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PROCES VERBAL NR. 1/2021
incheiat la sedinta Consiliului Director al ANERSFR
Încheiat, astăzi 02.02.2021, ora 14.00 cu ocazia sedinței Consiliului Director de conducere
a Asociației Naționale a Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică din România, denumita in
continuare ANERSFR, organizată ONLINE pe platforma ZOOM, conform convocării prealabil
anuntate.
Sedința a fost condusă de Aurel CATRINOIU- președinte, care a procedat la efectuarea
prezentei care s-a efectuat prin conectare ONLINE , situatia fiind astfel:Robert NAGY, Nicusor
RADUCANU, Viorel PETCU, Cristina ENACHE, Florin TOMA și Gabriel VLAD, însumând un număr de 7
membri titulari, precum si Ionel MUNTEANU – director executiv.
Presedintele a anuntat indeplinirea conditiilor statutare privind desfasurarea sedintei CD,
respectiv dreptul de fi adoptate hotarari legale de catre organul executiv de conducere,
solicitându-se ca după încheierea sedinței participanții sa semneze prezentul proces-verbal
transmis prin email.
Lucrările ședinței au început prin anuntarea si votarea subiectelor aflate pe ordinea de zi,
respectiv:
Nr.
Activitatea
Responsabil
Crt.
1
Informare privind evolutia numarului de membri ai Asociatiei,
Cristina Enache
respectiv a stadiului incasărilor facturilor restante pentru plata
cotizatiei pe anul 2020.
2
Validarea sanctiunilor stabilite de Comisia de Onoare in cazul de
Gelu Vasilescu
abatere disciplinara savarsita de catre un membru al asociatiei cu
Aurel Catrinoiu
privire la depunerea unei oferte incorecte.
3
Alegerea ofertei adecvate pentru tiparirea tirajelor ale revistei
Aurel Catrinoiu
Evaluatorul de risc.
4
Propuneri pentru campania de promovare a documentelor de
Ionel Munteanu
atribuire a contractelor avand ca obiect efectuarea analizelor de
risc.
5
Propuneri de subiecte si lectori pentru seminariile online
Ionel Munteanu
planificate in lunile februarie si martie.
6
Alte probleme organizatorice:
Cristina Enache
a) Propunerea de realizare a legitimatiei de membru
b)

Ionel Munteanu
Aurel Catrinoiu
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In cazul dezbaterilor, membrii Consiliului Director au luat act si au hotarat urmatoarele:
1. Situatia inscrierilor in Asociatie;
Astazi, la data organizarii sedintei, situatia membrilor se prezinta astfel:
Existent

Aderari

Retrageri

Excluderi

19.01.2021
166

Existent
02.02.2021

1

0

0

167

Cu privire la situatia incasarii cotizatiei pe anul 2020, se consemneaza ca s-au întocmit și
transmis 7 notificări prin posta electronica cu confirmare de primire, pentru una dintre acestea
neputând fi îndeplinită procedura de transmitere, respectiv către reprezentantul GHITA GEORGE
BOGDAN PFA care nu a putut fi contactat pe niciunul din canalele cunoscute.
Ca urmare a notificărilor au fost efectuate plăți de către 2 dintre restanțieri (CORPUL
EXPERTILOR ÎN SECURITATEA PRIVATĂ POLIX SRL și J ADVISOR & TRADING SRL), iar la
propunerea președintelui asociației s-a hotărât cu unanimitate de voturi, să se procedeze la
blocarea conturilor de acces pentru ceilalți 5 restanțieri, urmând ca după data limită de achitare a
restanței, respectiv 15.02.2021, să se întocmească și transmită deciziile de revocare calității de
membru ANERSFR către cei care nu au efectuat plata cotizației aferente anului 2020.
De asemenea, s-a luat act că până la data ședinței 8 membri au achitat facturile
reprezentând cotizația pentru anul 2021 și a fost înregistrată plata aferentă reclamei publicată în
revista Asociației.
2. Validarea sanctiunilor stabilite de Comisia de Onoare
Președintele Asociației a comunicat celor prezenți că domnul Gelu Vasilescu – membru al
Comisiei de Onoare, a confirmat anterior, prezența la ședință pentru a informa Consiliul Director
cu privire la stadiul soluționării reclamației aflate în lucru la nivelul comisiei, însă nu a mai putut
fi contactat în cursul zilei de 02.02.2021. În acest context, s-a decis cu unanimitate de voturi,
amânarea dezbaterilor asupra acestui subiect.
3. Alegerea ofertei adecvate pentru tiparirea tirajelor ale revistei Evaluatorul de risc
Se procedează la votarea oportunității de tipărire a revistei Evaluatorul de risc, fiind
adoptată decizia de tipărire a acesteia într-un tiraj de 100 exemplare legate, după exprimarea a 5
voturi pentru și 2 voturi împotrivă.
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Se formulează propuneri cu privire la formatul tipărit al revistei în sensul prezentării
grafice a membrilor fondatori, în interiorul copertei revistei, prin sigle și denumire societate în
chenar albastru.
Decizia acceptării unei oferte de preț a fost amânată, existând diferențe de preț
semnificative, sens în care s-a decis să se solicite mostre de materiale tipărite de la anumiți
ofertanți în vederea analizei calității acestora.
4. Propuneri pentru campania de promovare a documentelor de atribuire a
contractelor având ca obiect efectuarea analizelor de risc
Se decide ca după definitivarea documentatiei ca urmare a propunerilor formulate, șă se
procedeze la publicarea pe site-ul Asociației a documentației, pentru a se facilita modificarea și
îmbunătățirea acesteia, precum și la mediatizarea către unități și instituții pentru care ar prezenta
interes. Publicarea se va face într-o secțiune distinctă nou creată pentru a veni în sprijinul
entităților interesate.
Au fost formulate ca modalități de transmitere și format, următoarele propuneri:
-

