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EDITORIAL - Alegem profesioniștii!
Aurel Catrinoiu
Președinte ANERSFR

Publicarea numărului 3 al Revistei
Evaluatorul de risc, arată consecvența colectivului
de coordonare, care aduce noi valențe proiectului,
respectiv colecției revistei.
Ne dorim să fim la înălțimea așteptărilor
cititorilor revistei astfel încât apariția unui nou număr
să fie primită cu mult interes.
În acest număr, publicația cuprinde articole cu
subiecte interesante cu o gamă largă de problematici,
cum ar fi: planificarea sistemelor tehnice de securitate,
evaluarea de risc între viață și moarte, considerații
privind confidențialitatea rapoartelor de evaluare
și tratare a riscurilor ori soluții ideale pentru paza
electronică.
La rubrica Interviul ediției, revista conține
dialogul cu un specialist din sectorul de oil & gas,
manager de securitate la OMV Petrom, care a răspuns
întrebărilor noastre, explicând particularitățile
specifice domeniului de activitate.
Exemplificăm articolul: Planificarea sistemelor
tehnice de securitate, în care sunt evidențiate rolurile
specialiștilor, respectiv evaluatorul și proiectantul în
etapa de planificare a sistemelor sau cum rezultatele
analizei de risc pot fi puse la dispoziția proiectantului
pentru a ajuta în etapa de proiectare a sistemelor de
securitate.

În concluzie și în acest număr al Revistei
Evaluatorul de risc sunt cuprinse subiecte de interes
pentru evaluatori și în egală măsură pentru beneficiari,
astfel încât bunele practici să devină majoritare pe
acest domeniu de prestații, iar procesele de evaluare
să fie corect realizate și să contribuie la creșterea
nivelului de protecție și a rezilienței la incidentele de
securitate.
Publicația este editată cu sprijinul Consiliului
Director și coordonată de președintele ANERSFR,
următorul număr fiind planificat pentru luna
noiembrie ca o ediție inaugurală pentru Expoziția
Romanian Security Fair - 2021. Toate publicațiile
revistei pot fi vizionate pe site-ul asociației www.anersf.ro sau pot fi lecturate fizic la sediul
asociației, formatul tipărit fiind cu un tiraj de 100
exemplare.
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interviu
MANAGER SECURITATE
MARIUS GEORGESCU, CPP

1. Spuneți-ne de câți ani activați în sectorul oil &
gas și de când aveți responsabilități ca manager
de securitate? Puteți să ne expuneți câteva dintre
specificitățile domeniului în care activați?
Primul contact cu industria de petrol și gaze
l-am avut în 2005, când, am fost implicat în
dezvoltarea și implementarea noilor concepte de
securitate în industria de rafinare a petrolului. A
fost o provocare majoră, pentru că, deși aveam
experiență anterioară în domeniul industrial,
complexitatea obiectivelor și proceselor
tehnologice, de la număr de personal la întindere
fiind incomparabilă.
Ulterior, în 2012 am preluat și responsabilitatea
asupra securității zonelor de producție, constând
în câteva zeci de mii de obiective, cum ar fi sonde,
instalații de prelucrare, facilități de stocare și
transport amplasate pe raza mai multor județe,
de cele mai multe ori în arii izolate, cu acces dificil.
Cred ca diferențiatorul major între industria de
petrol și gaze și alte industrii este reprezentat de
potențialele consecințe asociate unui incident de
securitate.
2. Care sunt provocările cauzate de criza pandemică
COVID 19 în sectorul dvs. de activitate? Ce mutații s-au
produs în această perioadă?.
La fel ca în celelalte domenii de activitate, am
avut două mari provocări, adaptarea la noul
mod de lucru remote, de acasă și asigurarea
disponibilității personalului esențial. Am încercat

să identificăm eventualele oportunități în contextul
pandemic, cum ar fi spre exemplu dezvoltarea
abilităților tehnice pentru comunicarea prin
intermediul aplicațiilor online. Am avut nevoie
de ceva timp pentru a ne adapta modul de lucru,
dar cred că foarte mult ne-a ajutat încrederea și
transparența existentă în cadrul echipei, faptul că
indiferent de unde lucram, în teren sau de acasă
implicarea a fost totală.
Operațional, am dezvoltat împreună cu furnizorii
noștri planuri pentru asigurarea continuității
serviciilor, prin care am instituit măsuri preventive,
cum ar fi asigurarea distanțării și limitarea
interacțiunii personalului de securitate, asigurarea
materialelor de protecție și dezinfectare, măsuri
procedurale de efectuare a predării/primirii
serviciului sau asigurarea unor „coridoare” sigure
de transport. În paralel, am avut implementate
măsuri de verificare în punctele de control acces
(termoscannere) și am pregătit și prelucrat cu
personalul grafice de lucru pentru diferite scenarii,
în așa fel încât să putem asigura personalul
necesar.
3. Din punct de vedere al investițiilor în securitate ce
schimbări s-au produs?
Cu siguranță au fost proiecte afectate de
situația generată de criza COVID, fie și numai din
perspectiva timpului de livrare a echipamentelor
sau a disponibilității personalului necesar.
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4. Cum sunt gestionate resursele alocate serviciilor
de securitate? Care este focusul principal?
Având in vedere specificul activității, zone
geografice întinse, obiective izolate, acces dificil,
conceptele de securitate aplicate au încă o
componentă substanțială de pază umană. În
ultimii ani însă, am început să utilizăm din ce în
ce mai mult tehnologia, fie că vorbim de sisteme
tehnice de securitate sau aplicații, software.
Tot în acest sens, am dezvoltat un centru de
monitorizare intern, bazat pe o platformă
software care asigura managementul tuturor
echipamentelor de securitate din companie.
5. Cum vedeți ca manager și beneficiar, conceptul
evaluării de risc?
Utilă, chiar indispensabilă. Dacă mă refer numai
la ce menționam anterior, vis a vis de specificul
zonelor de operare din industria de petrol și
gaze, este imposibil să asigurăm individual
fiecare obiectiv. Și atunci, prin intermediul
evaluărilor de risc prioritizăm resursele avute la
dispoziție funcție de gradul de risc rezultat din
evaluări. Avem un program anual de investiții
în sisteme tehnice de securitate pentru a crește
gradul de protecție al obiectivelor vulnerabile
sau pentru care am identificat potențiale
amenințări. Pentru proiectele noi, evaluările
de risc sunt efectuate din fazele timpurii ale
proiectelor, pe baza acestora dezvoltăm o soluție
tehnică și un estimat de buget pentru a fi incluse
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în proiecte. Aș aprecia că cel puțin în ultimii 5 ani,
investițiile în sisteme tehnice de securitate sunt
pe un trend constant crescător și intenționăm să
depunem în continuare eforturi în acest sens.
6. Puteți să evidențiați unele beneficii respectiv
neajunsuri ale rapoartelor de evaluare și tratare a
riscurilor recepționate?
Grila 12 pentru obiectivele fără cerințe minimale.
Am depus eforturi însemnate pentru a armoniza
criteriile din grilă cu specificul nostru din teren. În
principiu, așa cum știți, am reușit să identificăm
o modalitate de a completa și această grilă, dar
mai avem ceva dificultăți în a analiza transferul
de numerar și gradul de protecție al suprafețelor
vitrate la sonde, spre exemplu.
În schimb, mult mai aplicabilă este din punctul
meu de vedere grila 6, destinată stațiilor de
distribuție carburanți. Sunt și acolo câteva
neconcordanțe, dar în ansamblu se poate lucra
bine cu aceasta. Sumarizând, aș spune că este
necesară o revizie a grilelor sau chiar renunțarea la
cele care nu sunt aplicabile (ex. 12).
7. Cum apreciați celelalte prestații ale furnizorilor de
securitate, pe segmentul de pază și sisteme tehnice?
Cred că piața a evoluat mult. Am mai menționat
într-un interviu anterior, reglementarea acestui
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domeniu a pus bazele evoluției ulterioare. Am
observat în ultima perioadă o preocupare a
furnizorilor de servicii, pază sau tehnice, spre
a concepe și propune soluții și concepte noi de
securitate, nu doar oferte punctuale ori tarife.
Cred că atât noi cât și furnizorii am învățat mult
în ultimii ani, am căpătat experiență, iar asta nu
poate decât să ne bucure și să dorim să evoluăm
mai departe.
8. Complexitatea obiectivelor de producție și
procesare (rafinării, zone de extracție etc.) reprezintă
obstacole majore pentru evaluatorii de risc ? Cum au
depășit aceste obstacole?
Da, reprezintă într-adevăr o provocare. Pe
lângă anumite neconcordanțe în cadrul legislativ
(menționam mai devreme grilele), complexitatea
proceselor și mai ales consecințele potențiale
asociate unor incidente de securitate solicită
evaluatorului să analizeze datele din mai multe
perspective, pentru a stabili cât mai exact
nivelul de risc și bineînțeles a propune măsuri
corespunzătoare de control. O altă dificultate
o reprezintă multitudinea zonelor funcționale
specifice proceselor tehnologice, ceea ce presupune
și o cunoaștere a aspectelor tehnice și operaționale.
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PLANIFICAREA SISTEMELOR
TEHNICE DE SECURITATE
Stelian Arion
Director general SECANT SECURITY

INTRODUCERE
Securitatea reprezintă una dintre necesitățile
fundamentale, iar evoluțiile recente în plan social,
în plan economic sau în plan tehnologic, puternic
influențate de pandemie, accentuează impresia de
insecuritate. Gestionarea schimbărilor, a pericolelor
și a oricăror incertitudini devine tot mai importantă
în viața personală sau a organizațiilor cu care fiecare
dintre noi relaționează.

aceste controale nu sunt aplicate independent, se pot
influența între ele, se pot suprapune sau implică o
proiectare de sistem așa cum este cazul controalelor
tehnice de securitate. În acest din urmă caz este
necesară realizarea unui proiect de sistem sau o
secvență studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii
de execuție, de regulă suprapuse cu o procedură de
achiziție.

