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CINE SUNTEM?
Asociația Națională a Evaluatorilor de Risc
la Securitatea Fizică din România - A.N.E.R.S.F.R.,
este o asociație profesională constituită din membri
persoane juridice, cu expertiză în proiectarea,
instalarea și mentenanța sistemelor antiefracție, a
protecției cu mijloace fizice sau a serviciilor de pază cu
agenți de securitate.
Asociația este membră a Federației Serviciilor
de Securitate și este constituită din 200 membri activi,
înscriși în Registrul Național ERSF, având o vechime
de șase ani în activitate, fiind principala organizație
profesională care reprezintă corpul evaluatorilor de
risc la securitatea fizică, breaslă formată din peste
2500 de specialiști care activează în acest sector de
servicii.
Organizația promovează implementarea
procesului de management a riscurilor de securitate
fizică, adoptat de standardul SR EN 31.000 din 2018
la nivelul instituțiilor guvernamentale și agenților
economici, promovând adoptarea unor măsuri de
prevenire a incidentelor de securitate cu impact
asupra angajaților, clienților sau a integrității
patrimoniului.
Membri asociației s-au angajat pentru
respectarea Codului Etic și a statutului organizației,
ceea ce reprezintă garantul prestatorului în fața
beneficiarului în ceea ce privește activitatea onestă

a evaluatorului prin parcurgerea corectă a etapelor
procesului de management și obținerea unui rezultat
de o calitate adecvată în elaborarea raportului de
evaluare și tratare a riscurilor.
Milităm pentru respectarea reglementărilor
și aplicarea bunelor practici în domeniu, acțiuni
care să asigure descoperirea breșelor de securitate,
a disfuncțiilor serviciilor furnizate ori adecvarea
normelor procedurale într-un obiectiv, astfel încât la
final să avem rezultate prin adoptarea măsurilor de
securitate adecvate riscurilor asociate, eficiente și
optimizate din punct de vedere al costurilor.
Sprijinim autoritățile prin expertiza
specialiștilor noștri pentru crearea unui nivel de
securitate adecvat în obiective, iar prin consultanța
oferită mediului de afaceri asigurăm condițiile
necesare pentru aplicarea unor politici fezabile de
prevenire a infracționalității, respectiv de reducere ori
limitare a prejudiciilor patrimoniale.
Lipsa implementării procesului de control
a riscurilor într-o organizație, lasă lucrurile în voia
HAZARDULUI, ceea ce poate favoriza într-un anumit
context nefavorabil, producerea unor consecințe grave
ce pot determina chiar și închiderea afacerii.

CONSILIUL DIRECTOR
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EDITORIAL - Alegem profesioniștii!
Aurel Catrinoiu
Președinte ANERSFR

Dragi cititori,
Continuăm proiectul și am ajuns să publicăm
numărului IV al Revistei Evaluatorul de Risc,
având speranța unor noi articole de specialitate
interesante pentru cei ancorați în consultanță ori
în implementarea procesului de management al
riscurilor de securitate fizică.
In acest număr, publicația cuprinde articole
cu subiecte cu o gamă largă de problematici, cum
ar fi: particularitățile proceselor din industria de
extracție și transport gaze, controlul riscurilor în
industria componentelor auto, considerații privind
inconvenientele utilizării adreselor gratuite de mail în
business.
La rubrica Interviul ediției, așa cum v-am
obișnuit, revista conține dialogul cu un specialist din
industria gazelor, manager de securitate la Transgaz,
care a răspuns întrebărilor noastre, explicitând
particularitățile specifice proceselor tehnologice din
zona de extracție, depozitare și a transportului de
gaze, ce arată diversitatea .
Credem că, studiul de caz: Aplicarea
măsurilor de securitate în sectorul de producție a
componentelor auto, va beneficia de aprecierea
dvs. întrucât arată modalitatea concretă de realizare
a unui control eficient și o limitare a pierderilor în

acest sector complex, cu fluxuri multiple de intrare și
ieșire, respectiv cu cerințe de livrare internațională a
produselor.
În concluzie, și în acest număr al Revistei
Evaluatorul de risc sunt cuprinse articole de
specialitate care arată importanța proceselor de
evaluare bine documentate, argumentate și realizate,
inclusiv beneficiile aplicării bunelor practici în aceste
prestații, respectiv contribuția măsurilor de securitate
la prevenirea și controlul riscurilor relevante.
Publicația este editată cu sprijinul Consiliului
Director și coordonată de președintele ANERSFR,
următorul număr fiind planificat pentru luna martie,
ca o ediție inaugurală pentru Expoziția Romanian
Security Fair - 2022. Colecția publicațiilor revistei poate
fi vizionată pe site-ul Asociației- www.anersf.ro, sau
pot fi lecturate fizic prin achiziția acestora printr-o
comandă transmisă pe adresa de mail:
office@anersf.ro

REVISTA „Evaluatorul de Risc” ANERSFR
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interviu
MANAGER SECURITATE
RAREŞ TILICEA, MANAGER DE SECURITATE ÎN
CADRUL SNGN ROMGAZ SA, MEDIAŞ

