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I - INTRODUCERE ÎN INVESTIGAREA STIINȚIFICĂ

Securitatea pare să fi devenit una dintre dimensiunile vieţii individuale şi

colective la care persoanele nu intenţionează a renunţa, fiind perceput ca un drept

cu o valoare socială ridicată care se referă la un ansamblu de nevoi articulate, a

căror satisfacţie este esenţială pentru calitatea vieţii.

La nivelul Uniunii Europene (UE), securitatea internă a unui stat membru

constituie şi stă la baza securităţii interne a tuturor statelor membre. Pornind de la

acest principiu de bază al responsabilităţii asigurării securităţii, s-a dezvoltat

ipoteza conform căreia fragmentarea securităţii poate conduce la vulnerabilizarea

statelor în faţa riscurilor şi ameninţărilor, fiind necesară o uniune a securităţii

autentică.

În acelaşi timp însă, noile provocări în materie de securitate au condus la

apariţia şi dezvoltarea unei noi paradigme în domeniu, respectiv conceptul de
securitate privată, menit să contribuie la consolidarea gradului de securitate, de

siguranţă. Interesul comun pentru asigurarea unui plus de securitate în plan socio-

economic a învederat necesară identificarea pârghiilor şi mecanismelor de

cooperare inter-agenţii în domeniu, inclusiv în baza parteneriatului public-privat.

Realizarea dualismului public-privat în materia securităţii presupune, pe

baza stării reale de fapt, ca interesele statului să fie protejate cu mecanisme de

securizare publice, iar interesele private să fie protejate cu mecanisme de

securizare proprii. Totuşi, această abordare stă la baza unei repartizări diferenţiate
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a sarcinilor din sfera securităţii, fiind necesară o nouă paradigmă care să susţină

şi să dezvolte parteneriatul public-privat.

Asigurarea ordinii şi securităţii constituie în principal apanajul statului,

această atribuţie fiind în sarcina instituţiilor specializate la nivel naţional, dar şi

pe baza cooperării şi colaborării acestora cu alte instituţii şi autorităţi în direcţia

prevenirii şi combaterii riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii. În pofida

existenţei unor instituţii şi autorităţi specializate ale statului menite să asigure

ordinea şi siguranţa publică, cazuistica practică din actualul mediu de securitate a

demonstrat imposibilitatea obţinerii unor rezultate eficiente fără sprijinul

societăţii civile în general, şi al organizaţiilor şi asociaţiilor din domeniul privat

în special. În acest context, în ultimii ani au fost puse bazele parteneriatului

public-privat în materia securităţii în majoritatea statelor, menit să contribuie la

consolidarea gradului de siguranţă a persoanelor şi a bunurilor, precum şi a

societăţii în ansamblul său.

Percepţia anterioară atât a specialiştilor în domeniul securităţii, dar şi a

societăţii civile asupra securităţii private (domeniu în care ar fi implicate cu

predilecţie persoane cu un grad scăzut de pregătire profesională) s-a modificat în

timp, fiind înlocuită de imaginea unor persoane specializate în diferite domenii

ale securităţii – fizice, informaţionale, industriale, cibernetice etc. şi care aduc

plusvaloare segmentului securităţii. În prezent, la nivel internaţional, securitatea

privată este o afacere de mare dimensiuni, care a progresat an de an. Diversitatea

funcţiilor îndeplinite de personalul securităţii private şi aria largă de proceduri,

tehnologii şi echipamente de securitate dezvoltate în ultimele decenii oferă cadrul

necesar pentru mai multă securitate, mai mult ca oricând. În prezent, pe piaţa de

securitate sunt activi o serie de actori care oferă soluţii de securitate companiilor,

instituţiilor publice, precum şi cetăţenilor persoane fizice.

Punerea în aplicare a unor măsuri eficiente de securitate privată, alături de

desfăşurarea în deplină legalitate a activităţilor de asigurare a securităţii, au o

contribuţie esenţială în privinţa prevenirii criminalităţii îndreptate împotriva
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persoanelor şi a patrimoniului, cunoscută sub sintagma de “prevenire
situaţională”. Principalele priorităţi ale societăţilor din sfera securităţii private se

referă la prevenirea faptelor antisociale şi a producerii pagubelor materiale,

protecţia persoanelor şi controlul accesului în diferite spaţii şi perimetre.

De aceea securitatea privată trebuie să constituie, alături de securitatea

publică, o componentă a sistemului integrat de asigurare şi consolidare a ordinii

şi securităţii. Măsurile puse în aplicare în cadrul acestui sistem sunt menite să

conducă la creşterea gradului de siguranţă resimţit de fiecare cetăţean în parte, de

colectivităţi şi de stat, în ansamblul său.