Parte a peisajului mai larg al securității,
securitatea fizică rămâne o verigă importantă, chiar
dacă renumele ei pălește în fața omniprezenței
subiectelor de securitate cibernetică în media
cotidiană sau de specialitate. Pe de altă parte
domeniile de securitate se intersectează și se
suprapun parțial, iar securitatea cibernetică are nevoie
de securitate fizică la fel de mult cum securitatea fizică
are nevoie azi de securitate cibernetică.
Procesele de management al riscului devin
la rândul lor omniprezente iar riscurile de securitate
sunt tot mai mult integrate in procesul general de
management al riscului din organizație (a se vedea
abordarea Enterprise Security Risk Management a
ASIS International). Tehnicile de evaluare a riscurilor
de securitate pot diferi, iar în cazul țării noastre o
metodă este reglementată oficial prin Instrucțiunea
MAI nr. 9/2013. Conform acestei metode, pentru
controlul riscurilor de securitate trebuie instituit un
mecanism de securitate. Acesta reprezintă un complex
de controale (mijloace de control sau măsuri de
securitate) pentru gama de riscuri de securitate fizică
evaluate și care include controale organizaționale,
controale tehnice și controale privind servicii
specializate. Aceste controale reprezintă rezultatul
deciziilor luate în etapa de tratare a riscurilor și au ca
țintă reducerea riscurilor la un nivel acceptabil pentru
organizație și pentru autorități. Ca regulă generală

OCUPAȚII REGLEMENTATE
În România domeniul securității fizice
este reglementat, iar legislatorul a avut în vedere
atât cadrul de autoritate și responsabilitate, cât
și activitățile (serviciile) principale, ocupațiile și
competențele asociate. Pentru că subiectul prezentului
articol este planificarea sistemelor tehnice securitate,
în discuție trebuie să aducem două astfel de ocupații:
evaluatorul de risc la securitate fizică și proiectantul
de sistem de securitate. Conform standardului SR
EN 16763:2018 „Servicii pentru sisteme de securitate
la incendiu și sisteme de securitate”, realizarea unui
sistem de securitate începe cu etapa de planificare
(a se vedea fig. 1). În această etapă se realizează
specificarea obiectivelor de protecție și a domeniului
de aplicare a sistemului(lor) pe baza riscurilor
identificate și a condițiilor limită cunoscute.
La rândul ei, Instrucțiunea nr. 9/2013
precizează că „Raportul de evaluare și tratare a
riscurilor de securitate fizică” cuprinde concluziile
raportului, în care se propun una sau mai multe
opţiuni de tratare a riscurilor în vederea încadrării în
domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică,
menţionând concret dimensionarea dispozitivului
de pază, zonele sau punctele controlate prin
mijloace electronice de supraveghere video, efracţie,
control acces şi alarmare, elementele de protecţie
mecanofizică, precum şi alte măsuri. Putem spune deci

REVISTA „Evaluatorul de Risc” ANERSFR
că la etapa de planificare a sistemelor de securitate
contribuie rezultatele raportului de evaluare a riscului
de securitate fizică. Dincolo de disputa continuă
privind rolul și responsabilitatea celor doi specialiști
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astăzi vom pune în discuție forma în care rezultatele
analizei de risc la securitate fizică ar trebui să fie puse
la dispoziția proiectantului astfel încât rezultatul să fie
cel dorit.

2.9 specificarea obiectivelor de protecție și a domeniului
PLANIFICAREA

de aplicare al sistemului(elor) pe baza riscurilor
identificate și a condițiilor limită cunoscute

PROIECTARE

2.10 selectarea și plasarea componentelor astfel încât
sistemul rezultat să îndeplinească obiectivele sistemului
specificate în planificare

INSTALARE

2.11 implementarea proiectului, mai precis asamblarea,
montarea și conectarea componentelor de sistem
relevante

PUNERE ÎN FUNCȚIE

VERIFICARE

PREDARE

MENTENANȚĂ

2.12 activarea și încercarea sistemului conform
proiectului

2.13 proces de confirmare că sistemul pus în funcțiune
îndeplinește cerințele privind planificarea, proiectarea,
instalarea și punerea în funcțiune
2.14 proces de transfer al responsabilității privind
sistemul către organizația specificată în contract

2.15 combinație de activități preventive și corective
pe durata de viață a sistemului, care au scopul de a-l
menține sau de a-l readuce într-o stare în care poate
îndeplini funcționarea cerută

Figura 1 Etapele lucrării pentru sisteme de securitate la incendiu și sisteme de securitate
SPECIFICAREA OBIECTIVELOR DE PROTECȚIE
ȘI A DOMENIULUI DE APLICARE A SISTEMULUI(LOR)
Tehnicile de evaluare a riscurilor, dintre
care cele mai multe pot fi găsite în standardul SR
ISO 31010:2020 pot fi aplicate în diferite etape ale
procesului de management al riscului, iar rezultatele
pot fi înregistrate în registrul de riscuri inclusiv cu
precizarea controalelor care există sau trebuie
adăugate. Descrierea acestor controale trebuie
formulată de asemenea manieră încât proiectantul
să poată dezvolta o temă de proiectare univocă și
completă.

Legislația în vigoare și standardele
ocupaționale prevăd responsabilitățile și competențele
necesare fiecăreia dintre ocupații dar, în practică,
se dovedește că între cele două ocupații există o
prăpastie. De la raport la raport, dar și de la caz la caz,
situația diferă. De multe ori rapoartele includ tipuri
de echipamente și prețuri, alte ori controalele tehnice
sunt insuficient definite, iar uneori riscurile nici nu
sunt identificate. Pentru a putea separa cele două faze
ale planificării sistemelor tehnice de securitate este
nevoie să separăm cele două planuri ale performanței
sistemului: planul operațional și planul tehnic. În
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general, planul operațional revine evaluatorului, iar
planul tehnic revine proiectantului. În continuare am
să aduc în discuție trei metode care independent
sau împreună pot face o „punte de legătură” peste
prăpastie.
METODA ZONELOR
Modelul clasic de securitate fizică PazniciArme-Porți (GGG Guards-Guns-Gates) poate părea
desuet dar se află încă la baza arhitecturilor de
securitate, atât fizică cât și cibernetică. Se bazează
pe un perimetru bine definit, atent supravegheat
și pregătit pentru a respinge efracția, cu căi de
acces bine definite și acces controlat prin acestea.
Performanța de securitate depinde de soliditatea
perimetrului, atenția cu care este supravegheat, forța
de intervenție în cazul efracției, nivelul de exigență
al controlului accesului. Modelul poate fi aplicat
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apoi în interiorul perimetrului, definindu-se zone în
care exigențele de securitate sunt altele (de regulă
mai mari). Se poate ajunge la o structură de zone în
care nivelul de securitate rezultat depinde atât de
performanța zonei, cât și de performanța altor zone în
care aceasta este inclusă.
Avantajul acestei metode este că simplifică
procesul de proiectare a mecanismului de securitate
în special în faza de inițială de dezvoltare a unor
obiective, când amplasarea valorilor organizației și
fluxurile de activitate pot fi modificate după criterii de
reducere a riscurilor. Pentru a aplica această metodă
evaluatorul de risc la securitate fizică poate determina
zonele pe baza răspândirii valorilor, respectiv
parametrii de performanță de securitate a acestora
pe baza nivelului de risc, al nivelului de impact etc.
precum și pe baza criteriilor de acceptare a riscului din
organizație.
Se poate merge mai departe și se pot defini
parametrii de performanță pentru fiecare zonă în
parte. Parametrii pot include rezistență mecanică la
diferite tipuri de efracție (atacuri), nivel de asigurare a
detectării efracției, timpi de întârziere a atacului, timpi
de intervenție etc.

Figura 2 - Exemplu de zone de securitate

METODA SCENARIULUI DE ATAC (SECVENȚĂ
ADVERSĂ)
După identificarea și analizarea riscurilor,
planificarea unui mecanism de securitate fizică implică
o analiză atentă, calitativă sau cantitativă. Mecanismul
de securitate reprezintă o configurație complexă de
elemente de detectare, întârziere și răspuns care
poate fi analizată pentru determinarea eficacității.
Pentru protejarea activelor cu consecințe inacceptabile
în caz de incident se recomandă realizarea unei
analize cantitative riguroase, chiar dacă plauzibilitatea
unui atac este redusă. Această abordare este
caracteristică obiectivelor cu nivel ridicat de securitate
precum centrale nucleare, unități militare, unități
guvernamentale, închisori, dar și muzee, rafinării,
utilități, aeroporturi, telecomunicații, alte obiective
industriale.
Mai multe modele de analiză și evaluare se
bazează pe scenariul de atac posibil numit și secvență
adversă. O secvență adversă reprezintă o serie
ordonată de acțiuni, care dacă este finalizată are ca
rezultat un furt, un sabotaj sau orice alte rezultat
malițios. În figura 3 este prezentat un exemplu de
secvență adversă.
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Fig. 3 Exemplu de secvență adversă
Protecția se poate realiza prin elemente de
detectare, întârziere și răspuns plasate pe calea de
atac. Obiectivul fundamental este oprirea atacului
(prin intervenție) înainte ca acesta să producă impactul

critic. În figura 4 sunt reprezentați câțiva parametri
de timp care trebuie avuți în vedere. De asemenea
trebuie avute în vedere ratele (toleranțele) de
detectare.

Fig. 4 Comparație între secvența adeversă și secvența de răspuns
La multe obiective sunt posibile mai multe scenarii de atac pentru mai multe active în parte, ceea ce
face ca procesul de identificare a secvențelor adverse să fie complex. Acest proces se pretează la modelare pe
calculator, precum cele dezvoltate de Sandia1 . Pentru a menține un consum redus de resurse se utilizează o
abordare hibridă în care analiza cantitativă se aplică numai riscurilor ridicate.