1. Spuneți-ne de câți ani activați în sectorul extracție
gaze naturale și de când aveți responsabilități ca
manager de securitate?
Activez în sectorul extracției gazelor naturale de
peste 20 de ani şi am responsabilități ca manager
de securitate de aproape 9 ani.
Responsabilitățile şi competențele de baza în
cadrul societății sunt cele privind:
- „Protecția informațiilor clasificate”;
- „Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția
persoanelor”.
2. V-aş ruga să ne explicați particularitățile proceselor
tehnologice şi a obiectivelor dvs. pentru a fi cunoscute
de cititorii noştri.
Procesele tehnologice sunt atât din industria
extractivă de gaze naturale cât şi din producerea
de energie electrică. Acestea prevăd explorarea şi
exploatarea, comprimarea, uscarea şi predarea
gazelor naturale, prin punctele de măsurare
fiscale, către conductele de transport gaze
naturale. Obiectivele industriei extractive de
gaze naturale sunt cele încadrate ca fiind sedii de
sucursală, secții de producție, stații de comprimare,
stații de uscare gaze naturale, formații şi grupuri
de sonde gaze naturale, precum şi termocentrala
de producere a energiei electrice. Din perspectiva
securității fizice, pe lângă amenințările generice
precum furturile mărunte, agresiunile etc., în
domeniul nostru de activitate acordăm o atenție
deosebită acelor amenințări care pot conduce la
consecințe deosebit de severe, fie prin impactul

direct asupra oamenilor - reducerea siguranței
instalațiilor sau chiar producerea unor explozii
sau a altor accidente tehnologice, fie indirect - prin
afectarea fluxurilor de furnizare a gazelor naturale
sau a energiei electrice.
3. Care sunt provocările cauzate de criza pandemică
COVID 19 în sectorul dvs. de activitate? Ce schimbări
s-au produs în această perioadă?
În timpul crizei pandemice COVID 19, în sectorul
extractiv de gaze naturale şi producere energie
electrică nu s-au produs foarte multe schimbări
datorită faptului că aceste sectoare trebuie să
asigure continuu gaze naturale şi electricitate
populației. Din acest motiv, pentru a ne asigura
de acest lucru, în timpul pandemiei au existat
obiective în care angajați au fost carantinați pentru
a nu fi expuşi şi a fi obligați să închidem anumite
sectoare de activitate.
4. Din punct de vedere al investițiilor în securitate, ce
schimbări s-au produs?
Nu au existat schimbări din punct de vedere al
investițiilor în securitate, cu excepția faptului că,
aşa cum am explicat mai sus, în timpul pandemiei
au existat perioade când anumite obiective
considerate sensibile au fost carantinate. În acest
fel nu au putut fi instalate sisteme de securitate
conform contractelor în desfăşurare, graficul de
executie decalându-se cu două luni. Totodată,
am avut solicitări din partea contractorului de
decalare a termenului de finalizare a lucrărilor, din
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motive privind aprovizionarea cu echipamente
şi produse pentru îndeplinirea contractului,
precum şi din motive privind restricțiile impuse
din cauza crizei pandemice (deplasarea
personalului angajat pe drumurile publice,
cazarea acestora, cazuri de boală şi izolare
a personalului angajat, etc). În urma acestei
solicitări graficul de execuție a fost decalat cu
trei luni.
5. Cum și cât alocă sectorul energetic bugetului
de securitate? S-au produs modificări în decursul
timpului?
Alocarea bugetului de securitate fizică se face
în conformitate cu legislația în vigoare Art. 2.
(1) din H.G. nr. 301/2012 şi cu siguranță a fost
influențat de apariția Instrucțiunea nr. 9 din
februarie 2013 privind efectuarea analizelor
de risc la securiatea fizică, de implementarea
măsurilor care rezultă în urma întocmirii
acestora.
6. Cum vedeți ca manager și beneficiar, conceptul
evaluării de risc?
Conceptul evaluării de risc ajută, oferind
o imagine asupra valorilor care trebuie
protejate, a riscurilor identificate, a determinării
consecințelor producerii evenimentelor nedorite,
măsuri de tratare a riscurilor identificate,
precum şi determinarea raportului dintre cost şi
nivelul de securitate dorit. În concluzie se creează
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o perspectivă/imagine obiectivă, asupra securității
fizice a obiectivelor companiei. De asemenea,
prin agregarea datelor putem anticipa evoluții ale
amenințărilor sau a eficienței mijloacelor noastre
de control al riscurilor la securitatea fizică şi
astfel, putem evita producerea unor incidente de
securitate.
7. Ne puteți spune cu ce fel de incidente de securitate
se confruntă sectorul dvs de activitate și dacă
prejudiciile au valori semnificative?
Din fericire incidentele de securitate cu care ne
confruntăm şi prejudiciile produse nu au valori
semnificative şi acestea reprezentând, de obicei,
furturi de bunuri din cadrul obiectivelor şi de pe
amplasamentele unde compania îşi desfăşoară
activitatea. Valoarea prejudicilor nu depaseste, de
obicei, 1.000 – 2.000 de lei.
8. Care sunt beneficiile, respectiv neajunsurile,
rapoartelor de analiză de risc la securitate fizică?
Beneficiile sunt cele prezentate mai sus, la
întrebarea nr. 6, iar neajunsurile sunt cele ale
legislației care impune implementarea măsurilor
din ARSF în 60 de zile de la înregistrarea şi
asumarea acestora. Pentru o companie cu capital
majoritar de stat este o cerință aproape imposibilă
din cauza legislației privind achizițiile publice,
cuprinderea acestor valori în planul de investiții,
planul de achiziții sectoriale etc. Drept urmare, un
termen absolut pentru implementarea completă
a măsurilor dispuse prin ARSF este, adesea,
dificil sau chiar imposibil de respectat. Desigur,
implementarea măsurilor care nu implică achiziții
publice, fie că discutăm de măsuri organizatorice
sau chiar tehnice dar pentru care sunt deja
disponibile resurse interne, trebuie finalizată
în termenul legal de 60 de zile. Dacă, însă, este
necesară demararea unui proces de achiziții
publice, putem răspunde, cel mult, de demararea
procesului în acest termen.
9. Instalațiile de avertizare și semnalizare la incendiu
sunt mai exigente și eventual prioritare într-un set de
măsuri organizatorice?
La nivelul SNGN Romgaz SA, prin specificul
proceselor tehnologice derulate, ambele sunt la fel
de importante pentru companie. O ierahizare între
aceste două segmente ale securității şi siguranței
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nu este relevantă; prioritare sunt viața şi sănătatea
personalului precum şi asigurarea continuității
funcționării instalațiilor. Restul sunt detalii de
implementare, iar cum în detalii stă diferența
între succes şi eşec, tratăm foarte serios ambele
domenii.
10. Cu ce dificultati va confruntati in aplicarea cadrului
normativ actual?
Revenind la specificul securității fizice în cadrul
ROMGAZ, o provocare deosebită este asigurarea
securității fizice a câmpurilor de sonde din cadrul
sucursalelor de producție. Discutăm despre zeci,
uneori sute, de astfel de instalații arondate unei
sucursale. De ce este dificil de asigurat securitatea
acestora? Pentru că sunt instalații amplasate în
locații izolate, fără alimentare cu energie electrică
care sunt împraştiate pe suprafețe mari, în arealul
mai multor UAT-uri – uneori un astfel de câmp
de sonde ocupă suprafețe pe teritoriul a două
sau chiar trei județe. Apar, astfel, provocări, atât
din perspectiva mijloacelor tehnice disponibile
pentru controlul riscurilor la securitatea fizică,
dar şi din perspectiva respectării cadrului legal
actual. Cel mai adesea, suntem nevoiți să ne
limităm la mijloace mecanofizice de protecție,
precum împrejmuiri cu cadre metalice sau gard din
plasă metalică şi la amplasarea unor panouri de
informare cu mesaje de descurajare a apropierii
de instalații; aplicarea unor mijloace tehnice de
protecție avansate – precum detecția şi alarmarea
la pătrunderea neautorizată în perimetru,
supravegherea video etc, nu este fezabilă, în primul
rând din cauza lipsei insfrastructurii necesare
şi a distribuției geografice a sondelor. La fel de
dificilă este respectarea cadrului legal actual,
întrucât procesul de analiză de risc la securitatea
fizică este orientat către un obiectiv localizat,
definit din punct de vedere al contextului extern amplasament, vecinătăți etc). Etapele analizei, aşa
cum sunt definite în Instrucțiunea 9 şi în anexele
acesteia – în cazul acesta, Grila 12 Unități fără
cerințe minimale – sunt inadecvate acestei situații,
fiind necesară revizuirea legislației actuale, fie prin
extinderea către aceste categorii de obiective, fie
prin deschiderea opțiunii utilizării unor metode sau
tehnici alternative adecvate.
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STUDIU DE CAZ:
“Aplicarea măsurilor de securitate
rezultate din analiza de risc la
securitatea fizică”
Tiberiu Vișoiu CPP, PSP
EMEA Security Manager Garrett Motion