Necesitatea prezentei cercetări doctorale rezultă din caracterul său

actual, pe baza diagnozei mediului actual de securitate şi a nevoii de identificare

a unor metode şi mijloace complementare sistemului public de asigurare şi

consolidare a securităţii.

Securitatea privată trebuie să constituie, alături de securitatea publică, o

componentă a sistemului integrat de asigurare şi consolidare a ordinii şi

securităţii. Măsurile puse în aplicare în cadrul acestui sistem sunt menite să

conducă la creşterea gradului de siguranţă resimţit de fiecare cetăţean în parte, de

colectivităţi şi de stat, în ansamblul său.

Una dintre provocările actuale în domeniul securităţii este reprezentată de

definirea şi delimitarea rolului securităţii private în cadrul mai larg al securităţii

interne a UE1. Industria de securitate privată poate îndeplini un rol important ca

partener al agenţiilor publice pentru asigurarea securităţii, iar întrebarea nu este

dacă trebuie să recunoaştem rolul ei, ci cum să o facem cel mai eficient. Situaţia

actuală reflectă faptul că majoritatea pilonilor Strategiei de securitate internă a UE

1 Strategia de securitate internă a UE a contribuit pe parcursul punerii sale în aplicare la consolidarea securităţii
cetăţenilor europeni, dezideratul fiind crearea unei Europe deschise şi sigure. În acest context, industria
serviciilor private de securitate a contribuit substanţial în ultimii ani la îndeplinirea unora dintre obiectivele
Strategiei de securitate internă a UE, în special în ceea ce priveşte asigurarea securităţii şi prevenirea
criminalităţii.
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ignoră în prezent că industria de securitate privată face parte din securitatea

globală şi a UE, de mulţi ani, cu o vastă experienţă acumulată în întreaga Europă.

Pornind de la ipoteza generală de lucru (reperele actuale şi provocările

viitoare ale asigurării serviciilor de securitate privată în contextul

parteneriatului public-privat în domeniul securităţii), principalul scop al

derulării prezentei cercetări a fost reprezentat de analiza modului în care

serviciile de securitate privată pot contribui la consolidarea gradului general de

securitate şi identificarea celor mai optime modalităţi de dezvoltare a

parteneriatului public-privat în domeniul securităţii.
Obiectivele specifice ale tezei sunt următoarele:

- Cunoaşterea aspectelor generale privind mediul actual de securitate, riscurile

şi ameninţările la adresa securităţii şi principalele dimensiuni ale securităţii ;

- Analiza modului de organizare şi funcţionare a serviciilor de securitate

privată, precum şi analiza managementului activităţilor în materie;

- Analiza complementarităţii raportului public-privat în materia asigurării

securităţii, cunoaşterea şi dezvoltarea mijloacelor de realizare a

parteneriatului public-privat în domeniul securităţii ;

- Înregistrarea opiniei/percepţiei specialiştilor cu privire la locul şi rolul actual

al serviciilor de securitate privată.

În opinia noastră, prezenta cercetare ştiinţifică este una deosebit de actuală
şi necesară în context european şi internaţional, fiind focalizată pe analiza

locului şi rolului serviciilor de securitate privată în contextul parteneriatului

public-privat în domeniul securităţii.

Metodologia de cercetare parcursă în perioada studiului ştiinţific a

combinat atât studiul bibliografic (analiza documentară) cât şi cercetarea pe
teren (studiul empiric), având drept scop culegerea datelor şi informaţiilor

oferite de specialiştii în domeniul securităţii private.

Metodele şi tehnicile de cercetare utilizate pe parcursul tezei au constat

în:
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a) Analiza documentară. Pe parcursul analizei documentare am procedat

la studierea şi analizarea surselor deschise de informaţii, a monografiilor şi

studiilor de specialitate în domeniu, a documentelor de politici publice şi altor

resurse documentare (rapoarte, statistici, cercetări, articole etc) ;

b) Analiza comparativă a sistemelor existente în acest domeniu, a

legislaţiei internaţionale, europene şi naţionale, precum şi a cadrului deontologic

şi a standardelor profesionale în materia asigurării serviciilor de securitate privată;

c) Realizarea unei cercetări empirice în rândul specialiştilor cu privire la

locul şi rolul serviciilor de securitate privată în contextul parteneriatului public-

privat în domeniul securităţii;

d) Studiul de caz .

Sperăm că acest demers ştiinţific va aduce o contribuţie semnificativă la

desluşirea „necunoscutelor” în materia securităţii private, oferind totodată

premisele dezvoltării parteneriatului public-privat în domeniul securităţii.

II - STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII TEMEI DE
CERCETARE

Una dintre principalele probleme ce necesită a fi clarificate de la debutul

cercetării o reprezintă cunoaşterea stadiului actual al problemei, a modului în

care tema a fost analizată până în prezent în diferite lucrări de specialitate, a

modului de reglementare, dar şi definirea elementelor conceptuale-cheie ale

cercetării.

Asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă se află în centrul preocupărilor

autorităţilor statului, având în vedere provocările, riscurile şi ameninţările la

adresa securităţii. În paralel însă, ultimele decenii au evidenţiat dezvoltarea unui

segment privat al securităţii, menit să asigure protecţia persoanelor, precum şi

paza bunurilor şi valorilor (şi în unele situaţii chiar ordinea şi siguranţa – cazul
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competiţiilor sportive), segment care a ajuns să depăşească statistic personalul

forţelor publice de securitate.

Conform unui articol publicat în celebrul cotidian britanic The Guardian în

anul 20172, cel puţin jumătate din populaţia de pe glob trăieşte în state în care sunt

mai mulţi agenţi de securitate privată decât poliţişti. În peste 40 de ţări (inclusiv

SUA, China, Canada, Australia, Marea Britanie şi România)3, numărul agenţilor

de securitate privată depăşeşte numărul poliţiştilor.

Deşi a apărut de mult timp odată cu evoluţia socială precum şi a formelor

de proprietate, fiind identificate diferite modalităţi de organizare şi asigurare a

securităţii de către persoane şi actori non-statali, industria securităţii private s-a

dezvoltat în majoritatea statelor după anul 1990, devenind într-un timp relativ

scurt, un sector de activitate destul de complex. Creşterea cererii serviciilor de

securitate privată s-a înregistrat în majoritatea ţărilor, în strânsă legătură cu

interesul asigurării propriei securităţi. Biroul Naţiunilor Unite privind Drogurile

şi Criminalitatea (UNODC)4 indică faptul că mai multe state au înregistrat un

număr tot mai mare de agenţi de securitate privată de-a lungul anilor, de exemplu

în Franţa, s-a constatat o creştere a industriei de la 100.000 de angajaţi în anul

1982 la 160.000 în anul 2010; în Japonia s-a înregistrat o creştere de la 70.000 de

agenţi de securitate în anul 1975 la 460.000 în anul 2003, în timp ce în Africa de

Sud a fost înregistrată o creştere a industriei securităţii private de la 115.000 de

angajaţi în anul 1997 la 390.000 de angajaţi în anul 2010.

În fostele state comuniste, această „privatizare” a securităţii a apărut ca o

consecinţă semnificativă a reformei sectorului de securitate, care a presupus atât

2 https://www.theguardian.com/inequality/2017/may/12/industry-of-inequality-why-world-is-obsessed-with-
private-security
3 Statisticile evidenţiază faptul că numărul agenţilor de securitate privată depăşeşte numărul poliţiştilor şi în alte
state precum India, Rusia, Germania, Africa de Sud, Columbia, Polonia, Grecia sau Republica Cehă. La polul opus
se situează state în care numărul poliţiştilor este mai mare decât cel al agenţilor de securitate privată, respectiv în
Franţa, Turcia, Italia, Spania, Olanda, Maroc, Belgia, Portugalia, Austria, Slovacia, Norvegia sau Republica
Moldova.
4 UNODC, Civilian private security services: their role, oversight and contribution to crime prevention and
community safety, United Nations, 2011.
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restructurarea instituţiilor statului, cât şi reorganizarea conceptului de securitate

naţională.

Evoluţia ultimilor ani a condus la constatarea transformării securităţii într-

un produs de consum şi la dezvoltarea unei adevărate industrii în domeniul

securităţii private, în toate segmentele sale, şi în special în zona securităţii fizice

şi informaţionale.

Totuşi, în pofida expansiunii securităţii private şi a creşterii importanţei

socio-economice a acestui domeniu, au fost publicate puţine cercetări sau studii

empirice referitoare la practica securităţii private, fiind un subiect insuficient

analizat. Acest aspect a constituit şi unul dintre obstacolele întâmpinate pe

parcursul analizei documentare a tezei de doctorat.

Subliniem faptul că prezenta temă supusă cercetării este unul dintre primele

studii ştiinţifice de nivel doctoral la nivel naţional, cercetarea documentară

efectuată la momentul iniţierii şi pe parcursul derulării proiectului evidenţiind o

penurie de informaţii în materie, care să reflecte şi să abordeze în mod integrat

domeniul serviciilor de securitate privată. În acest sector, au existat unele

iniţiative de dezvoltare a domeniului din partea responsabililor şi managerilor de

securitate, a asociaţiilor profesionale în materie, dar şi din necesitatea asigurării

nevoilor de formare profesională a practicienilor în domeniul securităţii private.

