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 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI 
CĂTRE CONSILIU privind consolidarea securității chimice, 
biologice, radiologice și nucleare în Uniunea Europeană – un Plan 
de acțiune al Uniunii Europene în domeniul CBRN, Bruxelles, 
24.6.2009.

 Document de însoţire a

COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE CONSILIU ŞI PARLAMENTUL 
EUROPEAN
privind consolidarea securităţii chimice, biologice, radiologice şi 
nucleare în Uniunea Europeană – un plan de acţiune al Uniunii 
Europene privind domeniul CBRN,  Bruxelles, 24.6.2009.

 Anunţul public  privind lansarea în iunie 2009 a  Planului de acţiune 
al UE în domeniul CBRN.

 Lege nr. 333 din 08/07/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 
persoanelor.
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Despre ce este vorba?
În ultimii 50 de ani, majoritatea atacurilor teroriste au folosit dispozitive 

explozive sau arme de foc. Însă, în prezent, există riscul ca organizațiile 

teroriste să recurgă la materiale chimice, biologice,radiologice sau 

nucleare (CBRN), ceea ce ar cauza pierderi umane și perturbări economice 

grave. Pentru a reduce riscul apariției acestei amenințări, trebuie să 

acționăm din timp.

Ce schimbări se vor produce?
Planul de acțiune privind CBRN prevede:

- Furnizarea de sprijin financiar;

- Pregătirea de studii și reuniuni;

- Activități care vizează:

- clasificarea substanțelor CBRN cele mai periculoase;

- identificarea de bune practici în diverse domenii;

• - instituirea unor sisteme pentru schimbul de informați.
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Cine va beneficia și în ce mod?

Cetățenii UE vor fi mai bine protejați împotriva eventualelor 
incidente de natură biologică, chimică, radiologică sau nucleară 
(CBRN). Planul de acțiune cuprinde peste 130 de măsuri care ar 
putea fi adoptate de UE, de statele membre și de sectorul 
industriei, în trei domenii-cheie:

- Prevenire – controlul accesului neautorizat la materialele 
CBRN și buna lor protecție pentru a reduce riscul de a fi pierdute 
sau furate;

- Detectare – o mai bună utilizare a sistemelor de detectare 
a materialelor CBRN în UE;

- Capacitate de intervenție și răspuns – o reacție eficientă 
și recuperarea rapidă, ameliorarea schimbului de informații între 
statele membre pentru a reacționa mai rapid și furnizarea 
instrumentelor necesare către unitățile de intervenție pentru a 
salva cât mai multe vieți și pentru a limita pagubele.
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De ce este necesară intervenția UE?

UE este un spațiu din ce în ce mai deschis, iar statele membre 
sunt din ce în ce mai interdependente. Oamenii, ideile, tehnologia 
și resursele circulă liber în Europa, care poate deveni ținta unui 
atac terorist.

Garantarea securității este în sarcina guvernelor naționale, însă 
este necesară coordonarea la nivelul UE deoarece:

- Terorismul internațional necesită un răspuns 
internațional;

- Într-o Uniune fără frontiere interioare, toate țările trebuie 
să dispună de niveluri minime de securitate similare, astfel 
încât existența unor standarde mai scăzute într-o țară să nu 
afecteze restul statelor membre;

- Se pot realiza economii de scară prin identificarea și 
difuzarea de bune practici la nivelul UE.
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Ceea ce urmează reprezintă

un punct de vedere al autorilor privind participarea societăţilor 
de securitate la punerea în aplicare a   Planului de acţiune al 
UE în domeniul CBRN, care se întemeiază pe:

- Cunoaşterea fenomenelor şi proceselor din domeniul 
CBRN, ca urmare a implicării îndelungate în  activităţi de 
cercetare ştiinţifică, proiectare,reparaţii şi  instruire specifice 
domeniului;

- Activitatea desfăşurată de autori în domeniul 
achiziţionării şi furnizării sistemelor de securitate, inclusiv a 
echipamentelor de securitate CBRN;

- Activitatea de control tehnic de securitate privind 
detecţia  materialelor CBRN, desfăşurată de unul dintre 
autori, pentru paza şi protecţia unor persoane importante şi 
foarte importante.
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1.    Prestarea de servicii de securitate CBRN, în condiţiile legii, 
pentru protecţia persoanelor şi asigurarea pazei obiectivelor, 
bunurilor sau valorilor şi a pazei transporturilor de bunuri şi 
valori importante.

2.    Prestarea de servicii privind protecţia împotriva materialelor  
chimice, biologice, radiologice şi nucleare şi decontaminarea 
persoanelor şi a bunurilor materiale, în  cazul producerii unor 
incidente  chimice, biologice, radiologice şi nucleare(CBRN).

Propuneri privind direcţiile de acţiune ale 

societăţilor de securitate

PENTRU VICTORIA VIEŢII
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1. Servicii de pazã a obiectivelor, bunurilor si valorilor.

2. Servicii de pazã a transporturilor de bunuri si valori importante.

3. Servicii de protectie personalã specializatã, denumitã gardã de corp.

4. Servicii de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor 

de alarmare împotriva efracţiei.

1. Servicii de pazã a obiectivelor, bunurilor si valorilor

1.1. Paza proprietãţii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, 

precum si a altor actiuni producãtoare de pagube materiale.

1.2. Detectarea substantelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de 

orice naturã care pot provoca o pagubã.

