 60% (prag critic), iar valorile mai mici
de acest prag sunt considerate că fiind în domeniul
riscului de securitate acceptabil.
Pentru facilitarea determinării riscului global,
fila de calcul este grupată pe elemente de evaluare în
patru categorii de criterii:
1. Specifice (vizează amplasarea zonală și locală
a obiectivului), cu o pondere de 25%;
2. De securitate (vizează măsurile de
securitate implementate sau care urmează a fi
implementate), cu o pondere de 65%;
3. Funcționale (vizează elemente privind
desfășurarea activității unității) cu pondere de
10%;
4. Alte criterii, nenominalizate în grilă, prin care
se asigură evaluarea altor elemente cu impact
asupra riscurilor de securitate, identificate
sau propuse de evaluator, grupate în categorii
cu impact de creștere, respectiv diminuarea
riscurilor, cu o pondere de 10%.
S-a menționat anterior despre cerințele
minimale de securitate care pot fi clasificate în două
categorii, specifice (se întâlnesc în grilele1-11) și
cu caracter general (se întâlnesc în toate grilele),
despre care trebuia amintit că autoritatea le-a
evidențiat (caractere italice) și considerat elemente
tip condiţie, prin aceasta înțelegându-se că unitatea
este obligată să le îndeplinească, iar evaluatorul să
aleagă în grilă situația corespunzătoare punctajului
minim. Privitor la celelalte elemente existente în grile,
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reprezentând elementele neimpuse, trebuie reținut că
se impune a fi obligatoriu analizate și aleasă opțiunea
corespunzătoare necesităților.
Privitor la criteriile specifice evaluate în grile, se
remarcă intenția de a fi evaluate amenințările și
vulnerabilitățile obiectivului, existența și corelațiile
acestora având drept consecință riscul.
Nivelul amenințărilor este determinat prin coeficienții
de criminalitate specifică calculați și publicați de
Inspectoratul General la Poliției Române, prin D.O.P. la nivel de județ și D.G.P.M.B./I.P.J.- la nivel de zonă, în
algoritmul de calcul fiind utilizați ca indicatori numărul
infracțiunilor privind furturile din societăți și tâlhării
din evidențele poliției înregistrate în anul anterior,
urmărindu-se astfel o cât mai fidelă determinare a
gradului de expunere a obiectivelor în funcție de rata
criminalității.
Vulnerabilitățile obiectivului sunt și ele evidențiate în
calculația gradului de risc, fiind apreciate în funcție de
anumite caracteristici și anume:
- accesibilitate care are ca scop identificarea
tuturor căilor de acces care fac posibilă
părăsirea rapidă a zonei și care s stabilește
prin inspectarea amplasamentului din imediata
apropiere a obiectivului;
- vecinătate urmărind să se stabilească modul
de influențare a nivelului de risc propriu
obiectivului de către vecinătățile sale și care
se realizează prin identificarea unităților din
apropierea obiectivului și verificarea existenței,
tipului și a programului de funcționare a
dispozitivelor de paza ale acestora;
- privind caracteristici locale exterioare.
În ce privește criteriile de securitate, cu
pondere majoritară în cadrul grilei, evaluarea
se realizează ţinându-se cont de obligativitatea
îndeplinirii cerinţelor minimale de securitate (regăsite
în această secțiune în totalitate) şi prin analizarea
contractelor de servicii de pază, transport de valori,
monitorizare, instalare şi mentenanţă a sistemelor de
alarmare, a documentelor de procurare, certificare,
punere în funcţie şi prin verificări funcţionale ale
echipamentelor electronice si dotărilor de protecţie
mecanofizică sau a scenariilor de funcționare
implementate.
Opţiunile asociate elementelor criteriilor
funcţionale se stabilesc prin interpretarea datelor
obținute prin interviuri, completarea de chestionare
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de către conducătorul unităţii evaluate şi, după caz, de
către conducătorii/personalul celor din vecinătate.
În final, calculul riscului este influențat și
de alte particularități ale unității, respectiv valori
stabilite de evaluator prin identificarea și cuantificarea
altor elemente decât cele definite în grilă, atât din
rândul celor cu impact de creștere, cât și cu efect
de diminuare a nivelului de risc asociat, putând fi
precizate în zona rezervată pentru „Detalii alte criterii”
și valorificate conform algoritmului, ponderea maximă
fiind de 10%.
Aceasta zonă de elemente reprezintă
principala provocare pentru evaluator, ceea ce
generează și multe atribuiri incorecte și anume,
reluarea unora dintre elementele punctate deja în
secțiunile anterioare a grilei.
Reglementarea nefiind suficient de
clarificatoare, se poate opta pentru unele punctaje
majore pentru anumite elemente mai puțin
semnificative, exemplificând, cât ar fi corect sa punctez
existența unei activități de vizualizare live a imaginilor
dintr-un spațiu de retail și cât influențează nivelul de
risc?
De asemenea, existența unui dispozitiv de
pază format din mai multe posturi și o coordonare cu
șefi de tură pentru o acoperire optimă a obiectivului,
poate fi sau nu punctat la această rubrică, cu toate că
există un punctaj acordat pe existența ori inexistența
pazei. În opinia personală, consider că poate fi
cuantificat acest aspect întrucât are legătură cu
controlul riscului în zonele respective.
Consider că procesul de completare al grilei
specifice este complex și poate implica completarea
mai multor variante de grilă, ultima care devine
parte a documentației analizei de risc ce se predă
beneficiarului, fiind completată pentru situația în care
riscul a fost tratat conform situației existente, și nivelul
de risc rezultat se situează sub pragul critic de 60%.
Instrucțiunile stabilesc că unitățile care desfășoară
activități diferite în aceeași incintă sau în același
spațiu, în cadrul analizei de risc se completează grile
de evaluare pentru fiecare obiect de activitate, fiind
obligatorie încadrarea în gradul de risc acceptabil
pentru fiecare activitate, prevedere cu privire la care
aș opina că nu ar conduce la creșterea calității lucrării
în toate situațiile. În acest sens consider că prevederea
ar fi necesară pentru o incintă în care se desfășoară
activități complet independente (ex. comerț mărfuri
generale cu schimb valutar), însă nu ar trebui impusă
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pentru obiecte de activitate care se întrepătrund sau
sunt complementare (ex. comerț autoturisme cu
service autoturisme).
Cele mai mari dificultăți, din punct de vedere
al completării aplicațiilor de cuantificare a nivelului de
risc, au fost generate de grila generală -Anexa 12- prin
faptul că a fost concepută în mod similar unităților
care operează cu numerar, fără a oferi posibilitatea
omiterii acestora, și nici nu cuprinde posibilități de
evaluare a altor elemente, cu toate că multe obiective
din această categorie au alte valori de protejat decât
numerarul și este complicat de găsit o variantă optimă
care să acopere cât mai multe situații practice.
În contextul acestor comentarii se naște o
altă întrebare care suscită interes, este suficientă
tratarea riscurilor determinate într-un obiectiv, prin
limitarea la obținerea nivelului de risc acceptabil în
grilă? În opinia personală, grila nu reprezintă decât o
apreciere globală și o tratare parțială a riscurilor, însă
o abordare exhaustivă presupune mult mai mult și
anume: o eliminare a vulnerabilităților de orice natură
(arhitecturală, constructivă, acoperire cu tehnică și
personal de securitate) și un control al riscurilor de
nivel ridicat sau uneori mediu ce nu sunt cuprinse de
grilă.
De asemenea, consider că operațiunea de
completare a grilei poate fi inclusă în procesul de
evaluare la etapa de estimare a riscului din conținutul
raportului, secțiune unde pe lângă analiza riscurilor
cu indicele asociat, se pot menționa decizia de tratare
a riscului și măsurile recomandate pentru reducerea
acestuia.
Concluzionez că, în condițiile existenței unor
limitări reale ale acestor aplicații, grilele de cuantificare
a nivelului de risc asociat unui obiectiv reprezintă un
instrument practic și util pentru părțile interesate,
sub rezerva corectării deficiențelor reieșite din anii de
practică 2013-2020, pentru o îmbunătățire a cadrului
normativ privind implementarea managementului
riscurilor în unități.
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UTILIZAREA ANALIZEI VIDEO ÎN
SISTEMELE DE SECURITATE
Odată cu creșterea

