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Buna dimineata Doamnelor si Domnilor ! 

Ne-am intalnit astazi pentru a dezbate impreuna o tema de actualitate: 

PERSPECTIVE ÎN SECURITATEA PRIVATĂ - VALOAREA SOCIALĂ A SERVICIILOR DE SECURITATE 

Acesta este titlul celei de-a 9-a editii a Conferintei Nationale – iata, am ajuns la a 9-a editie, organizata 
de Asociatia Romana pentru Tehnica de Securitate. 

Sunt Liviu Mateescu, Presedintele ARTS, si imi face o deosebita placere sa va urez tuturor un calduros 
Bine ati venit ! 

Devenita o traditie, ca de alfel si alte evenimente organizate de ARTS, Conferinta Nationala din acest an 
are si conotatii internationale si se desfasoara intr-un context politic, economic si social deosebit atat la 
nivel national cat si european si mondial. 
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Romania se afla in febra cautarii stabilitatii dupa alegerile locale si parlamentare de anul trecut - 
economia pare sa se revigoreze dar bazata doar pe anumite ramuri – Europa si lumea sunt amenintate 
de atacuri teroriste, atacuri cibernetice, Brexitul produce ingrijorari si dezechilibre pietei comune, 
migrantii continua sa constituie o problema sociala dar si de securitate, America pare imprevizibila in 
ceea ce intreprinde. In acest context masurile de securitate au devenit o prioritate pentru majoritatea 
tarilor. Si aici vorbim despre totalitatea masurilor inclusiv din zona securitatii private. 

La noi in tara, spuneam anul trecut, doar evenimentele cu impact major si urmari tragice au condus la 
adoptarea unor masuri care sa conduca la cresterea gradului de siguranta a cetatenilor a securitatii 
bunurilor si valorilor. Aceste masuri au rolul de a constientiza proprietarii si administratorii de obiective 
asupra responsabilitatilor ce le revin dar si sa creasca exigenta privind calitatea si performanta 
dispozitivelor tehnice de securitate, a serviciilor tehnice si a celor operative. De ce aceste masuri ? Poate 
pentru a contracara superficialitatea si autosuficienta precum si convingerea ca noua nu ni se poate 
intampla nimic rau. Toate acestea cresc si mai mult vulnerabilitatea in fata amenintarilor din ce in ce 
mai diverse. 
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Din pacate, o serie de acte normative intarzie sa apara pastrandu-se astfel o stare de incertitudine care 
favorizeaza aparitia concurentei neloiale si a non-calitatii. 

Avem nevoie de legi moderne, cu referinte care sa urmareasca ritmul de dezvoltare tehnologica absolut 
incredibil pe care-l traim. Avem nevoie ca organismele de certificare de terta parte sa fie mai active si 
mai vizibile, sa contribuie la educarea clientilor si a pietei, avem nevoie de interes din partea 
asiguratorilor fata de reducerea riscurilor oferita de piata de securitate, avem nevoie ca masurile de 
securitate sa nu ocupe ultimele randuri in domeniul investitiilor. Avem nevoie de specialisti adevarati, nu 
fabricati la scoli de diplome, avem nevoie competenta si pasiune pentru ca aceasta industrie sa nu 
ramana in urma societatilor dezvoltate din Europa. 

Spuneam acum cativa ani, la o alta editie a Conferintei Nationale ca piata de securitate din Romania 
evolueaza in ritmul dezvoltarii societatii, al nivelului de educatie si cultura al cetatenilor. S-au facut pasi 
importanti si avem argumente solide sa credem ca tanara generatie, va aduce mult asteptata 
normalitate. 
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De multe ori ne punem intrebarea dar oare cum se intampla lucrurile in tarile vecine noua, in regiunea 
noastra. Putem invata unii de la altii, putem sa ne sprijinim reciproc ? Avem multe lucruri in comun: 
istorie, traditii, obiceiuri, competitii, cultura, specifice Balcanilor. In multe domenii, chiar si punctele tari 
si vulnerabilitatile sunt asemanatoare. Iata, avem astazi ocazia si bucuria sa avem alaturi de noi, invitati 
din tarile vecine Serbia si Bulgaria, reprezentanti de marca ai asociatiilor care activeaza in securitatea 
privata si care ne vor impartasi cateva din problemele cu care se confrunta in tarile lor. Asteptam cu 
interes mesajul lor ! 

Conferinta de astazi este onorata de prezenta D-lui Enzo Peduzzi, Presedinte al EURALARM, asociatia 
europeana a producatorilor si integratorilor de sisteme de securitate. Enzo, imi permit sa-i spun astfel, 
este un prieten si un sustinator al ARTS inca din 2009 anul aderarii noastre la EURALARM. 