Mult timp ignorată, uneori chiar desconsiderată sau subapreciată de anumiţi

reprezentanţi ai sistemului de securitate publică, securitatea privată a cunoscut un

avânt considerabil în ultimii ani. În prezent, este incontestabil că securitatea
privată este un furnizor important de securitate5. Expansiunea cunoscută de

serviciile de securitate privată în ultimii ani se caracterizează inclusiv printr-o

creştere a cifrei de afaceri, diversificarea activităţilor şi multiplicarea actorilor

implicaţi – pe segmentul pazei şi protecţiei, asigurării ordinii şi siguranţei,

5 Xavier, L., Sécurité publique, sécurité privée... partenariat ou conflit ? Cahiers de la sécurité et de la justice n°19,
mars 2012.



11

transportului de valori monetare, tehnologiei de securitate, consultanţei de

securitate, analizei de risc etc.

În pofida faptului că securitatea se aplică unei diversităţi largi de domenii

– muncă, sănătate, educaţie, economie, transporturi, securitatea privată se aplică

doar în zona/sfera privată, adică opusul sectorului public. Securitatea privată nu

este, în mod normal, preocupată de supravegherea spaţiilor publice, ci îşi

îndreaptă atenţia în principal către protecţia proprietăţii private, nefiind însă

exclusă total ipoteza implicării companiilor de securitate privată în paza şi

protecţia instituţiilor publice.

Una dintre distincţiile clare ce se realizează între securitatea publică şi

securitatea privată este reprezentată de sursa de finanţare, respectiv

instrumentele din sfera securităţii publice sunt realizate, asigurate şi finanţate din

fonduri publice, în timp ce activităţile de securitate privată se asigură din fonduri

private, ale beneficiarilor măsurilor şi serviciilor de securitate. Această distincţie

poate determina însă uneori apariţia anumitor obstacole sau blocaje în cooperarea

pe bază de parteneriat, interesul fiind asigurarea şi consolidarea gradului de

securitate perceput şi resimţit de către beneficiari, indiferent de sursa de finanţare

a activităţilor ce stau la baza asigurării securităţii.

În sens larg, securitatea privată constă în ansamblul de activităţi,

servicii, măsuri şi dispozitive destinate protejării bunurilor, informaţiilor şi
persoanelor şi care sunt oferite şi asigurate în cadrul sectorului privat.

În strânsă legătură cu cele de mai sus, unii autori apreciau că securitatea

privată corespunde ansamblului de activităţi sau măsuri privind protecţia

persoanelor, bunurilor şi a informaţiilor, furnizate în cadrul unei pieţe

competitive, orientată către profit. Această definiţie include agenţii de securitate,

detectivii particulari, transportatorii de valori, industria alarmelor şi camerelor de

supraveghere, dezvoltarea de softuri de protecţie a datelor, gărzile de corp etc.
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Securitatea privată a fost definită şi ca o „industrie orientată către profit

care asigură personal, echipament şi proceduri de prevenire a pierderilor

cauzate de erorile umane, urgenţe, dezastre şi acţiuni penale”6.
În cuprinsul textului Rezoluţiei Parlamentului European din 4 iulie 2017

referitoare la societăţile de securitate private sunt oferite următoarele definiţii

incidente domeniului7: “o societate de securitate privată poate fi definită ca o

entitate corporativă, care oferă pe o bază compensatorie servicii militare şi/sau

de securitate prestate de către persoane fizice şi/sau entităţi juridice”, “serviciile

de securitate pot fi definite ca pază armată sau protecţie a instalaţiilor, clădirilor,

bunurilor şi persoanelor, orice tip de transfer de cunoştinţe cu aplicaţii în materie

de securitate şi poliţie, dezvoltarea şi punerea în aplicare a măsurilor de

securitate a informaţiei şi alte activităţi conexe”.

Din aceste definiţii, identificăm natura serviciilor ce pot fi asigurate de

către societăţile de securitate privată – respectiv servicii militare şi/sau de

securitate, precum şi domeniile principale ale securităţii private – securitatea

fizică, tehnologiile de securitate şi securitatea informaţiilor .

Odată cu trecerea timpului, la nivelul statelor s-a produs o schimbare de

paradigmă în sensul delegării anumitor atribuţii de securitate în spaţiile

publice dinspre instituţiile statului către serviciile de securitate privată .
Un exemplu în acest sens îl reprezintă preluarea de către societăţile

specializate de pază şi protecţie a sarcinilor de la dispozitivele de jandarmi, pe

segmentul asigurării ordinii şi siguranţei în incinta arenelor sportive .