Viorel Tuleș
Sales Manager HELINICK SRL

numărului de sisteme video
instalate din ce în ce mai multe
organizații își pun problema
eficienței supravegherii video, a
modului cum sistemele pot deveni
un instrument mai intelligent dar
si a volumului de munca necesar
pentru a găsi înregistrările video
relevante, pentru a evalua o
situație într-un moment anume sau
după producerea unui eveniment.
Este clar ca volumul mare
de date care se înregistrează
într-un sistem de supraveghere
video necesită instrumente noi,
care să automatizeze procesele și
să le facă mai eficiente. Eficiența
crescută trebuie să rezulte dintr-o
evaluare a riscului care să prevadă
nu doar instrumentele de reducere
a riscului ci și metodele și procesele
inteligente de reducere a timpului
de încărcare a personalului de
pază, a folosirii active a functiilor
automate executate de sisteme si
nu manual de către operatori.
Folosirea analizei video
inteligente în sistemele de
supraveghere video duce la o
astfel de eficientizare a activităților
într-un obiectiv. Este de subliniat

ca, având clar acest scop al
reducerii încărcării personalului
și al timpilor de operare, prin
urmare și a personalului implicat
în aceste activități, trebuie totuși
să menționăm că acest instrument
are rolul principal de a permite
operatorilor să primească
informația corectă, într-un interval
de timp scurt, pentru a le permite
evaluare rapidă și punerea în
practică a măsurilor active de
gestiune a incidentelor și de
reducere a impactului acestora.
Utilizarea tehnologiilor
avansate, cum este analiza video
inteligența, este de așteptat să ducș
la îmbunătațirea productivității dar
acest lucru se va realiza doar dacă
produsele și sistemele de analiza
video sunt bine alese și proiectate,
cunoscând încă de la stadiul de
evaluare a riscului aspectele critice
de care depinde implementarea și
utilizarea acestora.
Analiza conținutului video
reprezintă modalitate prin care
funcții care altadată erau efectuate
de către operatori sunt acum
executate automat și raportate
către operatori de către sistemul
video, ajutând operatorul să
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gestioneze un volum imens de date.
Analiza conținutului video se poate face în două moduri diferite:
• În timp real: prin configurarea sistemului astfel încât să genereze alerte/alarme pentru evenimente
specifice, pentru incidente care au loc chiar în acel moment. În acest mod se detectează obiecte, atribute/
caracteristici ale obiectelor, indentificarea unor modele de mișcare și comportament, etc. Detectarea
sensului de mișcare, detectarea faptului că o mașină staționează într-un loc anume sau trecerea unei
persoane peste o line virtuală sunt câteva astfel de exemple.
• Post-analiză: prin execuția de funcții de căutare avansate în volumul de date existente, înregistrate.
Prin acest mod nu doar că se reduce semnificativ timpul de căutare, dar se pot afla informații valoroase
privind pattern-uri de comportament, trend-uri care permit re-evaluarea măsurilor de securitate. De
exemplu: căutarea în înregistrări a apariției unei mașini, într-o anumită zonă, numărul de alarme/zi, rata
de incidență pentru diferite tipuri de evenimente/alarme, numărul de alarme false, etc.
Sistemele de analiză video nu sunt un instrument nou în industria de securitate, dar odată cu evoluțiile
tehnologice în domeniul algoritmilor, al procesării video, al inteligenței artificiale au devenit din ce în ce
mai eficiente, având un nivel de încredere din ce în ce mai ridicat. Sunt două mari clase de produse care
implementează analiza software:
Camere video cu analiză inteligentă: aceste camere sunt dotate cu algoritmi interni, programe software,
care permit procesarea fluxurilor video direct în camera, astfel încât camera video devine un procesator de
date, care poate decide dacă un anumit eveniment s-a produs, dacă o anumită caracteristică a aparut în scena
vizualizată. Aceste informații sunt transmise către aplicația de management pentru a fi inregistrate și pentru ca
operatorii să poată decide ce acțiuni să intreprindă. Cele mai recente modele include și algoritmi din categoria
“AI” - Inteligența Artificială.
Aplicații software centralizate - sunt aplicații care preiau fluxurile de date video de la un set de camera și
le procesează pentru a detecta și alarma în cazul producerii unui eveniment setat în prealabil.
Indiferent de abordare, atât varianta distribuită cât și cea centralizată se bazează pe metode diferite de
procesare video alese de fiecare producător. În ordinea complexității sunt 4 categorii de baza pentru metodele
de analiză video:
1. Detecția video de mișcare - detectează schimbările de pixeli din imagine nu de obiecte, este cea mai
simplă categorie de analiză video care necesită foarte puține resurse de calcul
2. Metode euristice - aplică filtre sau reguli definite de operatori pentru a detecta evenimente specifice
și a reduce alarmele false (exemple de reguli: mișcarea să dureze mai mult de 3 secunde sau ignoră
modificările mai mici decât o valoare fixă, etc.)
3. Detecția convențională de obiecte - detectează obiecte folosind reguli hibride, definite de oameni dar și
reguli simple de Machine-Learning (se optimizează algoritmii pe baza unor seturi de imagini de învățare)
4. Detecția de obiecte folosind Deep Learning – detectează obiecte folosind algoritmi care sunt adaptabili,
ce învață dintr-un set de date/imagini. Această metodă este ce mai complexă și necesită cele mai multe
resurse de calcul
De-a lungului timpului s-au dezvoltat o mulțime de algoritmi video care răspund unor nevoi specifice,
unor aplicații dedicate. Printre cele mai folosite exemple de analiză video întâlnim:
• Detecția sensului de deplasare: când mișcarea este detectată într-un anumit sens o alarmă este emisă,
utilizatorii au posibilitea de a definii aria de interes și pragul de activitate pentru a reduce alarmele false.
• Clasificarea de obiecte: realizează împărțire în clase de obiecte/ținte din scena sau doar din aria
selectată. Algoritm util în cazul aplicațiilor de detecție perimetrală
• Urmărirea obiectelor: încadrarea și urmărirea țintelor din scenă, autovehicule sau oameni, care intră
sau staționează într-o zonă definită de utilizator. Deasemenea și acest tip de algoritm este foarte util în
aplicații de detecție perimetrală
• Obiect dispărut: trimite o alarmă în cazul în care un obiect static, ca de exemplu un exponat într-un
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muzeu, este scos din scena de vizualizare
• Obiect abandonat: generează o alarmă în
cazul în care într-o anumit arie definită apare un
obiect care staționează în acea arie, de exemplu
un bagaj lăsat în holul unui aeroport.
• Cross-line, virtual-fence (trecerea unei linii):
permite declanșarea unei alarme în cazul
în care un obiect cu anumite caracteristici
(dimensiuni, viteză) trece peste o linie virtuală
trasat de utilizator. Foarte util în aplicații de pază
perimetrală, aplicații de monitorizare a traficului
și aplicații de control acces.
• Detecția comportamentului suspicios: este un
algoritm care permite semnalizarea anumitor
comportamente care pot fi intepretate ca
suspicioase de către operatori, de exemplu
staționarea unei persoane într-o parcare sau în
apropierea unor obiective speciale mai mult de
cât un timp pre-definit
• Numărare de obiecte: număra obiectele/țintele
care se deplasează într-o anumită direcție,
utilizatorii având posibilitatea să definească aria
de interes, direcția de deplasare. Se utilizează în
aplicații de monitorzarea a accesului în parcări
sau în clădiri.
• Recunoaștere facială: este tehnologia ce
permite preluarea din imagini ale fețelor
oamenilor și compararea acestora cu o bază de
date de imagini ale persoanelor.
Aplicațiile care folosesc analiza video necesită