Le multumesc distinsilor oaspeti pentru ca onoreaza Conferinta noastra, pentru efortul si solidaritatea 
de care au dat dovada pentru a fi alaturi de ARTS. 
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Avem astazi teme interesante de discutie organizate in 2 paneluri, moderate de profesionisti cu vasta 
experienta in domeniile de expertiza.  

▰     Securitatea sistemelor cyber-fizice, provocarea anilor viitori pentru domeniul securităţii private 

▰     Sistemele antiincendiu moderne – rol în securitatea socială 

Vom avea ocazia sa auzim punctele de vedere ale invitatilor dar si parerile si consideratiile d-voastra pe 
baza subiectelor discutate. 

Inainte de cel de-al 2-lea panel vom avea placerea sa cunoastem cateva din realizarile deosebite ale 
membrilor ARTS si pe autorii lor. Sunt solutii premiate la nivel international in domeniul securitatii, iar 
autorii lor merita tot respectul nostru. 

IGSU este reprezentat ca deobicei in ultimii ani de d-l Duduc un bun cunoscator si colaborator al ARTS. 
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Din pacate, in continuare, nu avem reprezentare oficiala din partea IGPR. Cu toate acestea, specialisti si 
prieteni ai ARTS –ului din aceste institutii se afla in sala si ne bucuram de prezenta lor. Le multumesc 
personal pentru ca au tinut sa fie alaturi de noi. 

Inainte de a da cuvantul invitatilor nostri, doresc sa multumesc partenerilor ARTS care au sprijinit 
financiar si logistic Conferinta noastra. Multumesc firmelor Honeywell si ASTAL Security partenerii 
principali al evenimentului reprezentati de d-nii Mihai Brana, si Florin Joacabine, firmei SIEL Invest, 
reprezentata prin d-l Marius Retegan precum si firmei Ernitec reprezentata de d-l Lee St. John. 

De asemenea, as dori sa mentionez si sa multumesc partenerilor media ai acestui eveniment: 
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Inainte de a da cuvantul oaspetilor nostri de astazi, cateva cuvinte despre acestia si organizatiile pe care 
le reprezinta. 

Voi incepe cu D-l Enzo Peduzzi, Presedintele Euralarm cea mai mare asociatie a producatorilor, 
integratorilor de sisteme electronice de securitate si a asociatiilor nationale de profil din Europa. 

Cifrele din spatele acestei organizatii precum si ale industriei electronice europene de securitate le veti 
afla din prezentarea domniei sale. 

Enzo este la a 5-a sau a 6-a prezenta in Romania ca oaspete al ARTS. Indiferent ca a venit ca Presedinte 
sau Vicepresedinte al Euralarm, ca a venit la Conferintele noastre nationale sau la cea de SMART CITIES     
la AGA –ARTS sau EURALARM desfasurata la Bucuresti in 2011, Enzo a venit ca profesionist, prieten si 
sustinator al ARTS. Ii multumesc  pentru excelenta colaborare din toti acesti ani. 

Delegatia NAFOTS –asociatia de securitate din Bulgaria; Este reprezentata anul acesta de d-l Presedinte 
Iliqn Panchev si de d- ra Velislava Vicheva, Secretar Administrativ. 
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NAFOTS nu este la prima participare la evenimentele organizate de ARTS cum de altfel si noi am 
participat la evenimente organizate de NAFOTS atat la Sofia cat si si la Varna. Suntem membri ai 
Euralarm in sectiunea de servicii si am colaborat foarte bine de-a lungul anilor, lucru pe care dorim sa-l 
facem in continuare. Va multumesc pentru participarea la Conferinta noastra. 

ISA (International Security Association )– Asociatia de securitate din Serbia; Este o asociatie relativ 
noua dar cu membri entuziasti si de o excelenta calitate. Membri ISA activeaza in securitatea privata dar 
si in diverse domenii conexe securitatii. Acestia sprijina cu devotament asociatia si dau forta si 
credibilitate acesteia. Presedintele ISA, D-l Alexander Manic este insotit la aceasta Conferinta de o 
delegatie numeroasa. In decembrie 2016, ARTS si ISA au semnat la Bucuresti protocolul de colaborare 
intre cele doua asociatii, iar in februarie 2017, la Zajecar, ARTS a participat la prima Conferinta 
organizata de ISA de la infiintarea acesteia. Chiar daca inca nu este membra EU, Serbia doreste sa faca 
corect pasii necesari unei integrari rapide in piata comuna europeana. Inainte de a-i oferi microfonul d-
lui Presedinte Alexander Manic as dori sa remarc deschiderea, increderea si prietenia cu care au pornit 
in aceasta colaborare cu ARTS. Pentru toate acestea, va multumesc ! 
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Mulţumesc! 