Toate definiţiile date securităţii private grupează un spectru larg de servicii,

activităţi şi funcţii ce intră în categoria securităţii private, precum pază,

supraveghere, patrulare, investigaţii, consiliere, instalarea, întreţinerea şi

gestionarea sistemelor de alarmă şi supraveghere, intervenţia în caz de alarmă,

transportul de valori monetare etc. Plecând de la aceste categorii de servicii,

6 Hess, K.M., Introduction to Private Security, Cengage Learning, 2008, p. 3.
7 http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/TA_2017_07S_(PARL_EM)(part%20III)_RO.pdf
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activităţi şi funcţii ce pot fi îndeplinite de către sectorul securităţii private,

apreciem că în prezent este foarte dificil să defineşte securitatea privată, şi
mai exact „unde începe şi unde se termină aceasta”.

O primă constatare este cea conform căreia industria securităţii private nu

constituie un grup omogen şi bine definit, fiind mai degrabă o asociere de servicii,

activităţi, companii ce diferă în funcţie de structură, organizare, obiective,

metode şi instrumente de lucru. Lipsa de omogenitate rezultă şi din lacunele de

reglementare în domeniul securităţii private, ceea ce a condus la discuţii şi

dezbateri privind nevoia de autoreglementare.

La nivel mondial, cifra de afaceri din domeniul securităţii poate fi estimată

la aproximativ 650 miliarde de EURO, dintre care 350 miliarde de EURO pentru

partea industrială (produsele de securitate şi securitate cibernetică) şi 200-300

miliarde EURO pentru serviciile private. Exemplificând, în Franţa, piaţa

securităţii reprezintă 60 miliarde de EURO prin implicarea unui milion de

angajaţi, împărţiţi între sectorul public şi privat. Statul a delegat personalului din

zona securităţii private activităţi precum securitatea şi controlul accesului în

locurile publice şi sediile instituţiilor publice, muzee, ministere, ambasade, şcoli

etc. În anumite condiţii, patrulele de agenţi de securitate privată lucrează în

colaborare cu poliţia. De asemenea, securitatea cibernetică este un domeniu

important al securităţii private, conform unor studii 60% dintre infrastructurile

sensibile fiind administrate în Franţa de către firmele de securitate privată.

Securitatea transporturilor este un alt domeniu solicitat serviciilor de securitate

privată, inclusiv în zona aeroportuară.

În ianuarie 2004, Comisia Europeană a publicat un proiect de directivă

în vederea creării unei pieţe interne a serviciilor de securitate, care nu s-a
materializat, în prezent neexistând la nivelul UE norme minime în domeniul
securităţii private. În majoritatea statelor europene, legislaţia în domeniul

securităţii private a fost introdusă în anii 1990, excepţiile fiind reprezentate de



14

state precum Italia (legislaţie din 1931), Finlanda (legislaţie din 1944), Suedia

(legislaţie din 1974) şi Danemarca (legislaţie din 1986).

Parteneriatul public-privat în domeniul securităţii constituie o

preocupare la nivel internaţional, dar şi naţional, diferite segmente concrete ale

sectorului securităţii cunoscând în ultimii ani un progres considerabil (unele dintre

acestea fiind formele de realizare a parteneriatului public-privat în domeniul

securităţii cibernetice). Necesitatea parteneriatului în domeniul securităţii rezultă

din amploarea riscurilor şi ameninţărilor de securitate şi presupune conjugarea

eforturilor instituţiilor statului şi a mediului privat în direcţia consolidării gradului

de securitate.

La nivelul UE, în iulie 2016, s-a consemnat primul acord de parteneriat

public-privat în domeniul securităţii cibernetice, acesta având drept scop, printre

altele, „stimularea cooperării în etapele iniţiale ale procesului de cercetare şi

inovare şi dezvoltarea unor soluţii de securitate cibernetică pentru diverse

sectoare, cum ar fi energia, sănătatea, transporturile şi finanţele”8. În afara

cadrului UE, cele mai eficiente parteneriate public-privat în domeniul securităţii

private sunt implementate în SUA, inclusiv pe segmentul tehnologiei de

securitate.

În prezent, la nivel naţional este în vigoare Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, menită a stimula

investiţiile private cu implicarea activă a statului, precum şi dezvoltarea accesării

şi implementării proiectelor în sistem de parteneriat public-privat.

În termeni operaţionali, parteneriatul presupune cooperarea între parteneri.

Ideea pivot care trebuie să stea la baza parteneriatului public-privat în

domeniul securităţii este că orice cetăţean are dreptul la protecţie şi siguranţă,

indiferent de resursele alocate şi de modul de finanţare a măsurilor de asigurare a

securităţii.

