
 
 

Cuvânt deschidere, CN ARTS 2016 
 
Bună dimineața Doamnelor și Domnilor ! 
 
Sunt Liviu Mateescu, Președintele A.R.T.S., și îmi face o deosebită plăcere să vă 
urez un călduros Bine ați venit la cea de-a VIII-a ediție a Conferinței Naționale 
organizată de asociația noastră. 
 
Devenită o tradiție, ca de alfel și alte evenimente organizate de A.R.T.S.,  
Conferința Națională din acest an se desfășoară într-un context politic, economic 
și social deosebit atât la nivel național cât și european. 
 
Anul acesta România se află sub presiunea alegerilor locale și parlamentare, țara 
este guvernată de tehnocrați – situație contestată de unii, Europa este 
amenințată de atacuri teroriste, refugiații iau cu asalt granițele țărilor europene, 
campionatul european de fotbal începe într-o săptămână, iar măsurile de 
securitate au devenit fără precedent în ultimii 25 de ani. În acest context, piața 
de securitate pare să capete avânt în ciuda crizei economice care încă își mai face 
simțită prezența, dar nevoia de securitate devine „de neevitat”. 
 
Din păcate, constatăm că la noi în țară doar evenimentele cu urmări tragice au 
condus la adoptarea unor măsuri care să conducă la creșterea gradului de 
siguranță a cetațenilor și au conștientizat proprietarii și administratorii de 
obiective publice asupra responsabilităților ce le revin. Convingerea românului 
că lui nu i se poate întâmpla, dublată de superficialitate și autosuficiență, cresc și 
mai mult vulnerabilitatea în fața amenințărilor din ce în ce mai diverse. 
 
Lipsa de interes a asiguratorilor, nivelul minim impus de autorități de multe ori 
prea scăzut pentru a asigura un nivel real de securitate și mai ales încadrarea 
măsurilor de securitate în coada listei de priorități privind investițiile, mențin 
România mult în urma societăților cu tradiție din Europa. 
 
Spuneam acum câțiva ani, la o alta ediție a Conferinței Naționale că piața de 
securitate din România evoluează în ritmul dezvoltării societății, al nivelului de 
educație și cultura. 
 
S-au făcut pași importanți în acest sens dar ...au și trecut 26 de ani de la 
schimbarea tipului de societate. Pentru noi, cei care am pornit cu entuziasm în 
acest business acum 26 de ani, nu este suficient. 
 
Conferința de astăzi propune teme interesante de discuție organizate în trei 
paneluri, moderate de profesioniști cu vastă experiență, membrii marcanți ai 
A.R.T.S.. 
 



 
 

„Securitatea fizică și rolul ei”,  „Sistemul de alarmare vocala în Mall-uri, 
clădiri înalte și spații aglomerate”  precum și „Care este nivelul de 
siguranță și securitate în instituțiile de învățământ și unitățile medicale”.  
Vom avea ocazia să auzim punctele de vedere ale invitaților dar și părerile și 
considerațiile dumneavoastră pe baza subiectelor discutate. 
 
Îi am  alături de mine pe dl Lt. Col. dr.ing Ionel Puiu Golgojan din partea I.G.S.U. și 
pe domnii Conferențiari dr. Ingineri Mihnea Sandu și Daniel Popescu de la 
Facultatea de Instalații din București, unul din partenerii tradiționali ai A.R.T.S.. 
Domnii conferențiari, ne vor prezenta proiectul pentru „master” ingineria 
securității în spațiul construit” proiect născut din inițiativa facultății de instalații 
și în care A.R.T.S. este partener alături de alte instituții de învățământ superior 
acreditate. 
 
Din păcate, pentru prima oara în ultimii ani, nu avem reprezentare oficială din 
partea I.G.P.R., absența fiind motivată de apropiatele alegeri în care Direcția 
Ordine Publică este implicată. 
 
Înainte de a da cuvântul invitaților noștri, doresc să mulțumesc partenerilor 
A.R.T.S. care au sprijinit financiar și logistic Conferința noastră. Mulțumesc 
firmei Honeywell partenerul principal al evenimentului reprezentată de 
domnul Mihai Brana, Director General, Asociației Române pentru Facility 
Management - ROFMA, reprezentată prin domnul Director Executiv Cristian 
Vasiliu, Organismului de certificare SGS Romania reprezentat prin doamna 
Mihaela Sârbu, firmei SIEL Invest, membru al A.R.T.S. reprezentată prin domnul 
Marius Retegan precum și Asociației KNX  Romania reprezentată de domnul 
Marian Simtinică. Pentru început, dau cuvântul domnilui lt.col.dr. ing. Ionel Puiu 
Golgojan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