un plus de planificare și atenție pentru a fi eficiente
și a răspunde nevoilor specifice dar și pentru a
evita costurile adiționale de operare ale sistemului.
Printre parametrii care contribuie la o funcționare
necorepunzătoare a acestor sisteme și la care trebuie
găsite soluții se număra:
• Probleme de iluminat: prea puțină lumină va
duce la o imagine de calitate scăzută, lumina
amplasată in puncte greșite duce la efecte de
umbrire sau suprailuminare
• Aria de acoperire/detecție: trebuie stabilit
de la început aria de acoperire și gradul de
detaliere la nivelul țintei (criteriu DORI) astfel
încât să raspundă nevoilor de identificare sau
recunoaștere a țintelor
• Rata mare de alarme false: datorate factorilor
de mediu sau setărilor necorespunzătoare.
trebuie eliminta prin calibrări ulterioare instalării
și mecanismelor de învățare a condițiilor de
mediu
• Probleme de transmisie
Prin urmare, pentru a eficientiza activitatea
de operare a sistemelor și a răspunde nevoilor de
automatizare a proceselor ce țin de supravegherea
video, folosirea analizei video în aplicațiile de
securitate este pasul necesar care trebuie făcut
încă din etapa de evaluare a riscului, a planficării și
proiectării proceselor și sistemelor.
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interviu
PRIVIND INTERFERENTA
DINTRE ERSF SI GDPR ll
IONUȚ POPESCU-CHILIMENT
7. Cum apreciați faptul că o persoană neautorizată
care poate vizualiza unele imagini (temporare) pe
monitor, se consideră prelucrare de date personale?
Prelucrarea datelor cu caracter personal,
conform definiției din Regulament „înseamnă
orice operaţiune sau set de operaţiuni
efectuate asupra datelor cu caracter
personal sau asupra seturilor de date cu
caracter personal, cu sau fără utilizarea de

mijloace automatizate, cum ar fi colectarea,
înregistrarea, organizarea, structurarea,
stocarea, adaptarea sau modificarea,
extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea
prin transmitere, diseminarea sau punerea
la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau
combinarea, restricţionarea, ştergerea sau
distrugerea;”
Astfel, ori de câte ori ne aflăm în prezența unei
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situații menționate în definiția prelucrării, ne
vom afla în contextul unei prelucrări de date cu
caracter personal.
Așadar, operatorii trebuie să ia măsuri tehnice
și organizatorice adecvate, astfel încât datele
respective să fie protejate împotriva oricărui
acces neautorizat.
Pot să vă dau un exemplu care mi se pare foarte
elocvent pentru această speță. Un mare hotel
din București a primit o amendă GDPR pentru
simplul fapt că lista cu persoane de la micul
dejun nu a fost securizată, a fost fotografiată și
publicată în mediul online. Astfel de situații le
întâlnim în foarte multe situații atunci cand ne
deplasăm și ne cazăm la diverse hoteluri.
Astfel că, un monitor pe care rulează imagini
captate de pe un sistem de supraveghere
video și care este plasat la vederea oricărei
persoane, este prelucrare de date personale
și, mai rău, este o prelucrare ilegală a acestor
date, deoarece s-a făcut de către persoane
neautorizate și poate genera suficiente
probleme din perspectiva GDPR.