8 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2321_ro.htm
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III - CONŢINUTUL TEZEI

Teza cuprinde cinci capitole, ultimul capitol fiind destinat concluziilor

finale şi propunerilor identificate în urma cercetării realizate.

In primul capitol am prezentat ASPECTE PRELIMINARE PRIVIND

SECURITATEA, TENDINŢELE ŞI PERSPECTIVELE MEDIULUI DE
SECURITATE . In acest sens am dezvoltat conceptul si dimensiunile
securității . In continuare au fost arătate principalele surse de insecuritate , care
sunt reprezentate de riscurile si amenințările la adresa securității publice .

S-au avut in vedere aici termeni precum : terorism , criminalitate organizată ,

amenințări hibride , etc.

Capitolul II, intitulat ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
SERVICIILOR DE SECURITATE PRIVATĂ tratează pe larg locul şi rolul

serviciilor de securitate privată în actualul mediu de securitate și categoriile
de serviciile  de securitate  private .

În urma documentării efectuate pe parcursul studiilor doctorale la anumite

unităţi/obiective care sunt beneficiari ai unor măsuri de securitate fizică, au fost

prezentate (cu anonimizarea datelor privitoare la identificarea acestor societăţi),

principalele caracteristici ale măsurilor de securitate implementate, prin

consultarea serviciilor specializate de pază, acestea fiind prevăzute în cuprinsul

planurilor de pază. Cele 3 obiective/unităţi la care s-a efectuat documentarea sunt

situate în municipiul Bucureşti, respectiv o instituţie publică şi 2 societăţi

comerciale private. Adoptarea standardelor ocupaţionale în domeniul securităţii

private a condus la obţinerea identităţii ocupaţiilor, precum şi la premisele

profesionalizării personalului.

Un loc aparte îl are managementul societăților private de securitate . În

prezent , la nivel naţional, sunt adoptate standarde ocupaţionale pentru ocupaţii
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precum manager de securitate, agent de securitate, şef tură servicii de securitate,

şef obiectiv servicii de securitate, inspector de securitate, dispecer centru de

alarmă, proiectant sisteme de securitate, inginer sisteme de securitate, evaluator

de risc la securitatea fizică etc. Poziţiile de top în domeniul securităţii private sunt

specialiştii în prevenirea pierderilor, directorii/managerii de securitate. Profesiile

de top în securitatea privată includ conducerea unei companii de securitate privată

sau asigurarea securităţii în scop privat.

În privinţa standardizării sistemului de management al societăţilor private

de securitate, a fost dezvoltat Standardul ISO 18788 Sistemul de gestionare
pentru operaţiunile de securitate privată. Acest standard internaţional specifică

cerinţele şi oferă orientări pentru organizaţiile care efectuează sau contractează

operaţiuni de securitate. Scopul unui manager de securitate este să aplice politici

de securitate coerente în întreaga organizaţie.

De asemenea , considerăm că Etica în activitatea serviciilor private de
securitate este foarte importantă. La fel ca şi în cazul altor profesii, personalul

din domeniul securităţii private trebuie să lucreze într-un cadru legal şi etic. Este

rolul managementului de a stabili cele mai înalte standarde pentru conducerea

organizaţiei şi să constate că acele standarde sunt adoptate la nivelul întregii

societăţi de securitate privată. Chiar şi în lipsa unei reglementări la nivel naţional,

managerii de securitate îşi pot stabili propriile standarde de conduită în scopul

consolidării domeniului .

Elaborarea unui cod de etică/deontologie/conduită şi aplicarea sa constituie

etape esenţiale în direcţia profesionalizării unei instituţii/organizaţii, constituind

şi un antidot puternic de combatere a comportamentului non-etic şi a

devianţelor comportamentale.

In capitolul al III-lea am analizat COMPLEMENTARITATEA
SECTORULUI PUBLIC ŞI PRIVAT ÎN MATERIA ASIGURĂRII
SECURITĂŢII . In acest context se înscrie activitatea poliției in domeniul
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securității private , care se materializează atât prin acţiuni de autorizare, aprobare

sau avizare , cât şi prin acţiuni de îndrumare, verificare, control şi sancţionare în

cazul constatării unor nereguli (ce privesc atât beneficiarii, cât şi prestatorii

serviciilor de securitate). Necesitatea cooperării interinstituţionale în
domeniul asigurării securităţii reprezintă o cerință a zilelor noastre , nevoia de

securitate a fost resimţită din ce în ce mai acut, fiind sarcina agenţiilor din

domeniul securităţii să reacţioneze, atât a celor din domeniul sectorului public (în

vederea îndeplinirii obligaţiei generale a statului de asigurare a ordinii şi

siguranţei) cât şi din domeniul privat (prin materializarea formelor de pază şi

protecţie instituite prin lege).

