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PANELUL 1 
 

Riscul de Incendiu: 
rolul, impactul si etica evaluatorului in 
securitatea la incendiu r: Cristian 
SORICUT (ARTS) 

SPEAKER: Nicolescu 
Horia Mihai, ASI 
 
Tema: Etica 
evaluatorului in 
securitatea la 
incendiu  

MOTTO: 
 
Intr-o societate din ce in 
ce mai mult fara morala 
(vorba lui Caragiale: 
“Unde nu e moral, acolo e 
coruptie si o sotietate fara 
printipuri, va sa zica ca nu 
le are” – Trahanache in 
“Scrisoarea pierduta”), 
abordarea acestui subiect 
este o dovada de mare 
curaj !  
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Punctaj de idei: 
 
 

1. Exista azi in Romania o lipsa 
acuta de coerenta a intregului 
ansamblu legislativ in 
domeniu, diverse presiuni 
asupra specialistului PSI 
precum si diverse interpretari 
ale ISU teritoriale. 

    
 In aceasta situatie, care este 

pozitia corecta (etica) pe care 
ar trebui sa o adopte 
evaluatorul riscului de 
incendiu (ca parte a SSI)? 
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2. Metode de abordare a SSI: 

a) Statistica, normativa – 
agreata de ISU 

b) Determinista, bazat pe ISI – 
ne-agreata de ISU 

 
Care va fi calea aleasa de 
evaluator si presiunile exercitate.  
 
ISU in situatie de „conflict de 
interese” 
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3. Cauzele majore ale 
disfunctionalitatilor 
domeniului 

 

• (posibila) lipsa de 
responsabilitate a autorilor de 
SSI 
 

• scaderea generala a 
performantelor si relaxarea 
concurentei 
 

• solutiile bizare gasite de 
Administratie la conditiile de 
criza de personal pe care o 
acuza permanent 
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4. Structurarea unui concept 
eficient de securitate la 
incendiu depinde de: 

 

• Profesionalismul 
verificatorului / expertului; 

 

• Discernamantul acestuia  
 

• Informarea „la zi” a 
acestuia cu toate noutatile 
domeniului  

 

• Onestitatea absoluta a 
acestuia – aspect de etica  

•   
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5. Ce poate fi facut intr-o prima 
urgenta ? 

 
• Aplicarea principiului de 

Apararea in adancime 
 

• Sa se inteleaga ca nu tot ce 
este ieftin este si bun ! 
 

• Lasati specialistul sa isi 
faca treaba ! 

 



PANELUL 1 
 

Riscul de Incendiu: 
rolul, impactul si etica evaluatorului in 
securitatea la incendiu r: Cristian 
SORICUT (ARTS) 

SPEAKER: Nicolescu 
Horia Mihai, ASI 
 
Tema: Etica 
evaluatorului in 
securitatea la 
incendiu  

Punctaj de idei: 
 
 

6. „informarea „la zi” cu toate 
noutatile domeniului pe plan 
mondial – atat tehnologice 
cat si teoretice – este 
esentiala ! 

 
Experiment: testele de la 
GAND 

 