În acest articol propun să ne aplecăm atenția
asupra beneficiului real al analizei de risc la securitatea
fizică, beneficiu care ar trebui să meargă dincolo
de bifarea unei simple cerințe legislative. Care sunt
beneficiile acestui proces și cum le putem cuantifica?
Fiindcă orice companie care se naște sau care
operează în mediul economic derulează operații în
vederea obținerii de beneficii sau profit material.

mixtă), în mod natural identificăm câteva tipuri majore
de evenimente cu probabilitate de producere însăși
prin caracteristica intrinsecă a amenințării (umane și
voite). Aceste categorii pot fi enumerate ca fiind: atac
terorist, amenințare, violență, furt, acces neautorizat,
coruperea datelor (ex. manipularea rezultatelor
inventarelor) etc. fiecare având un număr variabil de
subcategorii.

Cum analiza de risc la securitatea fizică este
tot o operație/proces, compania a cărei securitate
este evaluată în procesul de analiză de risc urmărește,
de asemenea, un beneficiu/profit care din punct
de vedere al securității fizice reprezintă așa numita
evitare a pierderii (loss prevention).
Calitatea unui evaluator de risc la securitatea fizică,
este sau ar trebui analizată dincolo de existența sa
în RNERSF; ar trebui analizată și prin măsurile de
securitate propuse, eficiența acestora și modul de
cuantificare a rezultatelor date de implementarea lor.

Tocmai în relație cu aceste evenimente,
măsurile de securitate necesită a fi corect indentificate,
proiectate, aplicate și evaluate din punct de vedere
al eficienței; abia la finalul acestui ciclu se poate
aprecia eficiența rezultatului final de către evaluator
și beneficiarul muncii sale. O analiză de risc la
securitatea fizică își arată eficiența doar atunci când
pe lângă îndeplinirea cerințelor cadrului legislativ
rezolvă riscurile de securitate fizică corect identificate
în procesele de business de maniera cost beneficiu,
cuantificabile în manieră cantitativă, cât și riscurile de
securitate fizică cuantificabile în manieră calitativă.