1

Mary Lynn Garcia, Physical Protection Systems, Elsevier 2008.
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METODA GRADELOR DE SECURITATE
Introduse prin standardul SR EN 50131
„Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva
efracţiei şi jafului armat. Partea 1: Prescripţii generale”,
gradele de securitate caracterizează sistemele de
securitate și echipamentele componente ale acestora
în raport cu capacitatea de a rezista unui sabotaj sau
sabotor, respectiv în raport cu nivelurile de risc ale
obiectivelor. Introdusă inițial pentru sistemele de
alarmare la efracție și jaf și unele dintre componentele
acestora, această clasificare a fost extinsă la
sistemele și echipamentele de control al accesului și
supraveghere video.
Au fost definite patru grade de securitate,
gradul 1 fiind cel mai puțin protejat, iar gradul 4
fiind cel mai exigent. Practic, la nivel de sistem,
încadrarea într-un grad de securitate reprezintă
obligativitatea unor funcții care sunt opționale la un
grad de securitate inferior. La nivelul echipamentelor
componente – detectoare, echipamente de control
și semnalizare, controllere de acces, camere video,
înregistratoare video etc, exigențele se referă la
caracteristici sau parametri de performanță. Gradul
de securitate al unui sistem este dat de echipamentul/
componenta cu gradul cel mai redus. Componentele
sistemelor de securitate sunt certificate pentru un
grad de securitate, certificare obținută în laboratoare
și organisme de certificare acreditate.
Aplicarea acestei metode are avantajul că
asigură un nivel de protecție controlat împotriva
sabotajului dar și proporțional cu nivelul de risc al
obiectivului, cunoscut fiind faptul că evaluatorii nu
au suficientă expertiză pentru a dimensiona această
1
Julian Talbot, Miles Jakeman, Security Risk management.
Body of Knowledge, Wiley 2009.
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protecție, iar proiectații nu au cunoștințe detaliate
despre sursele de amenințare relevante, modul de
lucru și cunoștințele acestora. Metoda se poate dovedi
costisitoare sau mai dificil de aplicat în cazurile în care
diferite zone au cerințe de securitate diferite.
FIȘA DE ANALIZĂ A RISCULUI
Reglementarea evaluării riscurilor de
securitate fizică prin HG nr. 301/2012 cu modificările
și completările ulterioare și Instrucțiunile nr. 9/2013
nu a produs rezultatele așteptate pe planul calității
rapoartelor de evaluare. Una dintre lipsurile majore,
des întâlnită, este aceea că etapele de identificare
și analiză a riscurilor nu sunt duse până la capăt.
Rezultatul parcurgerii acestor etape trebuie concretizat
printr-o lista de riscuri bine analizate. Un risc bine
analizat trebuie să dea informații despre sursa de
amenințare, activele vizate, amenințarea efectivă,
vulnerabilitățile relevante, consecințele incidentului,
secvențele adverse relevante1. Suplimentar, pentru
riscurile majore se recomandă întocmirea unei fișe de
analiză prin care evaluatorul poate include constatări
și recomandări cu privire la riscul adresat, inclusiv
zona(ele) de securitate, secvențele adverse, gradul de
securitate recomandat pentru componentele tehnice
de securitate.
Introducerea registrului riscurilor și a fișelor
de risc în metodologia reglementată poate conduce
la creșterea semnificativă a calității rapoartelor
de evaluare și implicit la o eficacitate mai mare a
sistemelor tehnice de securitate.
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EVALUAREA DE RISC, ÎNTRE VIAȚĂ
ȘI MOARTE
Gabriel Badea
Președintele Federației Serviciilor de Securitate
IDEEA EVALUĂRII DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ A APĂRUT ÎN
URMĂ CU MAI BINE DE 8 ANI ÎN ROMÂNIA, CA O INIȚIATIVĂ LEGALĂ OARECUM EXOTICĂ, PRIMITĂ ȘI PRIVITĂ CU SUSPICIUNE
ȘI GENERÂND ÎNDELUNGI FRĂMÂNTĂRI ȘI DEZBATERI PUBLICE,
INCLUSIV ÎN MEDIILE PROFESIONALE.
S-au spus și se mai spun
multe despre evaluarea de risc și
nu neapărat de bine.
Unii au spus că e o
gaselniță pentru a mai stoarce
niște bani de la sectorul
privat. Alții au văzut această
nouă obligație legală ca pe un
aranjament făcut cu dedicație
către polițiștii pensionari.
La rândul lor, evaluatorii
de risc, despre care vocea
publică de multe ori spune
că sunt beneficiarii reali ai
acestui „aranjament”, au și ei
nemulțumirile lor. Prețurile de pe
piață, concurență distructivă și
neloială, licitațiile „cu cântec” sau
lipsa de considerație a clienților
care nu le apreciază munca la
justa ei valoare.
Din păcate însă, aceste
zbateri și dezbateri în legătură

cu evaluarea de risc au foarte
puțin de-a face cu esența și
menirea acestei activități care,
fie ea impusă sau nu prin lege,
a fost dintotdeauna parte a
mecanismului general standard
de asigurare a securității prin
mijloace private. Mai mult
decât atât, în acest mecanism
al securității private, evaluarea
riscurilor are de altfel, un rol
crucial în special în ceea ce
privește planificarea măsurilor
de reducere a riscurilor și
amenințărilor la adresa securității
vieții și patrimoniului.
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Deci, de ani de zile se discută mult prea mult pe teme neesențiale precum, cadrul legal, justificarea
existenței și obligativității evaluării, cine beneficiază și cine nu, însă se discută foarte puțin spre deloc despre
cum și ce trebuie să facem că să profesionalizăm această ramură a securității private, cum să dezvoltăm
standardele profesionale sau să generăm altele noi, cum să creăm coduri de bună practică și de etică
profesională în domeniul evaluării și analizei riscurilor.
Și mai rău este că, se pare că la mai bine de 8 ani de la intrarea în vigoare a cadrului normativ, atât
comunitatea profesională a evaluatorilor, cât și ceilalți factori interesați (beneficiari, autoritate de
reglementare) par să nu conștientizeze nici acum importanța reală, dincolo de obligația legală, a unei
evaluări de risc efectuate riguros și cu profesionalism, în mecanismul asigurării și protejării vieții și
proprietății.
Cel mai trist ar fi însă să se ajungă la situația ca justa apreciere și înțelegere a rolului crucial al
evaluărilor de risc să nu vină după ce evenimente tragice se vor fi petrecut.
Iată un exemplu!
Manchester Arena - Concert Ariana Grande
– 22 de morți!

Zilele trecute -17 iunie 2021 - a fost publicat, la Londra,
raportul comisiei de anchetă publică, privind atentatul
terorist de la concertul faimoasei cântărețe Ariana
Grande, care avut loc în mai 2017 pe Manchester
Arena, din Marea Britanie.
Ne aducem aminte că, acum mai bine de
patru ani, la terminarea acestui concert spectatorii
prezenți în număr mare au fost „întâmpinați” la ieșire
de un terorist islamist sinucigaș care s-a autodetonat,
ucigând 22 de persoane și rănind alte 800, unele dintre
ele rămânând cu sechele și dizabilități grave pentru tot
restul vieții. Victimele, în majoritatea lor, au fost tineri,
adolescenți și copii. Între cei uciși de explozia criminală
s-a aflat și o fetiță de numai 8 ani.
A fost unul dintre cele mai sângeroase și cinice
atentate executate de militanții jihadiști în Europa
Occidentală, în acea perioadă.
MODUL DE OPERARE
Așa cum au stabilit instituțiile britanice
competente, autorul atentatului a fost un tânăr de 22
de ani, de origine libiană, născut și crescut în Marea
Britanie. După căderea regimului Gadaffi, acesta,