Ultima problemă analizată a fost cea a formelor de realizare  a
parteneriatului public privat în materia securității private . Modelul de

cooperare între stat şi sectorul de securitate privată în prevenirea şi combaterea

ameninţărilor moderne de securitate poate fi dezvoltat printr-o formă de

parteneriat public-privat care să câştige din ce în ce mai multă importanţă. Pentru

dezvoltarea instrumentelor eficiente de prevenire a ameninţărilor şi pericolelor

moderne în domeniul securităţii, contribuţia esenţială şi acţiunea comună a acestor

factori - sectorul privat, comunitatea, mediul de afaceri, organizaţiile

neguvernamentale, asociaţiile profesionale şi cetăţenii - sunt cruciale . Au fost

dezvoltate o serie de teorie privind aceasta relație , dar si beneficiile și riscurile

parteneriatului . De asemenea , s-au prezentat  modelele de cooperare si

schimb de informații  între  poliție și firmele private de securitate .

Principalele provocări din sfera parteneriatului public-privat în domeniul
securităţii sunt reprezentate de necesitatea consolidării schimbului de date şi

informaţii dintre forţele de ordine publică şi serviciile de securitate privată,

instituţionalizarea formelor/parteneriatelor de cooperare, implicarea personalului

din zona securităţii private în activităţile concrete de prevenire a criminalităţii. În

prezent, la nivel naţional, aceste activităţi şi forme de cooperare se derulează
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totuşi în contextul unei relaţii de subordonare a serviciilor de securitate privată

faţă de forţele de ordine publică, având în vedere că autoritatea de reglementare

este poliţie, unele operaţiuni fiind avizate, supervizate sau aprobate de către

poliţie, care îndeplineşte şi funcţia de control .

Capitolul al IV-lea a fost dedicat unui amplu studiu empiric privind

locul și rolul serviciilor de securitate privată în contextul asigurării
securității . Acesta a fost făcut după rigorile cercetăriilor sociologice și a fost

prezentat pe larg în teză . In urma analizei si interpretării acestuia s-au formulat

unele concluzii importante vizând măsurile care trebuie luate pentru a spori gradul

de siguranță . Multe dintre acestea se vor regăsi in concluziile finale si în

propunerile exprimate.

Ultimul capitol  a fost dedicat Concluziilor finale și propunerilor .
În cadrul măsurilor de asigurare a securităţii, ultimele decenii au evidenţiat

rolul activ atât al instituţiilor publice, cât şi al actorilor privaţi din industria de

securitate. Relaţia dintre cele două părţi – forţele publice de ordine şi

societăţile de securitate privată trebuie percepută în sensul parteneriatului,
şi nu ca o competiţie pe piaţa securităţii. Locul securităţii private este unul

complementar securităţii publice, neputându-se substitui poliţiei sau altor forţe

publice de securitate (datorită prerogativelor şi competenţelor conferite prin lege

autorităţilor statului).

Dimensiunea şi rolul securității private au crescut pe întreg mapamondul în

ultimii ani. La ora actuală, securitatea privată poate reprezenta atât o

alternativă viabilă pentru protejarea siguranţei persoanelor şi a bunurilor,
cât şi o resursă complementară în cadrul sistemului de asigurare a securităţii
publice.

Securitatea privată îndeplineşte, fără îndoială, un rol semnificativ, în

prevenirea criminalităţii şi consolidarea gradului de siguranţă a cetăţenilor şi a

corporaţiilor. Prin urmare, , instituţiile publice cu competenţe în domeniul
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asigurării ordinii şi siguranţei trebuie să implice în cadrul sistemului de
securitate, sectorul serviciilor de securitate privată, pe baza parteneriatului
public-privat.

Parteneriatele public-privat pot contribui în mod eficient la reducerea
nivelului criminalităţii, fiind considerate în prezent o prioritate strategică la
nivel european. Creşterea ratei criminalităţii, diversificarea modurilor de operare

în comiterea infracţiunilor, apariţia unor noi forme de criminalitate, necesită

strategii proactive şi bazate pe parteneriatul public-privat în gestionarea eficientă

a riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii

Cercetarea efectuată a scos în evidenţă faptul că în prezent în domeniul
securităţii private sunt implicaţi următorii actori – prestatorii de servicii
(societăţile specializate în domeniu), beneficiarii serviciilor şi măsurilor de
securitate şi autoritatea de reglementare şi control – în ţara noastră, poliţia.

