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Nr. 059/10.05.2021
PROCES VERBAL NR. 5/2021
încheiat la ședinta Consiliului Director al ANERSFR
Încheiat, astăzi 10.05.2021, ora 11,00 cu ocazia sedinței Consiliului Director de conducere
a Asociației Naționale a Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică din România, denumită în
continuare ANERSFR, organizată în municipiul Constanța, Complexul Bulevard, șos. Mamaia, nr.
294, conform convocării prealabil anunțate.
Ședința a fost condusă de Aurel CATRINOIU - președinte, care a procedat la efectuarea
prezentei, situația fiind astfel: Aurel CATRINOIU, Nicusor RADUCANU, Viorel PETCU, Gabriel VLAD
și Constantin MOISE, însumând un număr de 4 membri titulari și 1 supleant, precum si Ionel
MUNTEANU – director executiv.
Ordinea de zi a fost una informală, constând în organizarea de discuții interactive între
membrii CD și ai asociației, sens în care au fost invitați evaluatori din județul gazdă și cele limitrofe,
numărul acestora fiind limitat de restricțiile impuse de cadrul legal privind pandemia, precum și
de posibilitatea unei deplasări facile la locația de desfășurare.
Dintre cei 15 evaluatori invitați, la lucrările ședinței CD au participat fizic următorii:
➢ 4 din județul Constanța – Marin ȘERBAN, Remus TILA, Nicușor BĂTĂRIGĂ și AdrianTeodorian RADU:
➢ 3 din județul Călărași - Costică TATU, Gheorghe SAVA și Aurel ȚUGUI;
➢ 1 din județul Brăila – Constantin-Valentin TUDORACHE.
În deschiderea întâlnirii, Președintele Asociației a prezentat programul, informând
participanții că vor urma discuții interactive cu privire la problemele întâmpinate de evaluatori,
propuneri de posibilități de combatere a practicilor neconcurențiale, așteptări de la conducerea
asociației și preocupări ale acesteia pentru ca activitatea specifică evaluatorilor să fie apreciată
corect și obiectiv.
Dezbaterile s-au bucurat de implicarea și participarea activă a tuturor celor prezenți,
subiectele vizând situații practice și aspecte teoretice referitoare la:
modul de colaborare cu beneficiarii;
necesitatea îmbunătățirii cadrului legal;
dificultățile în colaborarea cu reprezentanții poliției;
Cei prezenți au fost informați cu privire la activitățile desfășurate și intențiile de viitor ale
conducerii asociației, respectiv:
- întocmirea modelului cadru pentru documentația de atribuire a serviciilor de evaluare
a riscului le securitate fizică pentru obiectivele unităților publice, notificarea
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ministerelor și consiliilor județene despre disponibilitatea modelului de documentație
pe pagina web a asociației;
- elaborarea și tipărirea a două numere ale revistei Evaluatorul de risc, al treilea fiind în
pregătire;
- participarea asociației la Conferința de analiză a riscului – Ediția a VI-a
OPTIMIZARE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN REDUCEREA RISCURILOR DE SECURITATE, fiind
lansată și invitația de participare a membrilor asociație la lucrările acesteia ce se vor
desfășura online;
- intenția de elaborare a unui Ghid de bune practici în domeniul evaluării riscului.
Reprezentanții poliției din IPJ Constanța au prezentat situațiile neconforme constatate în
activitatea evaluatorilor de risc și deficiențe întâlnite în suprapunerea datelor din rapoartele de
evaluare, respectiv a proiectelor tehnice depuse spre avizare. Membrii prezenți au mai ridicat și
alte aspecte practice pentru a afla interpretarea specialiștilor poliției.
Cei prezenți la ședința CD au semnat lista participanților întocmită în acest sens, anexată
prezentului proces verbal.

Lista de participare la sedinta Consiliului Director din 10.05.2021 este regasita in tabelul de mai jos:
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Nr. Nume si prenume

Functia

Societatea

Semnatura

Safety Cash SRL

Obs.

1

Aurel Catrinoiu

presedinte

DA

2

Nicusor Raducanu

vicepresedinte Syteval SRL

DA

3

Viorel Petcu

vicepresedinte Onest Solutions SRL

DA

4

Cristina Enache

membru

Airoh Security SRL

NU

membru

Security & Safety

NU

titular

Consulting S.R.L.

membru

Ariola Prodcom S.R.L.

NU

Eltman Protect SRL

DA

Sitma SRL

NU

Moise Constantin PFA

DA

R&B Risk Management

NU

titular
5
6

Florin Toma
Robert Nagy

titular
7

Vlad Gabriel

membru
titular

8

Bogdan Antonescu

membru
supleant

9

Moise Constantin

membru
supleant

10

Roland Barbu

membru
supleant

11

SRL

Ionel Munteanu

Director
-----executiv
Pentru care am incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare.

DA

Intocmit,
Ionel MUNTEANU
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