împreună cu familia sa, s-a repatriat în Libia, tatăl sau
participând activ la războiul civil între facțiunile care
își dispută și acum conducerea statului nord-african.
Aflat în Libia, tânărul a căzut sub influență unei facțiuni
islamiste și s-a radicalizat, transformându-se în scurt
timp dintr-un tânăr promițător, crescut și educat în
spiritul educației Occidentale, într-un terorist sinucigaș,
gata să se sacrifice pentru cauza Islamismului
extremist.
Pătruns de ideile jihadiste, autorul atentatului,
împreună cu fratele său și sub pretextul că vor săși reia studiile întrerupte, s-au întors în anul 2017 la
Manchester, orașul lor natal. De fapt, intenția lor reală
era ca, în numele Statului Islamic, să comită un atentat
terorist de mare impact pe teritoriul Marii Britanii.
Având acces la materiale informative ale ISIS,
și-au însușit foarte bine tehnica construirii bombelor
artizanale și, odată ajunși în Anglia, cei doi frați au
început să comande online materialele și substanțele
necesare construirii unui dispozitiv exploziv
improvizat. După ce au construit o bombă au umplut-o
cu câteva kilograme de șuruburi și piulițe pentru a-i
spori efectul ucigător și au trecut la selectarea țintei.
Concertul susținut de faimoasa cântăreața americană,
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care era de așteptat că va concentra într-un singur
loc (pe Manchester Arena) un număr foarte mare de
persoane - tot atâtea victime potențiale ale actului
terorist - a fost o țintă ideală din punctul lor de vedere.
RECUNOAȘTEREA
Conform informațiilor din anchetă, după ce
s-au hotărât asupra țintei, cei doi teroriști au început
recunoașterea sistematică a obiectivului. Astfel, în
scurt timp, au analizat organizarea dispozitivului de
pază existent la Manchester Arena, limitele în care
acesta operează, regulile și procedurile de acces,
structura sistemului de supraveghere video, zonele și
unghiurile acoperite de către acesta.
Pentru că și-au dat seama că datorită măsurilor
de control al accesului în incintă, nu va fi posibil să
pătrundă cu dispozitivul exploziv la spectacol, au
ales ca loc al atentatului o zonă exterioară, respectiv
unul dintre cele patru puncte de acces și defluire.
Au decis să detoneze bomba exact la acea ieșire din
Manchester Arena care ducea către stația de metrou,
gară și spre alte stații pentru mijloacele de transport
în comun. Adică în acea zonă unde au presupus, pe
bună dreptate, că va fi cel mai mare trafic de persoane
la terminarea spectacolului. La fel, odată concertul
încheiat se așteptau că și măsurile de securitate să se
relaxeze.
Aceste informații, rezultate din activități
sistematice de recunoaștere, i-au permis atentatorului
să-și calculeze și să-și planifice foarte bine atacul.
Astfel că, în seara concertului, teroristul sinucigaș,
după ce a ajuns în punctul respectiv, s-a ascuns într-o
zonă din apropierea respectivei ieșiri, rămânând
nederanjat de nimeni până la terminarea concertului.
Apoi a ieșit și a detonat bomba ascunsă într-un rucsac,
chiar în mijlocul spectatorilor care părăseau în număr
mare Arena.
INVESTIGAȚIA PUBLICĂ
Așa cum se așteptau și își doreau teroriștii,
atentatul a creat un impact emoțional extraordinar
la nivelul opiniei publice britanice și, prin urmare,
autoritățile s-au simțit obligate să ia în considerație
mai multe măsuri pentru prevenirea în viitor a unor
astfel de acte. În acest context s-a ajuns la concluzia că
este necesară o cercetare mai aprofundată a cazului și
nu doar din perspectiva legală.
Astfel, în 2019 a fost demarată o investigație
publică, la inițiativa ministerului de interne britanic
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(Home Office). Aceasta s-a derulat în paralel cu
urmărirea penală a cazului și a avut că obiectiv
identificarea cauzelor și circumstanțelor care au
facilitat și care au condus la această atrocitate.
Scopul final a fost ca, pe baza concluziilor raportului,
să se inițieze măsuri legale și să se genereze bune
practici pentru creșterea siguranței evenimentelor
cu participare publică numeroasă, vizate de atentate
teroriste.
SECURITATE INEFECTIVĂ - EVALUAREA
RISCURILOR DEFICITARĂ
În esență, raportul final al investigației publice,
publicat pe 17 iunie 2021, scoate în evidență grave
lacune în ceea ce privește măsurile de securitate
derulate pentru asigurarea securității concertului de
pe Manchester Arena în seara respectivă.
De asemenea, raportul investigației subliniază
că măsurile de securitate, inefective în prevenirea
atentatului, au fost rezultatul modului deficitar în care
au fost evaluate riscurile de securitate fizică ale
acestui eveniment.
Foarte important, raportul spune că atentatul
ar fi putut fi prevenit sau consecințele sale ar fi fost
mult mai mici dacă procesul de evaluare a riscurilor
la care era expus evenimentul ar fi fost unul serios
și analizat sistematic, iar beneficiarii l-ar fi tratat cu
responsabilitate.
MANCHESTER ARENA: INFRASTRUCTURĂ
PUBLICĂ EXPUSĂ LA RISC TERORIST
Manchester Arena este una dintre cele mai
mari săli polivalente din Europa, cu o capacitate de
21.000 de locuri. A fost construită în anul 1995 și de
atunci a fost folosită atât pentru evenimente sportive
cât și de tip cultural-artistice. A găzduit evenimente
sportive cu ocazia Jocurilor Commonwealth-ului
(2002) și a fost folosită că sală de antrenament pentru
echipele de baschet ale SUA și Angliei, în timpul
Olimpiadei de la Londra (2012). De asemenea, tot aici
au fost organizate importante gale de box profesionist
la care au participat sportivi de renume, precum Mike
Tyson și David Haye, campioni mondiali.
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Nu în ultimul rând, pe Manchester Arena
au concertat nume celebre, monștri sacri ai muzicii
internaționale, precum The Rolling Stones, U2,
Madonna, Lady Gaga sau Luciano Pavarotti. În acest
context, autoritățile britanice au clasificat arena ca
infrastructură expusă pericolului terorist.
Evaluarea riscului general, cât și riscurile
particulare evenimentelor desfășurate pe Manchester
Arena, erau obligatorii din punct de vedere legal la
data comiterii atentatului.

pătrundere și executare a actului terorist în interiorul
incintei. Scenariul comiterii unui atentat terorist
asupra spectatorilor care părăsesc arena la încheierea
evenimentului fiind ignorat cu desăvârșire.
În aceste condiții, precum și pe baza punctelor
calculate cu ajutorul grilei mai sus menționate, s-a
concluzionat că riscul unui atentat terorist este foarte
scăzut și mai ales că, aranjamentele de securitate
existente sunt suficiente și nu sunt necesare măsuri în
plus.

4 (PATRU) EVALUARI DE RISC LA SECURITATE

MANCHESTER ARENA - ANALIZĂ DE RISC
Deținătorii Arenei au întocmit și o evaluare
de risc generală, înainte de comiterea atentatului.
În secțiunea dedicată amenințărilor teroriste a fost
luat în considerare scenariul unui atentat împotriva
spectatorilor în afara arenei, avându-se în vedere
traseul de defluire al spectatorilor către gara și stațiile
mijloacelor de transport în comun. De asemenea, în
acest document, riscul unui atac terorist a fost calificat
ca fiind „foarte ridicat”. Și această analiză a folosit
tot o matrice clasică impact/probabilitate/timp, dar
care spre deosebire de evaluarea CTSA a luat totuși
în calcul lipsa controlului asupra accesului în spațiul
aferent ieșirii din incintă precum și faptul că ieșirea din
arena era parte dintr-un nod de transport în comun,
urban, interurban și internațional. În mod similar,
s-a luat în calcul atractivitatea crescută a arenei
pentru un act de teroare, luându-se în considerare și
evenimentul din mai 2017, respectiv faptul că arena
era operată de o firma americană, iar evenimentul era
susținut de un artist american, știut fiind că interesele
americane erau ținta predilectă a teroriștilor islamiști.

FIZICĂ
Atât operatorul arenei cât și firma de
securitate contractată pentru paza arenei
și asigurarea securității la evenimente și-au
îndeplinit obligația legală de a evalua riscul de
securitate la care este expus atât personalul
propriu cât și vizitatorii complexului, dar cam
atât…
Evaluarea CTSA
Marea Britanie este un stat a cărui expunere
la riscul comiterii de acte teroriste pe teritoriul său
este mult mai ridicat decât în alte țări. Contribuie la
această situație atât istoria cât și actuala sa poziție
internațională.
Preocuparea autorităților britanice în direcția
prevenirii unor astfel de acte se îndreaptă deopotrivă
atât către sfera publică, cât și către cea privată.
Manchester Arena a beneficiat de acest suport
guvernamental cu ajutorul căruia a realizat o primă
evaluare de risc, anume dedicată amenințării teroriste.
Aceasta a fost de fapt o autoevaluare
executată de operatorul arenei împreună cu un
specialist al Sistemului pentru Consiliere Antiteroristă
(CTSA) de pe lângă guvernul britanic. Evaluarea
CTSA s-a bazat pe o matrice tip grilă, în care riscul
terorist era evaluat pe baza unui punctaj. Informațiile
referitoare la măsurile de securitate existente au fost
însă introduse și cuantificate de către reprezentanții
arenei, fără ca datele să fie validate și verificate în
teren nici de ei, nici de o terță parte, nici de către
expertul CTSA. Astfel, au fost introduse în evaluare
date neverificate din care unele sau dovedit a
fi nereale. De asemenea, evaluarea CTSA a luat
în considerare doar perimetrul obiectivului, nu și
zonele adiacente ale acestuia. Totodată, scenariile
teroriste luate în calcul s-au referit strict la situații de