Atunci când vorbim de măsuri de securitate
fizică ca mecanism de control sau diminuare al unui
impact negativ asupra unui rezultat urmărit, trebuie să
le asociem strict cu amenințările umane răuvoitoare
(inclusiv așa zisele erori umane, dacă se dovedesc cu
intenție). Ieșind din acest context și extinzându-ne
la fenomene de mediu, sau amenințări rezultate din
erori umane, personal consider că intram în teritoriul
securității și sănătății în muncă sau în alte zone
de genul situațiilor de urgență, zone în care există
profesioniști specializați exact în aceste domenii,
excedând scopul securității fizice.

În continuare, prezint un studiu de caz
real, anonimizând detaliile irelevante și păstrând
elementele de interes public.

Mergând mai departe pe raționamentul acesta
al amenințării umane răuvoitoare (externă, internă sau

•
•

STUDIU DE CAZ
Compania A care produce echipamente
industriale în volum de câteva milioane de bucăți
anual cu distribuție în întreaga lume, observă constant
în baza inventarelor lipsa cantităților însemnate a
unor componente vitale, sensibile care sunt utilizate
în producerea fiecărui echipament industrial.
Caracteristicile acestor componente sunt următoarele:
• cost ridicat pe bucată: aproximativ 70 euro/bucată;
dimensiuni reduse : aproximativ 5 centimetri;
material: metalic feros și neferos;
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puncte în care sunt manipulate și utilizate: în
întreaga suprafață de producție, în depozitul intern
și extern, pe transport;
persoane care manipuleaza: circa 70% din
personalul operațional (logistică, producție).
Media inventarului anual pentru aceste
componente sensibile în ultimii trei ani a fost de 300 000 euro pe an (∆ negativ 300 kEUR).

Cerința expresă a companiei a fost ca prin
analiza de risc la securitatea fizica să fie implementate
măsuri de securitate fizică care să diminueze cât mai
mult acest ∆ negativ, iar măsurile să fie cost beneficiu
cu impact pozitiv în următorul an.
Prima observație ar fi diferența în ceea ce
priveste reprezentarea analizei de risc la securitatea
fizică a unei companii private care într-adevar are
o problema endemică cu caracter permanent în
Romania prin comparație cu alte puncte de lucru ale
sale din întreaga lume, locația din țară noastră fiind
„specială” în acest sens.
Diferența se poate observa și în modul de
abordare din legislația românească (Instrucțiunea nr.
9) versus bunele practici în domeniu (exemplu Risk
Assessment Guideline ASIS International).
În Instrucțiunea nr. 9 se menționează “estimarea
costurilor de securitate, în funcție de măsurile de
securitate propuse și nivelul de risc asumat”, iar
în ASIS international Risk Assessment 6.4.4.4. Cost
benefit analysis provides a method for evaluation
and comparing the value and cost of risk treatment
options. The analysis should consider both direct and
indirect costs and benefits…”
Revenind la cerința companiei privitoare
la tipul și consistența măsurilor de securitate viitor
definite în analiza de risc la securitatea fizică, menite
să diminueze diferențele de inventar pe anumite
componente sensibile, s-au realizat următorii pași:
izolarea inițială (teoretică) și analiza întregului flux
de circulație a componentelor sensibile de la T 0 la T
final, identificându-se punctele critice pe întreg fluxul
de mișcare din momentul recepției până în momentul
utilizării propriu zise în procesul de producție,
• analiza modului de inventariere și al elementelor
precum Segregation of Duties (SoD), Inventory
Record accuracy (IRA), Gross Inventory Accuracy
(GIA),
• layout-ul spațiilor de stocare și rutelor de transport

în interiorul depozitelor și suprafeței de producție,
posibile noi rute, layout-uri sau amplasamente
fizice,
• operațiile de distribuție dinspre departamentul de
logistică către departamentul de producție
• operațiile de retur a cantității nefolosite de către
producție către logistică și realizarea corectă a
corecțiilor de stoc ca urmare a retururilor,
• procedura de declarare rebut (scrap),
• sistemul informatic al mașinilor industriale care
păstrează anumite log-uri ale operațiilor,
• circulația personalului operator din punctele în
care se utilizează aceste componente sensibile
către vestiare, locuri exterioare de relaxare,
cantină etc.
Iată câte elemente au fost analizate, elemente
cu impact major în rezultatul final al inventarului
și elemente de care fără a se ține cont ar fi dus cu
siguranță la ineficiența viitoarelor măsuri de securitate
definite în analiza de risc la securitatea fizică.
Setul de măsuri de securitate rezultat a fost
unul mixt conținând elemente:
• procedurale,
• operaționale,
• arhitecturale,
• tehnice,
• de instruire și conștientizare a personalului,
• de tip poka-yoke (dispozitive în cadrul procesului,
care nu permit ca procesul să fie executat în alt
mod în afara celui corect).

DETALIEREA MĂSURILOR
Măsuri procedurale
Crearea procedurii de componente sensibile
care să conțină inclusiv:
• anexa cu lista de referințe sensibile, formula prin
care se definesc a fi sensibile;
• definirea punctelor critice, riscurile asociate și
măsurile aferente (ex. recepția lor, riscul de a nu
fi descărcate în totalitate și mecanismul prin care
compania se asigură că mijlocul de transport a fost
descărcat în totalitate) din momentul descărcării
continuând cu procesul de recepție, mișcare în
depozitul extern, stocare, eliberare din stocare
pentru a fi trimise în depozitul intern, încarcare
spre expediere, recepție în depozitul intern,
distribuire în producție și retur;
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responsabilitățile părților interesate (logistică,
producție, securitate);
instaurarea ciclurilor de inventariere săptămânală
după un grafic bine stabilit;
definirea strictă a unui număr de persoane și a
unor funcții cu drept de manipulare a acestor
tipuri de componente;
sancțiunile în caz de încălcare procedură.