8. Există situații în care o imagine captată de pe un
sistem de supraveghere nu este dată cu caracter
personal?
Este o întrebare pe care o primim de foarte
multe ori. Este firesc ca oamenii să înceapă să-și
pună astfel de întrebări, mai ales că numărul
camerelor de supraveghere este într-o continuă
creștere.
Aici chiar aș dori să extind puțin exemplele și
să nu vorbesc doar despre imagini colectate
de camerele de supraveghere, ci chiar despre
poze sau filme făcute cu diverse aparate, ca de
exemplu cu telefonul mobil.
Este foarte adevărat, așa cum am precizat
și în alte ocazii, că GDPR-ul se aplica doar
persoanelor vizate, deci putem înțelege că
pentru persoanele juridice nu se aplica, așa cum
nu se aplică GDPR pentru prelucrările de date
efectuate în scop domestic. Ce înseamnă acest
scop domestic?
Dacă instalez un sistem de supraveghere la mine
acasă, care să-mi asigure zona perimetrală a
curții, trebuie să am în vedere ca, la instalare,
sistemul să nu capteze imagini și de pe zona
publică sau din curtea vecinului. În acest sens,

prelucrarea datelor este făcută în scop domestic
și nu intru sub incidența GDPR.
În situația apariției unui eveniment este foarte
important ce fac cu aceste imagini și cum
diseminez aceste imagini. În situația în care
aceste imagini le predau poliției, în baza unei
solicitări a acesteia în temeiul legii, în continuare
nu intru sub incidența GDPR. Dacă însă aceste
imagini le diseminez în spațiul public, de
exemplu pe facebook, (există decizie CJUE prin
care Facebook este considerat spațiu public) din
acel moment nu mai am o prelucrare în scop
domestic și devin operator de date cu caracter
personal, prin urmare intru sub incidența
prevederilor GDPR, inclusiv sub aspectul
sancțiunilor prevăzute de acesta. Doresc
să menționez faptul că operator de date cu
caracter personal poate fi atât persoana fizică,
cât și cea juridică, autoritatea publică, agenția
sau organismul care singur sau împreună cu
altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de
prelucrarea datelor cu caracter personal.
Același lucru se întâmplă și cu pozele sau
filmările unor anumite evenimente. Dacă fac
o poză la serbarea copilului și poza respectivă
o pastrez doar pentru mine și familia mea, nu
se aplică GDPR, dar, dacă poza o diseminez în
spațiul public, iar în poza respectivă mai apar
și alte persoane de la care nu am obținut un
consimțământ și nici nu am luat măsuri de
blurare a fețelor persoanelor respective, mi se
aplică întocmai GDPR, cu tot cu sancțiuni.
9. Autoritatea de Supraveghere a publicat, de curând,
o opinie referitoare la sistemele securitate instalate în
cadrul asociațiilor de proprietari. Ce conține această
opinie și care este motivul pentru care a fost nevoie de
acest punct de vedere?
În contextul prelucrării (inclusiv al dezvăluirii)
datelor personale, asociațiile de proprietari
trebuie să identifice temeiul legal al efectuării
acesteia, prevăzut de dispozițiile GDPR prin
raportare la prevederile legale din domeniul lor
de activitate.
Scopul și mijloacele prelucrării datelor de
către asociațiile de proprietari pot fi în mod
expres stabilite prin actele normative care
le reglementează înființarea, organizarea
și funcționarea sau pot fi stabilite de către
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asociație, fiind justificate de interesul legitim al
său. De asemenea, în unele situații, prelucrările
de date se pot baza pe consimțământul
persoanelor fizice vizate.
În acest context, Autoritatea de Supraveghere
precizează că scopurile în care asociațiile de
proprietari colectează și prelucrează datele
personale vizează, în principal, următoarele
activități:
1. În ceea ce privește instalarea unui sistem
de supraveghere video de către asociația de
proprietari, întrucât sistemele de televiziune cu
circuit închis au posibilitatea de înregistrare şi
stocare a imaginilor şi datelor, această activitate
se supune atât prevederilor Regulamentului
(UE) 679/2016, cât şi ale Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor, modificată şi completată
și Normelor metodologice de aplicare a acesteia,
mai ales raportat la instalarea şi utilizarea sub
aspect tehnic a echipamentelor şi elementelor
componente ale sistemului de supraveghere
video.
Măsura instalării unui sistem de supraveghere
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video poate fi luată de către asociația de
proprietari în baza interesului legitim al
asociaţiei, de ex. pentru asigurarea pazei şi
protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a
imobilelor și a instalațiilor de utilitate publică,
precum și a împrejmuirilor afectate acestora,
dar și în zona de acces în imobil sau lifturi.
Argumentele privind justificarea interesului
legitim trebuie să se regăsească într-o
documentație la nivelul asociației de proprietari
și, ulterior, hotărârea de a instala un astfel
de sistem trebuie adoptată în cadrul adunării
generale a asociaţiei de proprietari, potrivit legii.
Referitor la obligația de informare a persoanei
vizate, în spaţiile monitorizate prin camerele
de supraveghere video, trebuie instalată o
pictogramă adecvată, care să conţină o imagine
reprezentativă, poziţionată la o distanţă
rezonabilă de locurile unde sunt amplasate
echipamentele de supraveghere, astfel încât să
poată fi văzută de orice persoană.
În ceea ce privește perioada de stocare a
datelor cu caracter personal (imaginea)
prelucrate de asociaţie ca urmare a instalării
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sistemului de supraveghere video, Autoritatea
de Supraveghere recomandă ca aceasta să nu
depăşească 30 zile.
Excepție pot face situațiile temeinic justificate
în care s-au produs evenimente ce necesită
stocarea doar a imaginilor relevante pe
o perioadă mai mare de timp necesară
îndeplinirii scopurilor respective (de ex. până la
soluționarea definitivă a unei cauze penale de
către organele judiciare).
Referitor la imaginile captate și înregistrate
de camerele video, instalate în zonele
stabilite potrivit hotărârii adunării generale a
proprietarilor, cu respectarea echilibrului dintre
interesul legitim al asociației și drepturile și
libertățile persoanelor, în vederea respectării
principiului proporționalității, se poate apela la
echipamente care din punct de vedere tehnic
pot fi orientate astfel încât să focalizeze zonele
necesare a fi supravegheate.
În ceea ce privește prelucrarea datelor prin
altă persoană (cum ar fi de ex. societatea care
instalează sistemul de video supraveghere și
asigură mentenanța acestuia, efectuează și