1.3. Detectarea materialelor  chimice, biologice radiologice sau  nucleare 

care pot fi utilizate în scopuri teroriste. 

I. Servicii de securitate CBRN 
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2. Servicii de pazã a transporturilor de bunuri si valori importante

2.1. Organizarea şi asigurarea transportului pentru persoanele care 
solicitã sã fie transportate în conditii de maximã sigurantã.

2.2. Organizarea şi asigurarea pazei transportului terestru, pe apã sau 
aerian al unor bunuri de importantã deosebitã, valori sau al oricãrui alt 
obiect pe care beneficiarul serviciului îl denumeste astfel.

3. Servicii de protectie personalã specializatã, denumitã gardã de corp

3.1. Protejarea vietii şi integritãtii corporale a persoanei aflate sub 

protectie.

3.2. Protejarea persoanei aflate sub protecţie în timpul transportului.

PENTRU VICTORIA VIEŢII
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4. Servicii de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de 

alarmare împotriva efracţiei.

Sistem de alarmare împotriva efractiei se întelege ansamblul de 

echipamente electronice, de naturã sã asigure o protectie 

corespunzãtoare obiectivelor si persoanelor, compus din: 

4.1. Centrală de comandã şi semnalizare opticã şi acusticã:

4.2. Detectoare de prezenţã, antişoc şi acustice;

4.3. Butoane şi pedale de panicã;

4.4. Control de acces;

4.5. Televiziune cu circuit închis cu posibilitãti de înregistrare si 

stocare a imaginilor si datelor;

4.6. Detectoare de materiale chimice, biologice radiologice sau  

nucleare care pot fi utilizate în scopuri teroriste. 

PENTRU VICTORIA VIEŢII

CBRN EXPERTS CONSULTING



11

II. Servicii de protecţie şi intervenţie în cazul producerii unor 

incidente CBRN.

1. Servicii  de  protecţie a persoanelor şi a bunurilor împotriva acţiunii 

materialelor  CBRN, în cazul producerii unor incidente CBRN.

2. Servicii de decontaminare a persoanelor şi a bunurilor materiale 

afectate, în  cazul producerii unor incidente CBRN.

PENTRU VICTORIA VIEŢII
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1. Acţiuni legislative

Elaborarea de noi acte normative sau completarea şi modificarea celor 

existente, după caz, pentru reglementarea activităţilor  referitoare la  

prevenirea, detecţia şi intervenţia în domeniul CBRN.  

2. Acţiuni de formare, instruire şi pregătire profesională

Introducerea unor teme de pregătire specifică domeniului CBRN  în 

programele de formare şi pregătire continuă pentru:

2.1. Personalul de pazã;

2.2. Personalul gardã de corp;

2.3. Tehnicienii sisteme de detecţie, supraveghere video şi control 

acces;

2.4. Inginerii sisteme de securitate.

PENTRU VICTORIA VIEŢII
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3. Acţiuni  de restructurare organizatorică

Constituirea de noi structuri organizatorice în cadrul societăţilor de 

securitate(divizii, detaşamente, grupe etc.), cu atribuţii de:

3.1. Prevenire – controlul accesului neautorizat al materialelor

CBRN și buna lor protecție în obiectivele de pază, pentru a reduce riscul de 

a fi pierdute sau furate.

3.2. Detectare – prin utilizarea sistemelor de detectare a 

materialelor CBRN  în obiectivele de pază.

3.3. Intervenție, conform legii – o reacție eficientă, furnizarea de 

informații cãtre autoritãtile competente pentru a reacționa mai rapid, 

participarea, alături de unitățile de intervenție ale statului, la recuperarea 

rapidă a materialelor CBRN pierdute sau furate, la salvarea a cât mai multe 

vieți și la limitarea pagubelor, în caz de incidente CBRN.



14

CBRN EXPERTS CONSULTING

PENTRU VICTORIA VIEŢII

4. Acţiuni  de dotare şi logistice

4.1. Stabilirea noilor necesităţi de dotare individuală şi de grup  

cu mijloace tehnice de detecţie, protecţie şi de decontaminare a 

materialelor CBRN.

4.2. Achiziţia de  mijloace tehnice de detecţie, protecţie şi de 

decontaminare a materialelor CBRN, precum şi a consumabilelor şi 

pieselor de schimb necesare,  în funcţie de fondurile financiare la 

dispoziţie.

4.3. Depozitarea, păstrarea, întreţinerea şi utilizarea mijloacelor 

tehnice CBRN, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
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Concluzii
• Protejarea populației Uniunii Europene de amenințarea terorismului și a 

altor acte criminale reprezintă o prioritate absolută pentru Comisia 

Europeană. 

• După cum rezultă din evenimentele care se produc peste tot în lume, 

teroriștii sunt interesați în permanență să achiziționeze materiale CBRN.

• Uniunea Europeană este angajată să ia măsurile prin care să asigure că 

astfel de amenințări  nu se concretizează.

• Planul de acțiune al UE în domeniul CBRN va reprezenta o contribuție 

majoră la respectarea acestui angajament. 
• Companiile prestatoare de  servicii de securitate  sunt invitate  să participe  

la punerea  în aplicare a Planului de acțiune al UE în domeniul CBRN 
• Realizarea acţiunilor propuse este este posibilă numai cu  implicarea fermă 

a Federaţiei Serviciilor de Securitate, a Patronatului Societăţilor de Securitate, 

a Asociaţiei Române pentru Tehnica de Securitate  şi a celorlalte asociaţii 

profesionale componente.
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