Crearea instrucțiunii de lucru destinată strict
personalului de securitate (agenți securitate și șefi tură
securitate din depozit extern și depozit intern) care să
fie în armonie cu procedura de componente sensibile
și să nu îngreuneze niciun proces de businees pe
durata aplicării.
Crearea instrucțiunii de lucru destinată
personalului de securitate din dispecerat.

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

Măsuri operaționale
Modificarea fluxului de transport:
transportul separat al componentelor sensibile din
depozitul extern în depoziul intern al fabricii, față
de restul componentelor;
evitarea staționării și stocării după descarcarea
în depozitul intern și introducerea lor direct în
producție;
utilizarea de sigilii electronice reutilizabile aplicate
pe auto;
monitorizarea remote și live a GPS ului vehiculelor
transportatoare;
interdicția de a staționa sau a fi stocate în
depozitul intern și transportul lor imediat în
noua zona de stocare organizată în suprafața de
producție;
transportul lor pe calea cea mai scurtă dintre locul
de descărcare și locul de stocare din suprafața de
producție;
s-a amenajat zona specială pentru rebuturile
componentelor sensibile cu obligativitatea de
înregistrare a cantităților de rebut, pentru a nu
mai exista posibilitatea de a fi aruncate fizic fără
a fi scăzute, astfel evitându-se să apară lipsuri
necunoscute care în mod natural sunt asociate cu
furtul.

•

Modificări în aplicația de logistică
crearea unei noi pozitii în aplicația logistică, special
pentru acest tip de componente;

•

•

•

•

definirea drepturilor utlizatorilor autorizați de a
opera în această poziție.

Măsuri arhitecturale
proiectarea și crearea unor noi kanbane (spații de
depozitare de tip raft) cu pereții transparenți în
care aceste componente să fie stocate în suprafața
de producție.

Măsuri tehnice
instalarea de control acces pe fiecare kanban cu
deschidere remote din dispecerat;
instalarea de camere de supraveghere pe fiecare
kanban;
instalarea scanerelor și obligativitatea de a scana
fiecare cutie de componente la scoaterea din
kanban;
crearea a două rezerve sensibile în magazia
externă imediat după zona de recepție, dotate cu
control acces operat remote din dispecerat, una
pentru componentele recepționate fără probleme
pentru care s-a emis NIR și cealaltă pentru
componentele cu diverse probleme la recepție (ex.
lipsa cantității în acte, lipsă acte);
modificarea acceselor persoanelor (intrare/
ieșire) din suprafața de producție către vestiare
și instalarea de porți de detecție metal feros și
neferos, evitând ieșirea persoanelor direct din
suprafața de producție direct afară; astfel s-a
„forțat” oarecum ieșirea din producție îmbrăcat
sumar fără bagaje (să nu îngreuneze controlul
corporal și să blocheze personalul în zonă) direct
către vestiare;
prezența unui agent de securitate la fiecare
operație de alimentare sau scoatere din kanban,
înregistrarea scriptică a fiecărei operații și
semnarea registrului de ambii participanți
(securitate și logistică/producție).

Măsuri de instruire și conștientizare
procedura a fost prelucrată tuturor persoanelor
implicate, s-au întocmit și semnat procese-verbale
de instruire;
înainte cu 30 minute de schimbarea turelor,
dispeceratul transmite sms tuturor tehnicienilor
din producție care au scos componente sensibile
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cu obligativitatea de a face retur cantităților neutilizate pe schimbul respectiv;

•

Măsuri de tip poka-yoke
nu se pot accesa componentele până nu se comunică telefonic către dispecerat necesitatea de deschidere
remote a kanbanului.

Toate aceste măsuri, înainte de a fi implementate, au fost calculate din punct de vedere investițional și
comparate cu costul pierderilor. Eficiența, sau cost versus beneficiu a fost primul criteriu luat in considerare.
Analiza de tip cost beneficiu care de altfel este obligatorie într-o astfel de situație se poate rezuma:
ROSI (%) = ALE * Mitigation Ratio – Cost of Solution unde,
Cost of Solution

ROSI = Return on Security Investment.
ALE = Annual Loss Expectancy = pierderea anuală estimată, care la rândul lui se va descompune în Single Loss
Expectancy/pierderea singulară estimată şi Annual Rate of Occurrence/rata anuală de apariție,
Mitigation Ratio = rata de mitigare a riscului.
Concluzie
Iată câte măsuri, majoritatea considerate a fi oarecum din alte sfere decât cea a securității fizice au fost
identificate, proiectate și implementate spre a funcționa cu un singur scop, reducerea pierderilor rezultate din
furt (și nu numai). Cazul prezentat a fost mult mai în detaliu lucrat decât prezentat aici, deoarece au existat
constrâgeri de spațiu fizic, intervale de timp special definite pentru alimentarea cu componente sensibile cu
componente sensibile în zona de producție, orarul mijloacelor de tranport în comun utilizate de personalul
supus controlului corporal cu noile dispozitive, punctele de vedere ale sindicatului, nu întotdeauna pozitive,
rezistența la schimbare a vechilor angajați cu putere de decizie etc.
Iată câte măsuri cumulative a trebuit a fi luate pentru a controla un rezultat de inventar negativ anual,
existând o multitudine de vulnerabilități exploatate de factorul uman (vulnerabilități în procese de business, în
control persoane, în arhitectura fizică a locațiilor sau în sistemele tehnice).
În primul an ROSI a fost de 170%.
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ONE-STOP SHOP
PENTRU
SECURITATE FIZICĂ

Global Technical Services
face tranziția de la soluțiile standard bazate pe
pază umană la soluții inovatoare, bazate pe tehnologie.