prelucrarea datelor), potrivit art. 4 pct. 8 din
RGPD aceasta este „persoana împuternicită de
operator” întrucât prelucrează datele cu caracter
personal în numele operatorului.
De asemenea, art. 28 alin. (3) lit. a) și alin. (10)
din același regulament stabilește că prelucrarea
de către o persoană împuternicită de un
operator este reglementată printr-un contract,
ce trebuie să conțină și instrucțiuni documentate
din partea operatorului pe baza cărora
împuternicitul va prelucra datele cu caracter
personal.
În ceea ce privește instalarea camerelor
video pe fiecare nivel/palier din imobil,
Autoritatea apreciază că pentru prelucrarea
imaginilor respective este necesară obținerea
consimțământului fiecărui locatar de pe nivelul/
palierul respectiv.
10. Am înțeles că susțineți un punct de vedere ușor
diferit față de cel al Autorității de Supraveghere.
Despre ce este vorba?
Într-adevăr, nu sunt de acord cu recomandarea
Autoritatii de a obține consimțământul
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vecinilor de palier și utilizarea acestui temei
pentru justificarea legalității prelucrării
datelor prin intermediul camerelor de luat
vederi. Pot fi de acord cu obligația legală
sau interesul legitim, dar consimțământul
locatarilor și nu al proprietarilor, este foarte
greu de utilizat ca temei legal, mai ales datorită
dreptului persoanelor vizate de a-și retrage
consimțământul. În plus, în cazul imobilelor fără
lift, toți locatarii tranzitează spațiul monitorizat
de la parter, sau sunt monitorizați toți cei care
tranzitează etajul 1 spre etajele superioare
de exemplu, prin urmare, raportat la opinia
autorității, ar trebui solicitat și consimțământul
acestora, nu doar al locatarilor de pe palierul
unde sunt instalate camerele de supraveghere.
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11. De unde pot obține informații suplimentare
persoanele interesate privind prelucrarea datelor prin
intermediul mijloacelor video?
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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CE ESTE (ȘI CE NU ESTE) O LISTĂ DE VERIFICARE
(CHECKLIST).
CUM SĂ O UTILIZAȚI ÎN CADRUL EVALUĂRII
Petru Liviu Negoescu
Manager de securitate

Analiza de risc la securitatea fizică trebuie să
asigure identificarea vulnerabilităţilor şi a riscurilor,
să facă estimarea acestora şi determinarea nivelului
de expunere la producerea unor incidente de
securitate fizică. De asemenea, trebuie să indice
măsurile de protecţie necesare diminuarii riscurilor la
obiectivul analizat. Principalul motiv pentru efectuarea
evaluărilor riscurilor este că aceste evaluari sunt un
instrument-cheie în modul în care se gestionează
siguranța afacerii; fără evaluare, nu se pot gestiona în
mod adecvat riscurile.
Revenind la subiect, evaluatorii de risc (care,
totusi nu sunt consultanți de securitate!) trebuie să
cunoască atuurile şi limitele diverselor modele pe
care le aplică şi să fie capabili de evaluarea critică a
obiectivului. Totodată, evaluatorul trebuie să aibă
abilitatea de a distinge între „ce se întâmplă” în
obiectivul evaluat şi ce „ar trebui să se întâmple”,
pentru a înscrie în grile date corecte şi, mai ales, reale
prin care să determine amploarea riscurilor la care
este supus un obiectiv, urmând ca prin experiența
proprie să găsească și cele mai bune metode de
tratare a acestora.
Conceptul de risc de securitate trebuie abordat
ținând seama nu numai de diversele informații incluse

în lista de verificare (care, de regulă este o imagine
„în oglindă” a grilei aplicate), dar și de modul în care
interacționează personalul obiectivului evaluat, intern
sau cu alți terți, în timpul activității lor. Cantitatea și
intensitatea interacțiunii afectează nivelul de risc.
În cele mai simple cazuri, riscurile pot fi identificate
prin observare și prin compararea circumstanțelor
determinate în teren cu informațiile relevante.
În cazuri mai complexe, pe lângă tehnicile simple de
analiză sunt obligatorii unele măsurători în teren,
fotografii, examinarea modului ȋn care se desfăşoară
activitățile ocupanților clădirilor, parcurgerea unor
documente relevante (planuri, schițe, contracte cu
prestatorii de servicii etc).
Des uzitată ȋn practica multora dintre
noi, o listă de verificare (checklist) poate ajuta la
identificarea pericolelor și la o primă schițare a
unor potențiale măsuri de prevenirie și, utilizate în
mod corect, fac parte dintr-o lucrare de evaluare a
riscurilor corespunzătoare. O listă de verificare nu
este destinată să „descopere” imediat toate riscurile
asociate unui obiectiv, dar va ajuta să puneți în
practică metoda aleasă. Checklist-ul este doar un
prim pas în efectuarea unei evaluări a riscurilor. Ar
putea fi necesare şi alte informații suplimentare
pentru a evalua riscurile mai complexe și, în anumite
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circumstanțe, este posibil să aveți nevoie şi de ajutorul
unui expert în domeniu.
Nu există un „model consacrat” pentru
ca o listă de verificare să fie utilă demersurilor
evaluatorului. Ar trebui să o adaptați la particularitățile
categoriei de obiectiv în care vă aflați. Trebuie să
țineți cont de interacțiunile între diferitele probleme
constatate sau între factorii de risc identificați.
Întocmirea şi punerea în aplicare a checklistului foloseşte şi în partea de analiză a situației în
teren, la partea de adoptare a măsurilor de diminuare
a riscului pentru că este important să verificați dacă
orice măsură care vizează reducerea/expunerea la
un factor de risc, nu mărește cumva riscul expunerii
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la alți factori. Este esențial ca listele de verificare să
fie utilizate ca mijloc util de lucru şi informare, nu
pur și simplu ca o listă de verificare formală de tipul
„bifați caseta”, o grilă întoarsă pe dos. Ele trebuie
schițate înaintea vizitei pe teren, în baza experienței
evaluatorului în identificarea punctelor-cheie sau
vital-vulnerabile ale tipului obiectivului ce va fi
evaluat şi dezvoltate după discuția cu factorii cheie.
Checklist-ul poate suferi modificări chiar pe teren,
mai ales atunci când se constată că beneficiarul sau
reprezentanții acestuia nu au prezentat corect situația
reală. Se anexează la documentația ce se va remite
beneficiarului, la sfârşit.
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EVOLUȚIA SERVICIILOR DE SECURITATE PE
TIMPUL CRIZEI PROVOCATE DE COVID-19
Aurel Catrinoiu
Președinte ANERSFR