Din păcate, reprezentanții firmei organizatoare
nu au conștientizat concluziile acestei evaluări
din perspectiva luării unor măsuri de reducere a
riscului. Nici raportul în sine, în afară de semnalarea
vulnerabilităților și riscului crescut, nu propunea
măsuri concrete de reducere sau creșterea nivelului de
securitate. În acest context, raportul a fost considerat
doar o formalitate.
MANCHESTER ARENA - PLANUL DE URGENȚĂ
ŞI CONTINGENȚĂ
Operatorul arenei a mai efectuat și o a treia
evaluare generală a riscului, care a fost inclusă întrun plan de urgență și contingență. Această evaluare a
folosit tot o matrice clasică de tip impact/probabilitate.
Dar, deși Manchester Arena, așa cum se știa,
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era inclusă pe lista obiectivelor cu risc ridicat de atac
terorist, iar indicele național de risc terorist la acea
dată era la nivel ridicat „sever”, această evaluare de
risc inclusă în planul de urgență mai sus menționat
a dat o importanță scăzută acestor categorii de
amenințări, considerându-le ca „puțin probabile”.
Scorul mic, din perspectiva probabilității producerii
evenimentului de securitate a determinat o valoare
generală scăzută a riscului terorist și prin urmare nu
au fost recomandate măsuri de securitate speciale.
Ca și în cazul CTSA, nici această evaluare nu a luat în
considerare posibilitatea unui atac terorist ȋn zona
imediat apropiată arenei.
EVALUAREA EXPUNERII LA RISC A
EVENIMENTULUI
Un al patrulea raport a fost întocmit în
urmă unei evaluări de risc dedicate în mod specific
evenimentului artistic din mai 2017. A fost însă o
evaluare formală, făcută „din birou”, așa cum au
recunoscut în timpul investigației reprezentanții firmei
care operează Arena. De data aceasta, riscul terorist
este ignorat cu desăvârșire. Dar cel mai grav a fost că
acest ultim raport întocmit de reprezentanții Arenei a
stat la baza constituirii dispozitivului de pază și ordine
dedicat evenimentului Ariana Grande.
MANCHESTER ARENA – FIRMA DE
SECURITATE
Evaluarea de risc facută de firma de securitate
Firma de securitate care asigura securitatea
arenei, în general și a evenimentului, în special și-a
făcut și ea propria evaluare de risc. Aceasta a fost
efectuată cu 4 luni înainte de atentat și a luat în
considerare inclusiv riscul terorist. Însă, ca și în cazul
evaluării de risc întocmită de către operatorul arenei
cu ocazia evenimentului și acest exercițiu a fost unul
formal, respectiv pentru a se conforma unei obligații
legale. Chiar dacă a evidențiat riscul, nici firma de
securitate nu a dat importanța cuvenită amenințării
teroriste, ignorând inclusiv indicele național de risc
terorist, care la dată întocmirii evaluării era stabilit la
un nivel ridicat și anume „sever”. Chestionați în timpul
investigației publice, reprezentanții firmei de pază
au susținut că de vină pentru calificarea incorectă a
riscului terorist, care în evaluarea lor a fost considerat
că fiind „redus”, ar fi o greșeală de redactare a
raportului. În orice caz, așa cum s-a dovedit, măsurile
de securitate s-au dovedit inadecvate riscului.
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CE N-AU VĂZUT EVALUATORII ȘI AU VĂZUT
TERORIȘTII
Vulnerabilități ale sistemului de supraveghere
video
Așa cum s-a stabilit în anchetă, autorul
atentatului a făcut multiple recunoașteri la locul
faptei. A studiat sistemul de televiziune cu circuit
închis și a descoperit unghiurile moarte, respectiv
zone nesupravegheate în imediata apropiere a ieșirii
din Arena. Această informație i-a fost de folos cu
prisosință în pregătirea atentatului. El a venit cu circa
40 de minute înainte de terminarea spectacolului. Deși
avea asupra lui un rucsac voluminous, care atrăgea
atenția și în care disimulase dispozitivul exploziv,
profitând de unghiurile moarte ale camerelor de
supraveghere a stat neobservat și nedectat până la
momentul atacului.
Organizarea deficitară a dispozitivului de pază
Teroriștii au observat că zona de defluire este
asigurată cu un singur agent de pază a cărui misiune
principală era să prevină accesul neautorizat în Arena
și să se asigure că spectatorii pot circula liber. Este
posibil că teroriștii să-și făcut și o impresie asupra
capabilității agenților respectivi, atunci când au sesizat
că firma de securitate încadrează acel post cu angajați
foarte tineri și aparent neexperimentați.
În orice caz, agentul de serviciu la momentul
concertului și respectiv al atentatului, era într-adevăr
un tânăr de 18 ani, cu foarte puțină experiență în
securitatea privată. Supervizorul lui avea tot 18
ani. Deși l-a observat la un moment dat pe terorist
circulând în zona postului său, nu a considerat că
acesta ar prezenta o amenințare. Ironia face că
agentului i-au atras atenția pantofii sport „de firmă”
ai teroristului și nu ditamai rucsacul pe care acesta îl
purta în spate. Agentul de pază nu a reacționat nici
când unii dintre părinții care veniseră să-și aștepte
copii la ieșirea de la spectacol i-au atras atenția asupra
individului suspect. În cursul investigației acesta
a declarat că nu a putut raporta situația deoarece
nu a fost dotat cu mijloace de comunicație și nu l-a
abordat în mod direct pe suspect direct că să nu
se interpreteze că fiind un gest rasist din partea sa.
Investigația a mai relevat faptul că agenții de securitate
nu au fost instruiți în mod adecvat în ceea ce privește
recunoașterea pericolului și a vectorilor unor
amenințări teroriste.
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De asemenea, firma de securitate nu avea un
protocol/procedură pentru transmiterea și verificarea
suspiciunilor de natură teroristă.
EVALUAREA DE RISC - CAUZĂ ŞI EFECT
Raportul investigației a concluzionat că dacă
sistemul de supraveghere video ar fi fost corect
configurat, teroristul ar fi fost observat când se
ascundea în zona imediat apropiată ieșirii, înainte
de declanșarea atacului. La fel s-ar fi întâmplat și
dacă în loc de un singur agent de pază incompetent,
perimetrul ar fi fost acoperit de agenți de pază sau
patrule, ar fi fost extins la toată zona de așteptare și
defluire adiacentă arenei, iar agenții respectivi ar fi fost
instruiți să recunoască situații suspecte și elemente
exterioare caracteristice vectorilor amenințărilor
teroriste.
În plus, asigurarea comunicării în interiorul
dispozitivului de pază și mai cuw seamă cu poliția sau
alte organe competente, atât din punct de vedere al
infrastructurii de comunicații, dar și al protocoalelor
de comunicare, toate acestea ar fi putut zădărnici actul
terorist și ar fi salvat viața a 22 de ființe nevinovate și
ar fi scutit de suferințe alte 800.
Deci, cu toate că s-au făcut nu mai puțin de
4 evaluări de risc înainte de atentat, nici una nu a
depistat aceste vulnerabilități grave în sistemul de
securitate al arenei.
Astfel că raportul investigației publice dedicate
atentatului constată pe bună dreptate că evaluările
de risc, făcute într-o manieră formală și superficială,
coroborat cu atitudinea iresponsabilă a operatorilor
arenei, au fost principalele circumstanțe care au
permis comiterea cu succes a acestui act de teroare
odios.
INVĂȚĂM ȘI NOI CEVA?!
Din fericire, spre deosebire de Marea Britanie
și alte țări occidentale, pericolul terorist în România
pare să nu fie unul iminent și acut.
Însă, pericolul real în cazul nostru mai
degrabă este să nu ajungem cumva să credem că ce
s-a întâmplat la Manchester Arena, „nu ni se poate
întâmpla tocmai nouă”.
Cazul Manchester Arena, prin dramatismul
său dar și prin abordarea sistematică a analizei
cauzelor, adoptată de autoritățile britanice (dincolo de
vânătoarea de vinovați, așa cum e obiceiul în România)
a scos la iveală atitudini și mentalități neprofesioniste,
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iresponsabile vis-a-vis de riscurile de securitate și de
tratare a lor, pe care le regăsim cu prisosință și la noi.
În primul rând ca și în cazul prezentat, de
foarte multe ori (aș zice de cele mai multe ori) destul
de puțini (evaluatori și beneficiari deopotrivă) sunt
cei care înțeleg că evaluarea de risc la securitate fizică
trebuie să fie un document de lucru permanent și nu
doar o formalitate legală, bifată și apoi uitată într-un
sertar.
Apoi și la noi nu am întâlnit mulți evaluatori
care realizează că munca lor nu trebuie să se
oprească și să se mărginească doar la a constata
existența sau inexistența unor măsuri de
securitate și completarea unei grile.
De asemenea, abundă și la noi evaluările
făcute din „din birou” bazate doar pe informațiile
transmise de beneficiar, pe care evaluatorii nu „se
deranjează” să le verifice și în teren.
Dragi colegi, așa cum am văzut în cazul din
Anglia, nu e suficient să bifezi pe grilă existența unui
sistem de supraveghere video. Nu e suficient și nici
profesional să te limitezi la a constata că obiectivul
evaluat e prevăzut cu personal de pază. Trebuie văzut
și dacă aceste măsuri își fac cu adevărat treaba, că își
îndeplinesc funcțiile în mod constant și continuu.
Dacă noi nu facem aceste verificări, sigur
infractorii și teroriștii le vor face!
Dacă nu ducem lucrurile până la capăt de o
manieră profesionistă, grila completată cu „maimuța
zâmbitoare” nu are nici o valoare!
Ba mai rău, raportul evaluării de risc ajunge
de fapt să legitimeze lipsa de responsabilitate
și preocupare pentru îmbunătățirea continuă a
securității obiectivelor, așa cum în mod natural o
cere dinamica amenințărilor de securitate. Iar asta,
așa cum s-a văzut în cazul Manchester, este o rețetă a
dezastrului!
EVALUAREA DE RISC TREBUIE SĂ IASĂ DIN
PARADIGMA „BIFĂRII” OBLIGAȚIEI LEGALE!
Deci, dacă vrem să fim tratați că profesioniști,
trebuie să ne purtăm că niște profesioniști!
Dacă vrem să se schimbe ceva, dacă vrem ca
munca evaluatorilor de risc să fie într-adevăr valorizată
așa cum ar merita, evaluarea de risc trebuie să
iasă din paradigma limitativă a îndeplinirii unei
obligații legale.
Ca reprezentant al comunității profesionale
a securității private, am fost încă de la începuturi un
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susținător la evaluării de risc. Deși am fost conștient de
multele neajunsuri (formalism, incompetența, fabrici
de diplome etc.) care a marcat și marchează această
activitate, am susținut și aparat instituția evaluării
de risc la securitate fizică în fața tuturor criticilor și
demersurilor oficiale și neoficiale de desființare a ei
sau de reducere la o dimensiune nesemnificativă. Și
nu au fost puține aceste încercări…
Am făcut asta pentru că am credința că, mai
devreme sau mai târziu, evaluarea de risc va deveni
ceea ce trebuie să fie: o măsură de bun simț, aplicată
responsabil pentru salvarea vieții și proprietății, iar
evaluatorii niște profesioniști respectați.
ZIUA SECURITĂȚII PRIVATE - OSPA ROMANIA
- ETALONUL PROFESIONALISMULUI ÎN EVALUAREA
DE RISC
Dar nu mă bazez numai pe credință și
speranță. Din 2016, la inițiativa mea, Federația
Serviciilor de Securitate premiază, în fiecare an, pe
cel mai bun evaluator de risc din România. Unul din
obiectivele programului OSPA este exact acesta:
stimularea performanței profesionale la nivel de
excelență, adică dincolo de așteptările obișnuite.
Deci, Trofeul OSPA este acordat exact
acelor evaluatori care înțeleg că performanță
profesională excepțională înseamnă
responsabilitate, muncă, pasiune și, mai ales,
depășirea limitărilor de gândire și rutinelor pe care
ni le impunem singuri, uneori din comoditate și
delăsare.
Dar cu o floare nu se face primăvară. Breasla
evaluatorilor, asociația profesională din acest domeniu
trebuie să considere OSPA ca un punct de plecare,
ca un stimulent pentru îmbunătățirea continuă a
standardelor de calitate și etică profesională.
De fapt, nu cei care s-au manifestat și se
manifestă împotriva evaluărilor de risc, ci tocmai
formalismul, superficialitatea, incompetența, lipsa
de responsabilitate sunt cei mai mari dușmani
ai profesiei de evaluator de risc! Și toate acestea
atitudini sunt cele care duc de fapt la compromiterea
iremediabilă a imaginii breslei și ocupației de evaluator
și la subminarea afacerilor oneste din acest domeniu.
Din păcate, cazul Manchester Arena prezentat
a arătat cu prisosință încă odată, dacă mai era nevoie,
că neprofesionalismul în activitățile de securitate
privată în general și în special în evaluarea riscului
uneori înseamnă moarte!
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proeminentă a comunității profesionale și al mișcării
patronale. În prezent, este președinte al Federației
Serviciilor de Securitate, organizație umbrelă a
asociațiilor patronale de securitate, din România.
Totodată ocupă poziția de Prim VicePreședinte al Confederației Patronatelor din Industrie,
Construcții Agricultură și Servicii (CONPIROM) și
reprezintă această organizație în Comitetul pentru
Dialog Social al Ministerului Afacerilor Interne și în
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Fiind unul dintre cei mai proeminenți
reprezentanți ai comunității de afaceri și profesionale
din securitatea privată , domnul Badea este implicat
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Securitate (CoESS), fiind membru activ al mai multor
comitete de lucru ale acestei organizații internaționale,
unde reprezintă România.
Dl. Badea a absolvit un master în domeniul
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Universitatea din Leicester și un master în domeniul
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ambele, instituții de învățământ din Marea Britanie.
În recunoașterea meritelor sale academice
și profesionale, dl. Badea a primit titlul de Fellow al
Institutului de Securitate (The Security Institute) din
Londra.
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AZIGUARD
SOLUȚIA IDEALĂ DE PAZĂ ELECTRONICĂ,
PRIN ANALIZĂ VIDEO
- INCLUDE UN STUDIU DE CAZ –
CE ESTE AZIGUARD?
Practic, reprezintă combinația perfectă pentru serviciile moderne de securitate. Permite ca paza și
supravegherea într-o anumită zonă sau perimetru să fie realizate cu un sistem de camere video, deservite de
serverul TRASSIR. Acesta are module complexe de analiză video printre care și cel specific, denumit Human
Detector. După cum îi sugerează și numele, acest modul are capabilitatea de a determina imediat în imagini
dacă, într-un anume teritoriu și interval de timp intervin forme umane. În acel moment, TRASSIR declanșează o
alarmă în dispeceratul video al operatorului de servicii, care poate prelucra acea alarmă în mai multe moduri.
Poate transmite un mesaj audio persoanei sau persoanelor care au încălcat „bariera” zonei protejate. În același
timp, comunică cu echipajele de intervenție aflate în proximitate, pentru a se deplasa la fața locului și a rezolva
operativ incidentul. Pe scurt, atât de simplu funcționează AZiGUARD.
Dar și atât de eficient!
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DIN CE ESTE COMPUS SISTEMUL AZIGUARD?
Elementele principale ale AZiGUARD sunt:
• sistemul CCTV, ce poate fi compus din orice camere analogice sau IP, cu orice rezoluție. Evident, cu cât
rezoluția și time-frame-ul camerelor sunt mai mari, cu atât acuitatea și calitatea detectării sunt crescute.
• platforma TRASSIR, oferită de AZiTREND, are modulul Human Detector, special proiectat pentru aceste
activități, fiind cel mai performant soft de analiză video de securitate. Este compatibil cu aproape toate
camerele video de pe piața (99,9% dintre ele).
• partenerul de servicii de monitorizare și supraveghere, care să fie dotat cu dispecerat video, conectat la
serverul TRASSIR.
• partenerul de servicii de intervenție operativă, care să aibă în proximitate echipajele necesare rezolvării
operative a eventualelor incidente apărute.
Întreg acest ecosistem trebuie să funcționeze sigur, după niște proceduri stricte și specifice, astfel încât
UNIVERSUL AZIGUARD să fie unul sigur, garantat!