Security as a service,
cu finanțare de proiecte

Acoperire națională

Furnizor de soluții
complete, end-to-end

Centre de monitorizare
și dispecerizare proprii

Soluții perimetrale
pentru paza obiectivelor

Instalare și mentenanță
tehnică

Platforme software integrate, dezvoltate local

SHARE ALERT

Platformă dedicată monitorizării și
gestionării infrastructurilor complexe
de securitate fizică.

+40

programatori și
data scientists

+120

tehnicieni
și ingineri

+50

dispeceri

+50.000

intervenții în
ultimele 12 luni

Platformă unică în România
dedicată eficientizării serviciilor de
intervenție rapidă.

+3.100

locații
monitorizate

+300.000

echipamente IoT
monitorizate

Ai o propunere de colaborare?
Contactează-ne pe sales.development@global-technical.com

+3.900

locații în
mentenanță
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Inconveniențele utilizării
adreselor gratuite de
email
Radu Ghidiceanu
Specialist IT, PROMPT SYSTEMS SRL

Despre impactul negativ al spam-ului asupra
angajaților (mai exact asupra tuturor celor care au
de citit emailuri) puteți găsi multe studii și articole pe
internet. Un scurt rezumat este, de exemplu, articolul
Kaspersky cu titlul “Damage caused by spam” - https://
encyclopedia.kaspersky.com/knowledge/damagecaused-by-spam/
Rezultatul este clar, spam-ul ne irită și ne
risipește timpul. Dar cum scăpăm de acesta ? Din
păcate nu îl putem elimina în totalitate, dar putem face
tot ce ține de noi ca să îl reducem.
Unii utilizatori se așteaptă ca folosind soluții de
securitate profesionale (comerciale și nu gratuite), care
includ și protecții anti-spam, să nu mai recepționeze
spam-uri. Total greșit! Chiar dacă soluțiile de detecție
a spam-ului sunt din ce în ce mai performante, în
spatele acestei probleme este o industrie de fabricare
a spam-ului, foarte productivă, fiindcă sunt mulți cei
care sunt dispuși să plătească sume importante pentru
ca mesajul lor comercial să ajungă la dumneavoastră.
Sunt oameni care muncesc să genereze și să propage
mesaje de tip spam care să fie conforme cu regulile
de securitate ale corespondenței prin email, astfel
încât să treacă de filtrele de detecție a spam-ului.
user

Deci, spam-ul “muncit” va ajunge cel mai probabil la
destinatar.
In nr.2 al Revistei Evaluatorul de risc (o regăsiți
în portal la adresa: https://www.anersf.ro/revistaanersfr-nr-2-2021), la pag.25, am încercat să subliniez
câteva beneficii importante pe care membri ANERSFR
le-ar putea avea prin folosirea unui domeniu de
internet propriu, în loc de adrese gratuite de gmail/
yahoo. In articol, era pus accentul pe modul de folosire
a emailului (folosind domeniu propriu) astfel încât să
ne diferențiem de modul în care spam-erii acționează
(folosind adrese gratuite de gmail/yahoo). Acum să
privim lucrurile din perspectiva destinatarului care
recepționează un spam.
Unele mesaje devin stresante și am vrea să
scăpăm de ele. Să presupunem că mă sunați, îmi dați
mesajele care au trecut de filtrele de spam și spuneti
ca ați vrea să scăpați de ele. Ele urmează să fie filtrate
manual, pe baza unor caracteristici care se repetă.
Dacă se repetă! Dar care ar fi posibilitățile de filtrare?
Să presupunem că un mesaj de tip spam a
venit de la adresa: expeditor@undomeniu.com și să
vedem ce putem filtra.

2 domenii de internet

{

expeditor@undomeniu.com (unde MX undomeniu.com = 10.12.101.14)
1 adresă de e-mail

3 adresa de IP a serverului de mail pentru
domeniul undomeniu.com
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1. dacă spam-ul vine de mereu de la aceeași adresă,
voi filtra adresa: expeditor@undomeniu.com;
2. dacă mai multe mesaje spam vin de pe același
domeniu: @undomeniu.com, voi filtra domeniul
undomeniu.com (implicit toate adresele de email
de pe acest domeniu);
3. dacă în spatele spam-ului este o firmă de
“marketing” care trimite spam pentru mai mulți
clienți cu domenii diferite, dar care utilizează
același server de email, voi filtra adresa de IP a
serverului de email și mesajele de la acel server,
indiferent pentru ce expeditor sau domeniu, vor fi
refuzate.
Mecanismul de mai sus este valid pentru
domenii private de internet, dar nu și pentru <gmail>
sau <yahoo> care găzduiesc milioane de utilizatori cu
adrese gratuite. Domeniile <gmail.com> și <yahoo.
com> nu le putem filtra (ca la pct. 2 și 3), fiindcă
acolo sunt și „spam-eri”, dar și utilizatori corecți,
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și nu îi putem diferenția pe unii de ceilalți. Ar mai
rămâne varianta de la pct.1, dacă spam-erul trimite
de la aceeași adresă de fiecare dată. Dar atunci
când spam-erul abandonează adresa și creează o
alta (fiindcă e gratuită și nu are nicio pierdere), cum
ar fi expeditor2@gmail.com, sender@gmail.com,
utilizator415@gmail.com etc., atunci nu mai avem
niciun element comun după care să putem filtra.
In concluzie, recomandarea mea este ca
pentru corespondența de business să folosiți domenii
de internet personale, și nu adrese gratuite de pe
domenii comune ca <gmail> și <yahoo>. Pentru
domeniile personale se pot crea politici de securitate
(cum arătam în numărul 2 al revistei) care se pot
verifica de catre serverul destinatarului, astfel încât
expeditorul sa fie recunoscut si permis întotdeauna,
iar restul, care nu respectă politicile de securitate,
reprezintă cel mai probabil un spam pe care nu îl mai
propagăm catre restul membrilor.
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Nevoia unei mai
bune reglementări
a domeniului pazei
bunurilor
Aurel Catrinoiu
Președinte ANERSFR