Ca și o remarcă cunoscută, criza sanitară
provocată de Covid -19, a influențat și a avut un
impact major atât din punct de vedere social cât și
economic, toate activitățile fiind într-un fel sau altul
afectate, evident nu în aceeași măsură, astfel că unele
au fost închise, altele reduse sau limitate, inclusiv
serviciile considerate esențiale, atât cele private cât și
ale statului au suferit mutații și extinderi pe alte sfere
de necesități, putând exemplifica faptul că poliția și
jandarmeria au fost deturnate de la sarcinile specifice
și transferate pe impunerea resticțiilor de prevenire și
combatere a raspândirii epidemice.
In mediul privat, serviciile de securitate au
cunoscut schimbări semnificative, pornind de la
focusare pe alte atribuții și în principal cele care țin de
restricțiile de acces și distanțare între persoane, acolo
unde dispozitivele de pază au fost repliate pe aceste
activități. Lucrările de mentenanță și cele de instalarea
unor noi echipamente de asemenea, au fost diminuate
unele care țin de închiderea activităților în locații, iar
altele din rațiuni care țin de limitarea numărului de
persoane aflate în spațiile economice.
In mod punctual, să analizăm în continuare,
pe fiecare dintre sectoare de activitate, modificările
survenite în această perioadă de criză în comparație
cu un an de referință care a avut stabilitate și rezultate
concludente.
Am ales ca și referință de comparație anul
2017, ce poate fi catalogat ca un an foarte bun din
prisma activităților economice, când economia a
înregistrat o creștere a PIB ului cu 7%, față de anul
2016 și cea mai bună creștere din ultimii 5 ani.
Un prim indicator luat în analiză îl reprezentă
numărul agenților de securitate angajați în cele 1.324
companii de securitate, abilitate de IGPR la nivel
național, cu o rată de creștere anuală de 9,8% firme
nou înființate.

Din interpretarea graficului, se observă o
prăbușire accentuată față de anul 2019, cu peste 10%,
respectiv 8% față de 2017.
În zona serviciilor de pază, suplimentări ale
efectivelor s-a solicitat pe sectorul de retail, în special
pe spațiile de super și hipermarket-uri, unde s-au
produs aglomerații de clienți, în rest, la multe dintre
obiective agenții s-au retras sau diminuat. Același
trend este dat și de numarul contractelor încheiate
cu beneficiarii, este îngrijorătoare reducerea de 32%
față de 2019, respectiv, atingând cifre sub limita anului
2017 (12%). Potrivit datelor oficiale, constatările privind
sustragerile din obiective ale agenților de securitate au
cunoscut o creștere cu 1% (816 fapte).
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In ceea ce privește sistemele tehnice de
detecție, control acces și supraveghere TVCI, sunt
înregistrate 2.683 companii licențiate pentru astfel de
servicii, care au executat în cursul anului 2020, cca.
44.666 instalații de sisteme tehnice în diverse locații,
domeniu care a înregistrat o creștere majoră cu peste
30 % (14.794) față de anul anterior, astfel confirmând
că soluțiile tehnologice de protecție a obiectivelor au
luat un locul celor cu angrenarea factorului uman,
acestea devenind principala formă de asigurare a
securității obiectivelor.
Serviciile de monitorizare prin dispeceratele
companiilor private de securitate se află în
permanentă dezvoltare, acestea fiind din ce în ce
mai solicitate ca și soluție de protecție a unităților
și perimetrelor, în primul rând din considerente
economice, cu toate că nu sunt și cele mai eficiente
metode de asigurare a integrității patrimoniului,
întrucât la multe efracții, echipajele mobile de
intervenție ajung tardiv, după producerea prejudiciilor.
Dacă în anul 2017, se aflau conectate și
monitorizate peste 148.340 sisteme tehnice din unități
economice, evoluția acestora a înregistrat constant,
o dezvoltare continuă, ajungându-se în 2019 la peste
192.300 locații conectate, însă criza sanitară a restrâns
și aceste servicii de monitorizare pe perioada anului
2020, atingând un declin de 6 % (12.100 locații), posibil
ca aceasta să se datoreze închiderii de locații sau
activități.
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Referitor la implementarea procesului de
evaluare a riscurilor de securitate fizică, nu sunt
suficiente date oficiale, însă o apreciere se poate
face, pornind de la studiul ANERSFR, realizat în cursul
anului 2020, ce a avut ca și referință anul 2019, iar
ca respondenți pe majoritatea membrilor asociației,
respectiv 135 membri, din totalul de 162, cca. 84%.
Studiul a evidențiat că la nivelul anului 2019,
au fost evaluate peste 5.300 obiective, din care
cca. 4.200 reprezentau rapoarte de primă analiză
(inițiale) pentru evaluarea locațiilor noi și doar 1.100
revizuiri ale analizelor de risc anterior implementate.
Concluzia desprinsă nu este încurajatoare din prisma
conformității legale, având ca și principal argument,
scăderea activităților de revizuire a analizelor de risc,
cu toate că anul corespondent 2016, a fost unul în care
procesul era în dezvoltare masivă, fiind evaluate peste
50.000 entități economice. Ca și anticipare, rămâne
ca preocuparea de actualizare a studiului la nivelul
asociației să confirme că și anul 2020, se situează la
aceleași valori reduse în procesul de management
al riscurilor de securitate, menținându-se practic
documentațiile elaborate la nivelul anilor precedenți.
In final, este interesant de reliefat și caracteristica
judiciară a crizei, perioada pandemiei prin măsurile
de restricție și reducere economică au generat și o
scădere a infracționalității specifice faptelor ce au vizat
patrimoniul firmelor, astfel, în 2020 s-au înregistrat
scăderi la furturile din societăți cu 18% (-3836), iar
tâlhăriile asupra personalului din companii cu 14%
(-21), față de anul precedent, ceea ce se poate pune
pe seama reducerii economiei, restrângerii mișcării
persoanelor și micșorarea spațiilor pretabile comiterii
de infracțiuni.