corespondență prin servicii poștale, în format letric;
notificare prin e-mail cu documentația în atașament;
notificarea prin e-mail care să conțină link-ul de redirecționare către site-ul ANERSFR.
Dintre propunerile analizate s-a optat pentru comunicarea către unități și instituții

reprezentative a unor notificări care vor conține și link-ul de redirecționare către adresa de
postare a modelului documentației de atribuire.
S-a formulat propunerea ca după postarea documentației de atribuire a contractelor de
analiză a riscului, să existe posibilitatea de monitorizare a numărului de accesări a link-ului.
5. Alte probleme organizatorice:
Se analizează modul de funcționare al contului de e-mail tip lista: office@anersf.ro,
insistându-se pe faptul că în prezent nu se poate face distincție cu privire la expeditorul mesajului.
Pentru imbunatirea platformei de mailling se va discuta cu administratorul de site pentru
a se marca mesajele trimise de lista OFFICE.
Se prezinta rezultatele obtinute in ce privește numărul de vizitatori ai paginii web a
Asociației în luna ianuarie 2021 comparativ cu luna decembrie 2020, reieșind o dublare a
numărului de vizitatori (creștere cu 97%, de la 4253- dec. la 8367-ian.).
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Se comunică constatarea cu privire a creșterii interesului pentru activitatea din rubrica
FORUM, ca urmare a publicării revistei și seminariilor online.
Se face cunoscut că au fost primite noi adeziuni de la 2 evaluatori și sunt alte trei anuntate.
Se stabilește ca tema de la webseminarul din luna februarie să fie prezentată de domnul
Viorel Petcu, fiind propusă ca dată de desfășurare, ziua de 18.02.2021.
Se formulează propunere ca pentru webseminarul din luna martie, tema să fie stabilită și
să fie prezentată de o doamnă, decizia urmand a fi anuntata ulterior.
Se supune votului oportunitatea eliberării de legitimații membrilor asociației, fiind
adoptată, în unanimitate, decizia de acordare a acestora, urmând a fi analizate și stabilite formatul,
valabilitatea, momentul acordării, costurile aferente realizării și modul de transmitere către
titular.
Se propune organizarea următorului seminar online care să fie deschis și evaluatorilor care
nu au calitatea de membri ai Asociației.
Se propune și se aprobă ca însușirea proceselor verbale să se realizeze prin completarea de
către fiecare participant a unei foi de semnături, foile urmând a fi centralizate de Peședintele
Asociației.
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Lista de participare la sedinta Consiliului Director din 02.02.2021 este regasita in tabelul de mai
jos:
Nr. Nume si prenume

Functia

Societatea

Semnatura

Safety Cash SRL

Obs.

1

Aurel Catrinoiu

presedinte

ONLINE

2

Nicusor Raducanu

vicepresedinte Syteval SRL

ONLINE

3

Viorel Petcu

vicepresedinte Onest Solutions SRL

ONLINE

4

Cristina Enache

membru

ONLINE

Airoh Security SRL

titular
5
6

Florin Toma
Robert Nagy

membru

Security & Safety

titular

Consulting S.R.L.

membru

Ariola Prodcom S.R.L.

----

ONLINE
ONLINE

titular
7

Vlad Gabriel

membru

Eltman Protect SRL

----

ONLINE

Sitma SRL

----

NU

Moise Constantin PFA

----

NU

titular
8

Bogdan Antonescu

membru
supleant

9

Moise Constantin

membru
supleant

10
11

Roland Barbu

membru

Ionel Munteanu

(nu s-a
putut
conecta)

R&B Risk Management

supleant

SRL

Director

------

NU
----

ONLINE

executiv
Pentru care am incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare.
Intocmit,
Ionel MUNTEANU
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