Stimați cititori, în acest articol încerc să explic
deficiențele actualei reglementări a domeniului pazei
și necesitatea imperativă de îmbunătățire a acesteia.
După cum se cunoaște, domeniul de referință
este reglementat de actul principal – Legea nr.
333/20031 și două acte subsecvente, respectiv HG nr.
3012 /2012 și Instrucțiunea nr. 9/20133.
Din punct de vedere al terminologiei
reglementării se remarcă o diferență majoră între
primele acte normative și pot exemplifica: protecție
persoane, securitatea fizică, incidente de securitate,
evident că acestea indică perioade diferite și
îndepărtate în timp (nouă ani) între adoptare, dar și
nevoia de adaptare la cerințele dezvoltării pieței sau la
apariția noilor standarde de profil.
Ca structură a legii, perpetuarea multor
aspecte din legislația abrogată a determinat ca
o pondere majoră a articolelor din conținutul
legii să abordeze activitățile de pază fizică și mai
puțin celelalte măsuri de protejare a bunurilor și
anume: sistemele antiefracție, control acces și de
supraveghere video, ori mijloacele de protecție
mecano fizică. De asemenea, legea mai are o lacună
în ceea ce privește lipsa măsurilor procedurale,
considerate ca fiind vitale datorită rolului acestora în
menținerea nivelului de securitate implementat (un
seif cu ușa rămasă neîncuiată anulează protecția fizică
determinată de rezistența constructivă a seifului; un
sistem antiefracție nearmat anulează rolul de detecție
al sistemului de alarmă etc).
Un alt aspect care indică nevoia de amendare

1

Privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

2

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003.

3
Normele metodologice privind efectuarea analizelor de risc la
securitatea fizică.

a legii este faptul că autoritatea care supraveghează
și controlează, respectiv Poliția Română, are o
multitudine de atribuții lucrative. Pentru exemplificare
enumăr doar o parte dintre acestea: atestare agenți
de securitate, avizare personal tehnic, avizare planuri
de pază, avizare proiecte tehnice, avizare dispecerate
de monitorizare, licențiere societăți de pază și
specializate în sisteme de alarmare, participare în
comisiile de examinare a ocupațiilor reglementate,
reînnoirea dosarelor de licență la trei ani etc.
Toate aceste activități grevează asupra actului
de supraveghere și control al firmelor specializate,
ceea ce impactează asupra calității serviciilor oferite în
piață de acestea.
Cele mai grave practici incorecte se produc
prin concurența neloială în sectorul serviciilor de pază,
multe dintre firme oferind tarife nesustenabile, care
nu asigură achitarea taxelor și impozitelor la stat, plata
la timp a salariilor agenților, un număr de ore legal de
serviciu, conduc la lipsa echipamentelor și dotărilor
ceea ce determină o dinamică a firmelor falimentate
și nou licențiate, în esență acestea fiind ale acelorași
asociați denumiți „investitori”.
De asemenea și pe sectorul tehnic se produc
anomalii prin instalarea unor sisteme ineficiente cu
configurații incomplete ori cu echipamente montate
neadecvat, care nu asigură o protecție reală a locației
respective, mai ales că această formă de protecție a
obiectivelor este net superioară celorlalte modalități
de asigurare a bunurilor.
În mod similar, pe sectorul de evaluare
observăm practici greșite în special prin alegerea unor
măsuri neadecvate sau ineficiente, lipsa evidențierii și
menținerea vulnerabilităților, toate acestea provenind
în principal de la elaborarea raportului fără efectuarea
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unei vizionări atente a obiectivului, documentarea
fluxurilor și activităților, analiza documentelor,
respectiv lipsa unei discuții aprofundate cu
beneficiarul.
Aceste argumente denotă și susțin motivația
de amendare a legislației, în primul rând ca o
degrevare atât a autorității de aplicare a legii, dar și
a prestatorilor ori beneficiarilor de mai multe sarcini
administrative, care ar putea genera posibilitatea de
obținere a resurselor pentru un control mai eficient
a practicilor din piață, o mai mare responsabilizare a
agenților economici și prestatorilor.
În mod similar, inclusiv metodologia de
efectuare a analizelor de risc la securitatea fizică, în
speță Instrucțiunea MAI nr. 9/2013, are nevoie de
modificare și pot explicita cu un exemplu: modalitatea
de revizuire a rapoartelor de evaluare și tratare a
riscurilor. Lacunele pe acest aspect au generat pe piață
o multitudine de modalități de revizuire și anume:
procese-verbale, actualizări parțiale de rapoarte etc,
toate aducând prejudicii procesului de evaluare.
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În concluzie, opinia specialiștilor este unanimă
și anume că este nevoie de o amendare urgentă a
legislației în domeniu, astfel încât să existe un cadru de
reglementare mult mai adaptat practicilor actuale ale
pieței și care să aducă beneficii reale tuturor actorilor.
În final, cred că putem remarca beneficiile
conceptului de evaluare a riscurilor la securitate fizică,
proces care a dezvoltat în ultima perioadă un corp
profesional de specialiști, care au reușit să determine
mediul de afaceri să implementeze măsuri adecvate
protecției bunurilor, care au generat o sporire
a nivelului de securitate din obiective și, în opinia
personală, chiar a avut o contribuție în influențarea
trendului descrescător al infracțiunilor contra
patrimoniului.
ANERSFR a avut mai multe inițiative și a
insistat asupra acestor necesități, iar împreună cu
organizațiile patronale sau asociative partenere
și-a oferit disponibilitatea de participare la acest
demers de modernizare a reglementării industriei de
securitate.
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Tratarea riscurilor la
securitatea fizică
Petru Liviu Negoescu
Manager de securitate

