
 

  

 

 

Conferinţa 

MANAGEMENTUL RISCULUI DE SECURITATE ŞI 

PREVENIREA DEZASTRELOR 
 

Bucureşti, 17 Martie 2016 

Hotel Phoenicia / Sala Kadisha 

 
Buna dimineaţa, 

 

“Riscul” este un cuvânt pe care toţi îl folosim dar fiecare îl interpretează diferit. 

Timpul este conceptul central în definirea riscului. Putem evalua prezentul cu încredere, trecutul cu ceva temeri pentru că nu 

toate misterele sunt uşor accesibile dar viitorul...., viitorul este necunoscut... - o sursă de fascinaţie şi speranţă sau de teama de 

pericole. Pentru mulţi dintre noi, riscul este asociat cu pericolul dar nu întotdeauna este cazul. De exemplu, ideograma chineză 

pentru risc este compusă din două simboluri, unul pentru ameninţare, celălalt pentru oportunitate. Ideea că riscul reprezintă 

atât o ameninţare cât şi o oportunitate nu este împărtăşită de prea mulţi oameni; riscul este în principal asociat cu expunerea la 

pericol sau hazard cu teama de pierderi. 

 

Pe de altă parte, riscuri sunt pretutindeni şi succesul este rareori atins fără a ţi le asuma. Asumarea riscului este esenţa a ceea ce 

investitorii şi oamenii de afaceri fac în mod curent. Antreprenorii de succes demonstrează aptitudini neobişnuite atât pentru 

evaluarea cât şi pentru managementul riscului. Ei văd oportunităţi unde alţii văd ameninţări. Sau, cum spunea Winston Churchill: 

“un optimist vede o oportunitate în fiecare pericol pe când un pesimist vede un pericol în fiecare oportunitate”. 

 

Cum ar fi arătat lumea de astăzi dacă înaintaşii noştri nu şi-ar fi asumat riscuri? 

Dar astăzi nu ne propunem să descoperim oportunităţi în pericole, ci vom aborda faţa pesimistă a riscului şi a consecinţelor care 

decurg din neglijarea şi managementul defectuos al acestuia. 

 

 

Doamnelor şi Domnilor, 

 

Sunt bucuros să vă spun: Bine aţi venit la cea dintâi conferinţă cu tema “MANAGEMENTUL RISCURILOR DE SECURITATE ŞI 

PREVENIREA DEZASTRELOR”, organizată de A.R.T.S. cu sprijinul partenerilor săi, A.N.E.R.S.F., I.G.S.U., MEDIA MAKERS şi A.S.I.. 

Dar acest eveniment n-ar fi fost posibil fără suportul partenerului principal al evenimentului, firma “ASTAL Security 

Technologies” căruia îi mulţumim pe această cale. 

Partenerii media ai evenimentului sunt: RFI România şi SECURITY PORTAL. 

Tuturor celor amintiţi, precum şi executivului A.R.T.S., mulţumiri şi aprecieri pentru contribuţia adusă la organizarea acestui 

eveniment. 

 

Este oare lumea de astăzi mai expusă riscurilor decât înainte? Prin natura lor, riscurile vin şi pleacă. Anumite riscuri se 

diminuează, altele apar, altele revin în prim plan. 

Evoluţia societăţii, urbanizarea, globalizarea, tehnologizarea, creşterea populaţiei au generat pe lângă evidente avantaje 

economice, sociale şi nenumarate vulnerabilităţi şi ameninţări la adresa siguranţei şi securităţii oamenilor, bunurilor, afacerilor 

şi nu numai. 

Managementul riscului este un proces complex care porneşte de la definirea acestuia prin identificare şi analiza, tratarea lui şi 

monitorizarea continuă. 

 

Astăzi avem alături de noi specialişti în evaluarea riscului, specialişti în implementarea tehnologiilor de securitate, specialişti în 

managementul operaţional, reprezentanţi ai marilor Beneficiari, reprezentanţi ai autorităţilor de reglementare etc.. 

 

Conferinţa va avea 2 secţiuni: Panelul 1 – EVALUAREA RISCULUI LA SECURITATE FIZICA, panel moderat de domnul Stelian 

Arion - Vicepreşedinte A.R.T.S., A.N.R.S.F. în cadrul căruia ne vom bucura de prezenţa unor personalităţi marcante ale domeniului 

şi Panelul 2 – EVALUAREA RISCULUI LA INCENDIU, un domeniu fierbinte la propriu şi la figurat în lumina ultimelor evenimente, 

panel moderat de domnul Cristian Şoricut, membru al CD al A.R.T.S.. Invitaţii în panel sunt de asemenea personalităţi cu ştate 

vechi în domeniul focului. 

Fiecărui panel i s-au repartizat câte două ore pentru discuţii, întrebări şi dezbateri. Vă rog, nu-i iertaţi şi adresaţi-le întrebări la 

problemele care vă frământă sau cărora nu le-aţi găsit răspuns până acum. Este o ocazie rară să avem atâţia specialişti în sală şi 

să nu profităm de ocazie. 

 

Şi încă un anunţ legat de organizare: vom avea o pauză de cafea de 30 de minute după primul panel şi un networking lunch dupa 

cel de-al doilea panel, în jurul orei 14:00. 

 

Înainte să închei, aş dori să vă fac cunoscut, pe scurt, programul de evenimente al A.R.T.S. pe anul 2016. Suntem coorganizatori la 

o serie de 4 conferinţe Smart Cities of Rromania 2016 (3 regionale şi una naţională), pe 3 iunie avem CN ARTS iar în luna 

octombrie organizam cea de a IV-a ediţie a RSF 2016. 

Participăm de asemenea la evenimentele la care asociaţia este invitată, ca de exemplu conferinţa CONTRACTOR de săptămâna 

viitoare. 

 

Vă mulţumesc tuturor pentru participare şi încă o dată celor care au făcut posibil acest eveniment. 

 

Mult succes ! 
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http://www.arts.org.ro
http://www.astal.ro
http://www.anersf.ro/
http://www.asociatia-asi.ro/
http://www.igsu.ro/
http://www.rfi.ro/
http://www.securityportal.ro/