DE CE AZIGUARD?
Cu TRASSIR, dispecerul video poate urmări până la 1000 de camere video în același timp. Evident nu are
în față toate cele o mie de imagini. Sistemul de analiză video îi indică doar acele monitoare care prezintă interes,
în conformitate cu criteriile stabilite pentru îndeplinirea supravegherii video. În cazul AZIGUARD, fac pop-up
doar camerele care indică imaginile cu încălcarea perimetrului ori teritoriului de către eventualii intruși. Astfel,
sunt eliminate camerele unde „nu se întâmplă nimic” în acel moment. Prin acest procedeu, munca unui agent
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dispecer video este mult mai eficientă, pentru că nu trebuie să mai stea, ca în cazul clasic, ore întregi privind
120-150 de camere în care nu mișcă nimic. În aceste cazuri, de obicei oboseala este evidentă, iar capacitatea de
concentrare, acuitatea și eficiența sunt mult reduse. De aceea AZIGUARD optimizează rezultatele dispecerizării
video.
Un alt element semnificativ este cel al calității supravegherii video. Human Detector are în spate un soft
performant de analiză, care deosebește clar formele și siluetele umane, față de cele ale unor animale, sau ale
vegetației în mișcare – mai ales în cazul unor vânturi sau vijelii. Astfel, cele mai multe din alarmele false sunt
eliminate.
Și, poate cel mai important element pe care trebuie să îl amintim, este cel financiar: AZiGUARD
economisește CEL PUȚIN 25% din costurile cu serviciile de Securitate clasică, în condițiile în care este mult mai
eficient decât acestea.

STUDIU DE CAZ
S-a analizat cazul unei unități de producție de 250.000 m2, cu un perimetru total de
20.000 m. Sunt
500 angajați care lucrează în 2 schimburi.
Paza actuală este asigurată de 3 posturi de pază, 24/7 din care se va păstra un post de control acces pe
timpul zilei:
Postul 1 - control acces;
Postul 2 - perimetrul;
Postul 3 - cântar electronic, hală echipamente protecția muncii, alcool test, utilaje automatizate, fără
prezență umană.
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În concluzie, chiar și în primii 3 ani, în care întreg sistemul se amortizează, reducerea costurilor totale de
securitate este semnificativă, iar după aceea, ea se accentuează puternic.

CONCEPTUL AZIGUARD
Pasul 1 - Recunoașterea evenimentului
Camerele video sunt amplasate asupra
perimetrului sau ariei ce se protejează. Soft-ul Trassir
recunoaște în imaginile video, prin modulul “Trassir
Neuro Detector” oamenii, mașinile sau bicicletele
ce încearcă să pătrundă în perimetrul zonei/ariei
protejate.
Pasul 2 - Notificarea
Odată creat evenimentul de recunoaștere
a unei persoane, mașini sau biciclete, dispecerul
aflat în dispeceratul companiei de securitate este
notificat prin pop-up pe monitorul de lucru, primind
instant imaginea video din locație. Pentru a îi
facilita la maxim modul de lucru, dispecerul poate
gestiona evenimentele atât din interfața Trassir, dar
și din software-ul de dispecerizare a companiei de
securitate, prin integrarea celor două sisteme.
Pasul 3 - Confirmarea
Avantajul accesului instant la imaginile
video se transpune direct în confirmarea oricărui
eveniment din dispecerat și dislocarea echipajului
doar la evenimente reale. Cunoaștem cu toții gradul
de alarme false generate de către un sistem perimetral
clasic și de necesitatea de a disloca echipajele la orice
eveniment produs. Acum luăm în calcul o reducere de
până la 99% a alertelor false și deplasarea echipajelor
de intervenție doar la evenimentele reale.

Pasul 4 - Intervenția
Odată confirmat evenimentul, echipajul de
intervenție se deplasează în locație pentru rezolvarea
cazului. Sunt și alte instrumente ce stau la îndemâna
dispecerului pentru a gestiona evenimentul, până
la sosirea acestuia în locație. Comunicația directă
prin difuzoare exterioare amplasate în obiectiv cu
mesaje descurajatoare, urmărirea ușoara a intrusului,
verificarea hărții obiectivului cu pictogramele
amplasării camerelor video de culori diferite
acolo unde este mișcare, astfel încât echipajele să
recepționeze coordonate cât mai exacte.
Platforma de analiză video TRASSIR
VMS - Video Management System TRASSIR
este componenta de bază a întregului sistem de
pază electronică, fiind caracterizat prin ergonomia și
posibilitățile multiple de automatizare, ce transformă
informațiile sistemului video existent sau nou, într-un
sistem proactiv și ușor de utilizat.

•
•
•
•

Printre beneficii:
Reduce timpul de lucru din Dispeceratul de
Monitorizare cu până la 50%;
Reduce timpul de căutare în arhiva video a
evenimentelor cu până 90%;
Reacționează la scenarii și alerte automatizat;
Creează și transmite rapoarte de evenimente și/
sau informații personalizate;
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Gestionează arhiva de înregistrări inteligent, cu
pierderi minime în orice situație;
Integrează echipamente 3rd party pentru
confirmare sau căutare a evenimentelor;
Înglobează într-o interfață unică un număr
nelimitat de dispozitive, ușor de gestionat.

Modulele de Analiză Video Trassir
Acestea sunt instrumentele de recunoaștere în
imaginile video a obiectelor de tip persoană, mașină,
bicicletă, cap persoană, număr de înmatriculare,
tip mașină, cască/vestă de protecție, direcție de
deplasare, recunoaștere produse sau spații libere la
raft, mișcare obiecte mai mici ca… sau mai mari ca…,
urmărire obiecte în mișcare etc.
Cu ajutorul Modulelor de Analiză Video Trassir
puteți:
• gestiona perimetrul obiectivului contra efracției și
confirmarea evenimentelor din Dispecerat;
•
•
•
•

gestiona accesul automobilelor după numere de
înmatriculare și/sau tipuri de automobil;
numără și/sau alertează prezența obiectelor
recunoscute;
verifică purtarea căștilor sau echipamentelor de
protecție;
detectează posibilele fraude ale angajaților la
casele de marcat;

astfel ușurință în căutarea unei acțiuni/semnal/
eveniment specific în sistem, cum ar fi logarea
unui operator, schimbarea stării de funcționare a
sistemului, intersectare linii, recunoaștere om, mașina,
bicicletă, deconectarea sau conectarea dispozitivelor
din sistem.
Fiecare eveniment este însoțit de acces
în arhivă la momentul apariției acestuia datorită
posibilităților de integrare. Trassir Event Search face
posibilă căutarea după evenimente în funcție de
anumiți parametri (control acces, alarme antiefracție,
antiincendiu).
HEAT MAPS - Modulul de analiză a imaginii
video Trassir HeatMaps este utilizat pentru a detecta
obiecte ce se deplasează în zona camerei video. În
regim dinamic, HeatMaps acoperă imaginea video cu
culoare de la cald (roșu) unde mișcarea în cadru e mai
proaspătă lăsând o urma în timp până la culoare rece
(albastru).
Recomandări pentru analiză locației,
în vederea implementării serviciului de pază
electronică.