Procesele operaționale sunt supuse riscurilor
celor mai diverse. Deducem de aici că riscul există
permanent, însoțeşte aceste procese şi are efecte sau
nu în funcție de condițiile care apar la un moment dat.
Tratarea riscurilor la securitatea fizică vizează
analiza şi alegerea uneia sau a mai multor opțiuni
de abordare a acestor riscuri, precum şi modul de
implementare a acestora.
Tratarea riscurilor poate impune un proces
ciclic de:
• evaluare a unui anumit tip de tratare;
• decizia acceptării nivelului de risc rezidual;
• abordarea unui nou mod de tratare al riscului;
• reevaluarea riscurilor, până la atingerea unui nivel
de risc rezidual dorit, posibil şi acceptabil.
Cum ar putea fi tratate riscurile?
Opțiunile de tratare a riscurilor pot include
următoarele elemente:
•
evitarea riscului, prin decizia de a nu începe
sau de a nu continua activități care s-au dovedit
generatoare de risc;
acceptarea riscului; nu trebuie să uitam
•
ca nu toate riscurile necesită acțiuni. De exemplu,
organizațiile pot lua o decizie, în cunoștință de cauză,
de a accepta riscul fără a lua nicio măsură, în afară
de identificarea și evaluarea acestora, inclusiv de
monitorizare permanentă. Astfel, actiunile planificate
pentru abordarea riscurilor pot fi incluse în alte
procese ale sistemului de management;
• modificarea probabilităților;
•
•
•

modificarea consecințelor;
„împărțirea” riscurilor cu terții;
transferul riscului; riscul poate fi transferat
prin asigurarea unei compensații pentru orice
pierdere sau costuri. Un exemplu în acest sens

este încheierea unei polițe de asigurări, pentru a
reduce costul unui incident de securitate sau al
unei pierderi.
Selectarea opțiunilor de tratare a riscului
Riscurile depind de tipul organizației, de ceea
ce face și unde isi desfasoara activitatea. Selecția celei
mai potrivite opțiuni implică un raport echilibrat între
costuri şi eforturile pentru implementare, față de
beneficiile derivate. Opțiunile de tratare a riscurilor
pot fi aplicate individual sau combinat. Deciziile
trebuie să ia în considerare şi riscurile rare, dar grave
care pot implica acțiuni de tratare a riscurilor care
nu sunt justificabile din punct de vedere economic,
protejarea activelor unei organizații, inclusiv a
oamenilor, a activelor corporale de natură fizică
și a activelor necorporale care sunt intelectuale și
abstracte (cum ar fi reputația companiei).
Cerințele legale şi responsabilitatea socială
depăşesc o analiză cost-beneficii.
Opțiunile de tratare a riscurilor trebuie să
țină cont de valorile şi percepțiile managementului
beneficiarilor, precum şi de cel mai bun mod de a
comunica cu ei. Daca opțiunile de tratare a riscurilor
pot avea impact asupra riscurilor dintr-o altă parte
a organizației, aceste zone trebuie incluse şi ele în
analiză. Dacă resursele sunt limitate, planul va trebui
să ierarhizeze măsurile cele mai importante. Tratarea
riscurilor în sine, induce riscuri. Un risc semnificativ
poate fi chiar cel de eşec, sau altfel spus de dovedire
a ineficienței măsurilor de tratare a riscurilor.
Monitorizarea trebuie să fie o parte integrantă a
acestui plan de tratare a riscurilor, pentru a avea
asigurarea că măsurile îşi mențin eficiența în timp.
Tratarea riscurilor poate produce noi riscuri
secundare care, la rândul lor necesită să fie evaluate,

23
tratate, monitorizate şi revizuite periodic. Riscurile
secundare trebuie încorporate tot în planul inițial şi nu
vor fi tratate ca un risc nou.
Și, ca element de noutate poate este bine să vă
gândiți şi la tendințele actuale de risc ale organizațiilor,
inclusiv la problemele de pe lanțurile de aprovizionare
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care au zguduit globul din cauza pandemiei de
COVID-19, problemele de personal, ținerea pasului
cu infrastructura cibernetică şi chiar la dezastrele de
mediu. Nu constituie riscuri problemele care nu au
cum să apară.
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