Sursa: statistica IGPR
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IDENTITATEA
EVALUATORULUI IN SPATIUL
ELECTRONIC
Radu Ghidiceanu
Specialist IT, PROMPT SYSTEMS SRL

CUM NE POZIȚIONĂM ?
Vizibil sau ascuns ?
Identificabil sau neidentificabil ?
Legal sau Ilegal ?
În funcție de natura activității, vizibilitatea are
două extreme.
La un capăt este infractorul care are
interesul să se ascundă, să își piardă identitatea
în mulțime ca să își poată desfășura activitatea
neobservat, fără să iasă în vreun fel în evidență,
să rămână neidentificabil, nelocalizabil și să poată
disparea usor, fara sa lase urme.
Scopul: sa fie de negăsit.
Metoda:
• lipsa domeniului de internet sau
domeniu falsificat,
• adrese de email gratuite, pe domenii
publice cât mai aglomerate, adrese pe
care să le poată abandona și înlocui când
sunt detectate
• lipsa elementelor de identificare în
spațiul electronic
La celălat capăt este evaluatorul de risc
(omul de business) care are interesul să fie cât mai
vizibil, ușor de identificat, ușor de localizat și contactat,
a cărui identitate este ușor de probat, este de încredere
și desfășoară o activitate stabilă astfel încât să poată
dezvolta relații de afaceri pe termen lung.

o diferență cât mai clară de cealaltă extremă pe care
o combate. Cu cât mai multe elemente se poate
diferenția evaluatorul de risc de restul mulțimii, cu
atât identitatea lui este mai bine definită, afacerea mai
vizibilă, de încredere și mai performantă.
VIZIBILITATEA
In spațiul electronic, identitatea unei activități
este SITEUL WEB. El este echivalentul panoului
de deasupra magazinului, din lumea reală, unde
comerciantul își marchează prezența și încearcă să
devină cât mai vizibil (printr-un panou mai mare ca
al vecinilor, mai expresiv grafic, însoțit de lumini,
avertizoare sonore etc.).
Recomandări pentru evaluatori:
• construirea unui site web – pentru
promovarea unui BRAND propriu și
prezentarea activităților prestate
• crearea adreselor de email pe
domeniul de internet propriu, pentru
creșterea vizibilității acestuia și nu pe
domenii comune, amestestecându-se în
mulțimea de anonimi
IDENTITATEA

Activitatea de evluator de risc nu este
una oarecare, ci are chiar scopul de a combate
infracționalitatea, motiv pentru care trebuie să facă

Asa cum în lumea reală identitatea unei
persone se verifică cu buletinul și a unei firme prin
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certificatul de înregistrare, în lumea virtuală se
probează prin diferite mecanisme implementate
electronic.
• deținătorul - se verifică prin interogări whois
relevând informațiile deținătorului
• autenticitatea conexiunii – se verifică prin
certificate SSL pentru siteuri web
ATENȚIE: Înregistrarea unui domeniu propriu
pe persoană fizică împiedică identificarea posesorului,
deoarece datele de înregistrare intră sub incidența
protecției datelor cu caracter personal și sunt ascunse.
Domeniile înregistrate pe firmă au datele deținătorului
la vedere.
Recomandare: PFA va inregistra ca firmă,
pentru vizibilitate.
Deținerea unui domeniu propriu de internet
permite implementarea unei politici de securitate a
domeniului respectiv, împotriva falsificării:
• SPF (Sender Policy Framework) – politica de
securitate a domeniului concepută în vederea
prevenirii falsificării mesajelor electronice
• DKIM (DomainKeys Identified Mail) –
asociera identității dintre emailul trimis și
domeniul de internet care permite verificarea
ulterioară a identității domeniului asociat
• DMARC (Domain-based Message
Authentication, Reporting and Conformance)
- care conține niște reguli în vederea probării la
(serverul) destinatar ca expeditorul este cel real
și are dreptul sa folosească acele resurse pentru
expediera corespondenței electronice
Recomandări pentru evaluatori:
• achiziționarea unui domeniu de
internet propriu și nu amplasarea siteului
pe domenii comune (exemplu: numedomeniu.wordpress.org) doar pentru că
hostarea este gratuită, fapt care duce la
diluarea brandului propriu și promovarea
domeniului hoster-ului;
• alegerea un domeniu .ro mai degrabă
decât .com .org .net .biz sau oricare alte
extensii, acesta sugerând mult mai bine
că aria de acoperire a serviciului este
România;
• crearea adreselor de email pe
domeniul propriu – pentru a evidenția
brandul propriu (și nu brandul gmail.com,
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yahoo.com sau altele similare, doar pentru
că sunt emailuri gratuite), cât și pentru
posibilitatea de implementare și control
a tehnicilor de securitate menționate,
personalizate;
• implementarea politicilor de securitate
ale domeniului, pentru asigurarea
autenticității expeditorului, și combaterea
falsificării identității electronice, urmărirea
livrării corecte a mesajelor;
• folosirea de certificate SSL pentru
siteul web;
LOCALIZAREA
Conform bunelor practici definite în timp,
localizarea siteului de internet trebuie să fie cât mai
aproape de piața pe care se face vânzarea produsului
sau a serviciului. Prin urmare, cea mai bună alegere
în privința găzduirii unui domeniu de internet este
plasarea lui la un furnizor din România.
Asigurarea unui traseu cât mai scurt dintre
VIZITATOR și SITEUL WEB contribuie la:
• un timp de răspuns mai bun al siteului,
• o experiență de accesare mai bună pentru
vizitator și
• o poziționare mai bună în rezultatele de
căutare pe Google.
Un lucru care scapă din vedere în majoritatea
cazurilor este modul în care potențialul client (ce se
poate afla în rețeaua oricărui alt furnizor de internet
– ISP) va putea să acceseze siteul dumneavoastră de
web. Acest lucru ține de modalitatea de interconectare
a furnizorilor de internet. De reținut ar fi următoarele
aspecte:
- Furnizorul de internet poate garanta calitatea
comunicației în ceea ce privește rețeaua proprie.
În privința interconectării cu alte rețele, furnizorul
de internet nu poate garanta calitatea comunicației
către absolut orice destinație, dar încearcă ca aceasta
să fie cât mai bună. Totuși, legătura cu oricare altă
destinație este de tip “best effort” și nu una garantată
ca siguranță și tip de răspuns performant. Atât timp
cât VIZITATORUL și SITEUL WEB sunt în aceeași rețea,
comunicația este foarte bună. Doar că nu acesta este
cazul frecvent.
În momentul când vizitatorul este in altă rețea
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(la alt furnizor de internet), traseul comunicației dintre
VIZITATOR și SITEUL WEB depinde de modul de
interconectare a HOSTER-ului (unde este ținut siteul
web) și furnizorii de internet ai potențialilor vizitatori.
Din păcate, interconectarea locală a furnizorilor
de internet nu este obligatorie, deci există o mare
probabilitate ca traficul să fie deviat pe legături
internaționale, până la primul punct de interconectare
posibil.
Recomandări pentru evaluatori:
• găzduirea siteului în România
• verificarea prealabilă a interconectării
pe care o are HOSTERUL cu ceilalți
furnizori de internet (ISP) locali
• amplasarea cât mai aproape de un
Internet eXchange (ex: RoNIX – punct de
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interconectare a furnizorilor de internet)
este un atu în direcția unei bune vizibilități
a siteului-web și a timpului rapid de
răspuns
INCERTITUDINI ?
Având în vedere că unele aspecte nu sunt chiar
ușor de înțeles și implementat, mă puteți consulta
pentru detalii, de preferință ÎNAINTE de a lua o decizie,
astfel încât direcția de acțiune să fie una cât mai
eficientă.