•
•

ACTIVE SEARCH - Căutare interactivă,
performantă, doar a mișcărilor de obiecte în arhiva
video modulul de căutare inteligent al softului
TRASSIR, cu rezultate excepționale în domeniul
retail industrial, clădiri de birouri, parcări. Reduce
semnificativ timpul necesar găsirii informațiilor în
arhiva sistemului video.
TRASSIR PLANS - Permite adăugarea unor
planuri ale obiectivelor sau diverse harți geografice
pentru a oferi identificarea mai ușoara a unui obiect
Trassir (camere video, elemente de control acces,
teleporți etc).
HĂRȚILE INTERACTIVE permit accesul la
zonele monitorizate pe nivele de detaliu, de la nivelul
unei harți de țară până la harta unei clădiri și schița
unei încăperi.
TRASSIR TELEPORȚI - Modul suplimentar
pentru Trassir Plans, prin care se realizează accesul la
următoarea cameră direct, prin click pe pictogramă.
EVENT SEARCH - permite filtrarea
evenimentelor în funcție de cuvinte cheie, oferind

•
•

•

•

•
•
•
•

SITUAȚIA EXISTENTĂ
Surse de iluminare prezente (dacă există, de
indicat pe hartă punctele);
Indicarea pe hartă a punctelor ce prezintă stâlpi,
turnuri, gard înalt etc;
Surse de tensiune 220V (dacă există de indicat pe
hartă punctele);
Obstacole: copaci, mașini parcate etc (dacă
există de indicat pe hartă punctele, cu indicarea
mărimilor aproximative);
Surse de perturbații pentru cameră, surse de fum,
aburi (dacă există de indicat pe hartă punctele, cu
indicarea mărimilor aproximative);
Camere video existente și amplasarea lor pe hartă
(model, rezoluție, lentilă).
SITUAȚIA OPERAȚIONALĂ
Poze din locație, diferite unghiuri (se atașează în
format electronic);
Definirea zonelor de interes (parcare, intrare,
rampe etc);
Căi de acces în incinte, zone prin care pot circula
persoane/mașini și denumirea lor;
Amplasare autoturisme parcate, depozitare marfă
în exterior;
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•
•
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Gestionează arhiva de înregistrări inteligent, cu pierderi minime în orice situație;
Integrează echipamente 3rd party pentru confirmare sau căutare a evenimentelor;
Înglobează într-o interfață unică un număr nelimitat de dispozitive, ușor de gestionat.

Modulele de Analiză Video Trassir
Acestea sunt instrumentele de recunoaștere în imaginile video a obiectelor de tip persoană, mașină,
bicicletă, cap persoană, număr de înmatriculare, tip mașină, cască/vestă de protecție, direcție de deplasare,
recunoaștere produse sau spații libere la raft, mișcare obiecte mai mici ca… sau mai mari ca…, urmărire obiecte
în mișcare etc.
Cu ajutorul Modulelor de Analiză Video Trassir puteți:
• gestiona perimetrul obiectivului contra efracției și confirmarea evenimentelor din Dispecerat;
• gestiona accesul automobilelor după numere de înmatriculare și/sau tipuri de automobil;
• numără și/sau alertează prezența obiectelor recunoscute;
• verifică purtarea căștilor sau echipamentelor de protecție;
• detectează posibilele fraude ale angajaților la casele de marcat;
ACTIVE SEARCH - Căutare interactivă, performantă, doar a mișcărilor de obiecte în arhiva video modulul
de căutare inteligent al softului TRASSIR, cu rezultate excepționale în domeniul retail industrial, clădiri de birouri,
parcări. Reduce semnificativ timpul necesar găsirii informațiilor în arhiva sistemului video.
TRASSIR PLANS - Permite adăugarea unor planuri ale obiectivelor sau diverse harți geografice pentru a
oferi identificarea mai ușoara a unui obiect Trassir (camere video, elemente de control acces, teleporți etc).
HĂRȚILE INTERACTIVE permit accesul la zonele monitorizate pe nivele de detaliu, de la nivelul unei harți
de țară până la harta unei clădiri și schița unei încăperi.
TRASSIR TELEPORȚI - Modul suplimentar pentru Trassir Plans, prin care se realizează accesul la
următoarea cameră direct, prin click pe pictogramă.
EVENT SEARCH - permite filtrarea evenimentelor în funcție de cuvinte cheie, oferind astfel ușurință în
căutarea unei acțiuni/semnal/eveniment specific în sistem, cum ar fi logarea unui operator, schimbarea stării
de funcționare a sistemului, intersectare linii, recunoaștere om, mașina, bicicletă, deconectarea sau conectarea
dispozitivelor din sistem.
Fiecare eveniment este însoțit de acces în arhivă la momentul apariției acestuia datorită posibilităților de
integrare. Trassir Event Search face posibilă căutarea după evenimente în funcție de anumiți parametri (control
acces, alarme antiefracție, antiincendiu).
HEAT MAPS - Modulul de analiză a imaginii video Trassir HeatMaps este utilizat pentru a detecta obiecte
ce se deplasează în zona camerei video. În regim dinamic, HeatMaps acoperă imaginea video cu culoare de la
cald (roșu) unde mișcarea în cadru e mai proaspătă lăsând o urma în timp până la culoare rece (albastru).

Recomandări pentru analiză locației, în vederea
implementării serviciului de pază electronică.
SITUAȚIA EXISTENTĂ
•
•
•
•
•

Surse de iluminare prezente (dacă există, de indicat pe hartă punctele);
Indicarea pe hartă a punctelor ce prezintă stâlpi, turnuri, gard înalt etc;
Surse de tensiune 220V (dacă există de indicat pe hartă punctele);
Obstacole: copaci, mașini parcate etc (dacă există de indicat pe hartă punctele, cu indicarea mărimilor
aproximative);
Surse de perturbații pentru cameră, surse de fum, aburi (dacă există de indicat pe hartă punctele, cu
indicarea mărimilor aproximative);

29

REVISTA „Evaluatorul de Risc” ANERSFR

REVISTA „Evaluatorul de Risc” ANERSFR
•

Camere video existente și amplasarea lor pe hartă (model, rezoluție, lentilă).

•
•
•
•
•

SITUAȚIA OPERAȚIONALĂ
Poze din locație, diferite unghiuri (se atașează în format electronic);
Definirea zonelor de interes (parcare, intrare, rampe etc);
Căi de acces în incinte, zone prin care pot circula persoane/mașini și denumirea lor;
Amplasare autoturisme parcate, depozitare marfă în exterior;
Posturi de pază existente și amplasarea lor.

•
•
•
•
•
•

DEFINIREA PROIECTULUI
Determinarea scopului protejării, perimetral sau în jurul clădirii, bunuri specifice de protejat;
Determinarea locului de amplasare a serverului de analiză video și indicarea pe hartă;
Modalitatea de armare/dezarmare(Control acces, program de lucru, telecomandă);
Posibilitatea de cablare: aerian sau terestru;
Detalii despre transmiterea de date;
Automatizări necesare.
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Configurația sistemului de analiză video
NUMĂRUL DE CAMERE VIDEO NECESARE
În funcție de distanța recomandată dintre camerele video și elementele specifice observate se stabilește
numărul necesar de camere video. Se recomandă o cameră la fiecare 35-40 m.
SERVER DE ANALIZĂ VIDEO
Internetul disponibil în fiecare locație și numărul de camere, determină modalitățile de efectuare a analizei
video.
• Analiză video locală
• Analiză video centralizată
DISPECERATUL DE SECURITATE
Software-ul de analiză video Trassir a fost integrat cu alte software-uri de management al sistemelor de efracție
și alertele pe persoană în zona de protecție este furnizată și tratată în mod familiar cu alertele de efracție, în plus
existând posibilitatea de confirmare video a evenimentelor.

•

NECESARUL DE INTERNET IN LOCAȚIE
6 Mb/s pentru 16 camere.

BUGETAREA SISTEMULUI DE PAZĂ PERIMETRALĂ
Conform indicațiilor menționate mai sus, bugetarea sistemelor de securitate perimetrală prin analiză
video poate fi recomandată de către Azitrend sau ofertată de către un partener ce deține un dispecerat integrat
și sunt necesare următoarele informații:
•
•
•

Număr de camere video
Scenarii specifice de automatizări
Disponibilitate de internet.

AZITREND este distribuitorul exclusiv in România și Uniunea Europeană al soluțiilor integrate de
securitate și a tehnologiei pentru sistemele de securitate Trassir, produse de către compania DSSL;
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•
•
•
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AZITREND ÎN CIFRE:
5 ani prezență pe piața soluțiilor de securitate;
Peste 25.000 de camere video supravegheate in platforma VMS Trassir;
Peste 5.000 de camere video supravegheate cu tehnologia AZiGUARD de Pază Electronică de la distanță;

În ultimii ani, în piața din România, am reușit să implementam atât proiecte mari, la scară națională,
precum remodelare rețea Selgros, extindere rețea Profi, cât și proiecte mici și medii câștigate în principal
datorită posibilității de customizare: Stadionul CFR Cluj, FRF, Sediul nou Dacia Renault, Romcarton etc.
Pentru informații suplimentare și detalii, vă rugăm să ne vizitați pe www.azitrend.ro, sau să ne contactați
oricând la office@azitrend.ro
Vă așteptăm!
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Considerații privind
caracterul nepublic al
documentației privind
analiza de risc la
securitate fizică
Marin Măldăreanu
Evaluator, expert de evaluare la
„Centrul Rivergate SRL”.
Este un specialist cu o vastă experiență în evaluarea riscurilor și în domeniul ordinii publice, o
perioadă mare a avut poziția de coordonare a efectivelor de ordine publică la nivel național.