În vederea consolidării gradului de securitate în beneficiul

cetăţenilor/corporaţiilor, este necesară dezvoltarea unei educaţii şi a unei

culturi de securitate în rândul beneficiarilor, care să conducă la
conştientizarea riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii, necesitatea
luării unor măsuri de protecţie în vederea prevenirii şi limitării pierderilor.

Dezvoltarea sectorului securităţii private trebuie să se realizeze atât prin

creşterea aşteptărilor şi exigenţelor beneficiarilor măsurilor de securitate,
cât şi prin eficientizarea resurselor alocate asigurării securităţii de către
profesionişti – prin profesionalizarea resursei umane şi utilizarea celor mai
noi tehnologii de securitate.

În final s-au formulat o serie de propuneri , care au rezultat în urma

documentării și a cercetării empirice efectuate.

In acest sens este necesară modificarea legislaţiei în vederea
eficientizării cooperării dintre poliţie şi societăţile de securitate privată pe
baza parteneriatului .
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Tot in domeniul legislativ considerăm că este necesar regândirea legislaţiei
securităţii patrimoniale în concordanţă cu realităţile vieţii economice şi sociale

actuale , delimitandu-se clar responsabilităţile şi eliminând interferenţele cu alte

domenii de activitate ce au la bază o altă legislaţie privind competenţele

instituţionale .

Studiul efectuat prin interogarea specialiştilor a  evidenţiat în categoria

propunerilor concrete de eficientizare pe latura legislativă a activităţilor în
domeniul securităţii private următoarele aspecte:

 Modificarea cadrului legislativ privind analiza de risc la securitatea
fizică, în sensul exceptării de la obligaţia efectuării analizei de risc a

unităţilor/obiectivelor care nu au nevoie decât de implementarea unor

măsuri minime de securitate ;

 Condiţionarea încheierii poliţelor de asigurare de către asigurători de
implementarea unor măsuri minime de protecţie pe linia securităţii
fizice ;

 Modificarea cadrului normativ privind termenul de revizuire a
măsurilor de securitate stabilite prin analiza de risc, astfel încât aceasta

să nu se mai realizeze cel puţin o dată la 3 ani, ci pe baza unui audit al

riscului ;

 Stabilirea unor cerinţe precise şi eficiente în domeniul securităţii cu
responsabilizarea factorilor de decizie ;

 Excluderea din serviciile de securitate a societăţilor implicate în fapte
de evaziune fiscală.
Propuneri pentru eficientizarea acțiunii beneficiarilor de servicii de

securitate . Aceștia trebuie să acționeze în sensul:

 cunoaşterii mai bune a legislaţiei pe linie de pază şi protecţie a
bunurilor şi valorilor;
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 punerii în practică a măsurilor din analiza de risc la securitatea fizică
şi a planului de pază ;

 elaborarii de regulamente de ordine interioară aprofundate, cu
precizări clare privind regulile de acces şi circulaţie în obiectiv;
O alta propunere vizează adoptarea unei Strategii în domeniul

securităţii private ( pe baza modelului implementat în alte state )  care să aşeze

pe baze moderne prestarea serviciilor de securitate privată, în contextul

parteneriatului public-privat. În acest context există posibilitatea creeării unei
Autorităţi în domeniul Securităţii Private, aceasta putând îndeplini şi rolul de

organism de consultare profesională, precum şi de furnizor de servicii de

formare profesională specializată în domeniu.

În cadrul acestei strategii, în vederea ridicării nivelului de pregătire a

viitorilor agenţi şi manageri de securitate, ar trebui prevăzută şi modificarea

sistemului de formare profesională, prin preluarea acestei sarcini exclusiv de

către asociaţiile profesionale în domeniul securităţii private, iar formatorii

angrenaţi în procesul de formare să deţină obligatoriu expertiză în domeniul

aplicării legii sau al ordinii şi siguranţei publice. De asemenea, suntem de părere

că este necesară eficientizarea procesului de recrutare şi selecţie a agenţilor de

securitate, prin înăsprirea condiţiilor legale de înscriere şi absolvire a

cursurilor în domeniu.

De asemenea , considerăm ca fiind necesară armonizarea codurilor de
conduită specifice în domeniul securităţii private, acest lucru putându-se

realiza atât prin adoptarea unui cod de etică pentru domeniul securităţii private

la nivel european (cu caracter de recomandare, conform modelului Codului

european de etică al poliţiei), cât şi adoptarea de către asociaţiile profesionale în

domeniul securităţii private a unui cod unic de conduită, care să fie aplicabil

tuturor societăţilor specializate de pază şi protecţie.
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