Radu Ghidiceanu
radu.ghidiceanu@promptsystems.ro
tel: 0722.341.560
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“Nu aştepta nimic de la alții, e mai bine să fii surprins
decât dezamăgit!”

DEZVOLTAREA
PROFESIONALĂ:
NECESITATE PENTRU
EVALUATORI?!
“Educația este cea mai puternică armă ce o putem
folosi pentru a schimba lumea.”– Nelson Mandela

Care este
diferența dintre un
profesionist şi un
specialist este o discuție
lungă. Cine se consideră
profesionist şi cine se
consideră specialist, este
un punct de vedere al
fiecăruia. Evaluatorul
de risc ce este de fapt,
profesionist, specialist
sau ambele?
Certificatul
(diploma) de absolvire
și conferă evaluatorului
anumite competențe,
iar acesta devine un
profesionist deoarece
ocupația de evaluator de
risc la securitatea fizică
este recunoscută ca
profesie.

Robert Nagy
Lector formator SECTRA SRL

Conform
DEX, specialist este
considerată acea
persoană care cunoaşte
temeinic o disciplină, o
problemă în domeniul
căreia profesează.

Din fericire sunt mulți
evaluatori care sunt
specialişti adevărați.
Bineînțeles, nu este
uşor deoarece este o
muncă şi în special o
pregătire continuă. Un
specialist adevărat este
conştient de necesitatea
pregătirii şi dezvoltării
sale continue pe plan
profesional.
Consiliul director
al ANERSFR, în cadrul
unei şedinte de lucru a
decis să vină în sprijinul
acelor evaluatori care
doresc să se dezvolte
pe plan profesional şi
doresc să se implice
în dezvoltarea acestei
profesii. ANERSF,
începând din luna
noiembrie 2020,
organizează lunar
evenimente online,
atât pentru membrii
asociației, cât şi pentru
toți evaluatorii înscrişi în
Registrul Național.
În cadrul acestor
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evenimente au fost discutate şi prezentate subiecte propuse de membri. Iată câteva subiecte prezentate şi
discutate în cadrul acestor evenimente: obligația de efectuare a analizelor de risc la anumite obiective, limitele
legale versus oportunitatea procesului de evaluare, cele mai dese greşeli întâlnite în rapoartele de evaluare
întocmite, protecția mecano-fizică, produse şi certificări, confluențe ERSF-GDPR.
Asociația noastră se preocupă permanent de organizarea evenimentelor în vederea perfecționării
continue. Un asemenea eveniment a fost dedicat cunoaşterii aşteptărilor membrilor asociației şi care ar fi
subiectele pe care le doresc a fi abordate în viitor. Suntem doar la începutul abordării multitudinii de subiecte şi
cerințe venite din partea membrilor.
De aceea s-a lansat şi lansez din nou provocarea către fiecare evaluator de a participa la aceste
evenimente , de a propune şi prezenta subiecte care reprezintă probleme de interes pentru fiecare dintre
membri. Interesul este comun: dezvoltarea profesionala! În acest sens, asociația a lansat primul numar al
„Revistei EVALUATORUL DE RISC”. Revista şi propune să vină n sprijinul mediului de afaceri, autorităților şi
evaluatorilor de risc prin publicarea unor opinii, bune practici sau soluții ale specialiştilor, tocmai pentru a
schimba practicile actuale care au devenit tot mai deficitare, din toate punctele de vedere, respectiv atribuirea
contractelor la preturi nejustificat de subevaluate, prețuri care nu pot asigura şi o calitate a serviciilor. Primul
număr al revistei a dorit, în principal, să marcheze aniversarea a 5 ani de la începutul activitatii ANERSFR
şi să reliefeze dorința de promovare onestă a procesului de management al riscului. În concluzie, Revista
Evaluatorul de risc va publica cele mai bune sfaturi şi recomandări ale profesioniştilor si va consfinți maturizarea
organizației şi recunoaşterea meritelor pentru promovarea bunelor practici în domeniu de către autoritățile de
aplicare a legii din țara noastră.

„Educația formală ȋți va asigura existența.
Autoeducația ȋți va asigura o avere.” – Jim Rohn
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Societatea asigură activități de protecție și gardă, monitorizarea sistemelor de alarmă, intervenții,
proiectarea și instalarea sistemelor tehnice de securitate și a celor pentru prevenirea și limitarea incendiilor,
evaluarea riscurilor de securitate , cursuri de calificare, precum și alte servicii conexe.
Având o experiență de 20 de ani în domeniul securității private, societatea are în portofoliu clienți
importanți din sectorul industrial, oferind soluții integrate de securitate, inclusiv în domeniul situațiilor de
urgență, prin subsidiara Rivergate Fire.
Societatea furnizează servicii de analiză de risc la securitatea fizică prin intermediul a 10 evaluatori
specializați, înscriși în RNERSF.
Beneficiind de experiența bogată a acestora, din anul 2013 până în prezent au fost efectuate peste 2500
de analize de risc în diverse domenii, precum rețele de retail, unități bancare, instituții financiare nebancare,
rețele de comunicații, obiective industriale, spații distribuție carburanți, spații comerciale, aeroporturi, clădiri de
birouri etc.
Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 64
www.rivergate.ro | office@rivergate.ro | Tel: 21-408.3571

Bucuresti, S4, Bd. Marasesti 41
www.sitma.ro; office@sitma.ro | antonescu@sitma.ro
Tel: 021 336 12 65 | Fax: 021 337 20 77 | Mob: 0720 99 99 00
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