Dreptul la informaţie, reprezintă un drept fundamental al omului, garantat de legislaţia internaţională şi care a fost transpus şi în legislaţia
română. În principal, literatura de specialitate a abordat dreptul la informaţie din perspectiva furnizării unor informaţii de interes public, la care
cetăţeanul este îndreptăţit să aibă acces.
Este însă important să avem în
vedere nu doar garantarea dreptului la
informaţie, ci şi protecţia informaţiilor, atât
protecţia juridică, cât şi cea fizică.
Deşi dreptul la informaţie este un
drept fundamental, modul de exercitare
a acestui drept comportă, la rândul său
şi îndatoriri ori responsabilităţi şi poate
fi supus unor restrângeri. Restrângerile
trebuie să fie expres prevăzute de lege şi
limitate la atingerea scopului pentru care
se impun, respectiv pentru considerente
ce ţin de apărarea securităţii naţionale, a
ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice,
a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor,
demnitatea, onoarea, viaţa particulară
a persoanei, dreptul la propria imagine,
desfăşurarea instrucţiei penale, prevenirea
consecinţelor unei calamităţi naturale, ale
unui dezastru.
Din punct de vedere legislativ
distingem 3 categorii de informații:
1. Informații de interes public,
reglementate prin Legea nr. 544/2001,
care prevede că „prin informație
de interes public se înțelege orice
informație care privește activitățile sau

rezultă din activitățile unei autorități
publice sau instituții publice, indiferent
de suportul ori de forma sau de modul
de exprimare a informației”;
2. Informații referitoare la date cu
caracter personal, reglementate prin
Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie
2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date. În
sensul acestui regulament „date cu
caracter personal înseamnă orice
informaţii privind o persoană fizică
identificată sau identificabilă (persoana
vizată)”. Aceste date pot fi diseminate
doar în condițiile prevăzute de
Regulament sau cu acordul persoanei
vizate.
3. Informații clasificate, reglementate prin
Legea nr. 182/2002 privind protecţia
informaţiilor clasificate. Potrivit acestei
legii informațiile clasificate sunt de 2
categorii: informații secrete de stat și
informații secrete de serviciu.
Pe lângă aceste categorii de
informații mai există o altă grupă de
informații nepublice, prevăzute sau nu în
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mod expres în acte normative și a căror dezvăluire
poate aduce prejudicii unei persoane fizice sau
juridice.w
Astfel Codul Penal incriminează la art. 304
infracțiunea de „divulgare a informațiilor secrete de
serviciu sau nepublice”.
La alin. (1) este sancționată divulgarea, fără
drept, a unor informații secrete de serviciu sau care
nu sunt destinate publicității, de către cel care le
cunoaște datorită atribuțiilor de serviciu, dacă prin
aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei
persoane, iar alin. (2) sancționează divulgarea, fără
drept, a unor informații secrete de serviciu, sau care
nu sunt destinate publicității, de către cel care ia la
cunoștință de acestea.
În Codul Penal nu există o definiție a
informațiilor secrete de serviciu sau a celor nesupuse
publicității și nici nu se face trimitere la altă lege, ca
în cazul informațiilor secrete de stat. Potrivit Legii
nr.182/2002 prin informații secrete de serviciu se
înțelege informațiile a căror divulgare este de natură
să determine prejudicii unei persoane juridice de
drept public sau privat.
Spre deosebire de informațiile secrete de
serviciu, informațiile care nu sunt destinate publicității,
nu sunt definite în niciun text de lege.
Curtea Constituțională prin Decizia nr. 50 din
2 februarie 2017 a reținut că sintagma „informații ce
nu sunt destinate publicității“ are în vedere toate acele
informații nepublice care pot fi de două categorii și
anume: informații clasificate care intră sub incidența
Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor
clasificate și informații confidențiale pentru care există
obligativitatea păstrării acestui caracter.
În ceea ce privește informațiile secrete de
serviciu, Curtea a constatat că legiuitorul a atribuit
conducătorului persoanei juridice competența de a
le stabili pe baza normelor prevăzute prin hotărâre
a Guvernului, sens în care neglijența în păstrarea
lor atrage, potrivit legii penale, răspunderea
persoanelor vinovate. Totodată, conducătorii
autorităților și instituțiilor publice sunt obligați să
stabilească și regulile de protecție a acestora, să
coordoneze activitatea și să controleze măsurile
privitoare la păstrarea secretului de serviciu, potrivit
competențelor.
Cât privește informațiile confidențiale, Curtea
a reținut că legiuitorul nu avea cum să prevadă în
textul criticat toată paleta de informații, motiv pentru
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care identificarea ori individualizarea lor se va face
în funcție de domeniul specific prevăzut în legile
speciale, regulamente ori convenții sau angajamente
ale subiectului activ. Prin urmare, Curtea a statuat
că în sfera informațiilor confidențiale intră acele
informații care, fără a avea caracter clasificat,
sunt supuse unui regim restrictiv de circulație,
unor limitări și îngrădiri legale, impuse de interese
sociale superioare. Aceasta nu înseamnă că orice
diseminare de informații confidențiale intră în sfera
de aplicare a textului legal criticat, întrucât cerința
esențială instituită de legiuitor pentru existența
infracțiunii nu este aceea a nerespectării unei
clauze de confidențialitate ori a unor norme legale,
regulamentare, statutare etc, ci aceea ca permiterea
accesului unor persoane neautorizate la informațiile
nedestinate publicității ori folosirea, în orice mod,
direct sau indirect de astfel de informații obținute
în virtutea funcției, atribuțiilor sau însărcinărilor
încredințate să fie realizată în scopul obținerii pentru
sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase
necuvenite.
Astfel, textul legal trebuie să fie previzibil,
pentru ca persoana în cauză fie trebuie să cunoască
legea şi să ştie că informaţiile nu sunt destinate
publicităţii, fie i se spune în mod expres că informaţiile
pe care le deţine nu sunt destinate publicităţii.
Exemple de domenii în care se aplică aceste
reglementări : secretul profesional al avocatului,
confidențialitatea informațiilor pacienților din sistemul
medical, confesiunea în fața preotului, datele deținute
de experți în diferite domenii etc.
Activitatea de pază a obiectivelor, bunurilor,
valorilor și protecției persoanelor, presupune
deținerea unor documente și informații, care în
mare parte nu sunt destinate publicității. În Legea
nr. 333/2003 și HG nr.301/2012 nu sunt prevederi
exprese în acest sens, cu excepția art. 6 lit.b.din Anexa
7 la Normele metodologice, în care se precizează că
proiectul sistemului tehnic trebuie să conțină expresia
„document confidențial”.
Divulgarea unor informații privind dispozitivul
de pază fizică, planul de pază, configurația sistemului
tehnic de securitate, coduri de acces, depozitarea
și transportul de valori, intervenția la evenimente
și timpii contractuali de răspuns și nu în ultimul
rând analiza de risc la securitatea fizică, în care sunt
cuprinse o mare parte din aceste informații, pot cauza
prejudicii însemnate agenților economici.
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În cele mai multe cazuri beneficiarii nu cunosc
legislația și riscurile pe care le implică neprotejarea
informațiilor legate de sistemele de pază și alarmare,
fapt pentru care firmele specializate care asigură
servicii de securitate și evaluatorii de risc ar trebui să
îi consilieze, propunând măsuri adecvate în funcție de
importanța obiectivului și riscurile divulgării cu intenție
sau nu a unor informații.
În activitatea desfășurată de evaluatorii de
risc la securitate fizică, în lipsa unei reglementări sau
practici unitare sunt situații în care documentația nu
are nicio mențiune privind restricționarea accesului,
lăsând la latitudinea beneficiarului să atribuie un
caracter acestor documente.
La beneficiari, documentația ar trebui să aibă
un circuit restrâns și să fie pusă la dispoziție doar
firmei care asigură paza, dacă întocmește și depune
planul de pază, proiectantului sistemului de alarmare
și unității teritoriale de poliție, cu ocazia depunerii
planului de pază sau a proiectului tehnic pentru
avizare. De asemenea, se prezintă organelor de poliție
cu ocazia controalelor în obiectiv.
Unii evaluatori folosesc în cuprinsul raportului
de evaluare o așa numită „clauză de nepublicare”,
împrumutată din contractele de achiziții publice, care
nu este acoperitoare, referindu-se doar la interdicția
de nepublicare a întregului raport, nu și cu privire la
divulgarea unor informații din raport.
Alți evaluatori folosesc expresiile
„Confidențial”, „Pentru uz intern” sau „Personal”,
ori altele asemănătoare, în antetul sau subsolul
documentelor
Personal opinez pentru folosirea expresiei
„confidențial”, din următoarele considerente:
• În primul rând evaluatorul este obligat să nu
divulge datele din raportul de evaluare, în
baza acordului de confidențialitate încheiat cu
beneficiarul la semnarea contractului, conform
Instrucțiunii MI. nr.9/2013;
• Expresia „confidențial”, are conotația unei
informații clasificate, deși nu este și mulți o
confundă cu cea de NATO-confidențial din
categoria informațiilor secrete de stat. Expresia
este de natură să atragă atenția celui care consultă
un document că acesta are un circuit restrâns;
• În baza acestei „clasificări” beneficiarul va lua
măsuri de restricționare a accesului la document,
copierii și diseminării doar la persoanele
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interesate. Evaluatorul va trebui să atragă atenția
beneficiarului cu privire la faptul că documentul
conține date sensibile;
•

În cazul divulgării cu intenție sau din neglijență
a unor date sensibile din raport, care pot aduce
prejudicii beneficiarului, persoana responsabilă
nu se poate apăra susținând că nu a cunoscut că
documentul nu poate fi transmis altei persoane.

Este posibil însă ca, în anumite situații, ținând
cont se importanța obiectivului, domeniul de activitate,
valoarea bunurilor și valorilor deținute, beneficiarul
să opteze pentru clasificare documentului, după
predarea de către evaluator, ca document secret de
serviciu. În aceste condiții, prin contract se va stabili
că evaluatorul nu va face consemnări cu privire
la caracterul documentului, pentru a nu complica
lucrurile privind dreptul de acces al evaluatorului.
În situația în care pentru elaborarea raportului
evaluatorul de risc trebuie să consulte documente
clasificate și părți din acestea vor fi inserate în
raportul de evaluare, se vor urma procedurile legale
de autorizare pentru acces la informații clasificate,
iar raportul va fi clasificat secret de serviciu, cu toate
implicațiile care decurg din aceasta.
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SOLUŢII INTEGRATE DE SECURITATE
azitrend.ro
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