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Consiliul Director al ARTS (CD) propune înființarea unui corp de
experți din rândul membrilor ARTS care să ofere servicii de expertiză
tehnică,, arbitrajj șși verificarea conformității
ț la cererea terților
ț
sau a
firmelor membre ARTS. Aceste servicii, nu se vor suprapune și nu vor
concura serviciile oferite de firme cum ar fi proiectare, consultanță,
analiză de risc etc.

Corpul de experți va funcționa sub egida ARTS, pentru început în 5
zone de expertiză:
1)
2))
3)
4)
5))

Securitate (efracție, control acces)
Incendiu ((detecție,
ț semnalizare șși stingere
g
incendiu))
Securitate mecano‐fizică
TVCI – IP, comunicații, transmisii de date etc.
Dispecerizare
p

Experții vor aplica și vor fi evaluați după o grilă de criterii elaborată de
CD al ARTS. De asemenea, aceștia vor trebui să adere la codul etic al
experților ARTS.
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Verificator și arbitru

NECESITATE?
CD al ARTS a identificat nevoia înființării corpului de experți ca reacție
la lipsa unui cadru instituțional și de personal certificat care să vină în
sprijinul clienților interesați, să verifice calitatea și conformitatea
proiectelor implementate.
implementate
Un alt aspect îl comportă situațiile de arbitraj tehnic între prestatorii de
servicii sau atunci când se solicită un p
punct de vedere de terță
ț p
parte.
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NECESITATE?
‐ Contextul extern

‐ Mediul social, cultural, politic, juridic, de reglementare, financiar,
tehnologic, economic, natural și competitiv
‐ Programe și tendințe cu impact asupra organizației privind
securitatea
‐ Relațiile externe cu părțile interesate, percepții și valori
‐ Contextul intern

‐ Guvernare, structura organizațională, roluri și responsabilități
‐ Politici, obiective și strategii
‐ Capabilități și resurse
‐ Sisteme de informații
‐ Cultura organizațională
‐ Relații contractuale
Verificator și arbitru

OPORTUNITATE!
‐ Dezvoltarea mediului de afaceri privat
‐ Reglementarea politicii și mediului de securitate
‐ Integrarea securității în procesele organizaționale
‐ Determinarea resurselor adecvate pentru organizație privind securitatea
‐ Stabilirea adecvată la nivel organizațional
g
ț
a mecanismelor de comunicare șși
de raportare a situațiilor de urgență
Verificator și arbitru

Rolul expertului în securitate
De a explica și de a rezuma
‐Examinează rapoarte de verificare tehnică
‐Mediază
M di ă la
l cerere situații
it ții de
d incidență
i id ță tehnică
t h i ă de
d securitate
it t
‐Arbitrează, la cerere, rezolvarea unor situații litigioase privind sistemele de
securitate
 Execută
expertizarea
sistemelor de
securitate – la cerere sau după apariția unor
incidente de securitate
‐ Avizează proiectele de instalare sisteme de
securitate (efracție,
(efracție TVCI,
TVCI C.A.
C A sau mecanice )
‐ Supervizează implementarea proiectelor din
punct de vedere al securității informației
‐ Testează eficiența controalelor de securitate
implementate în proiecte și/sau identifică
vulnerabilitățile
existente
la
nivelul
sistemului

‐ Verifică
V ifi ă propunerile
il tehnice
t h i
d securitate
de
it t
(achiziții)
‐ Verifică proiectele tehnice de securitate
(Hotărârea 301/2012 la Legea 333/2003, I 9)
‐ Verifică modul de implementare
p
a
sistemelor de securitate
‐ Verifică, pentru avizare sau autorizare,
documentații (plan de securitate, securitate
fizică, securitatea informației, securitate la
incendiu și protecție civilă),
civilă) după caz.
caz

Cine are nevoie de expertize?
‐

serviciile publice: justiția, organele de ordine, serviciile medicale și de
igienă;

‐

suprastructura societății: factorii decidenți din cadrul organizațiilor;

‐

mediul de afaceri și financiar: bănci, societăți de producție, de
distribuție, de comerț, de servicii;

‐

mediul ştiințific: mediul academic, universități, institute de cercetare;

‐

structurile
l asociative: ONG –uri, asociații ale
l consumatorilor
l etc.;

‐

persoanele fizice: consumatori, contribuabili, părți în litigii etc.

Tipurile de reglementări privitoare la expertize
‐ Procedurale
‐ Profesionale ‐ expertize extrajudiciare la cerere (persoane fizice,
persoane juridice)
‐ arbitraje în cauze civile
‐ expertize analize de risc

Ce este “expertul”?

Expert = persoană care posedă cunoștințe temeinice într‐un
anumit domeniu științific, cultural, tehnic, legislativ etc., și un bun
specialist în domeniul respectiv; persoană competentă într‐un
anumit
i domeniu,
d
i numită
i ă de
d un organ de
d stat sau de
d părțile
ă il
interesate pentru a face o expertiză.

Expertul în securitate
CUNOȘTINȚE
temeinice
mult peste
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CERINȚE

+

EXPERIENȚĂ
practică
consistentă

+

REZULTATE
relevante în
domeniu și
beneficiari
mulțumiți

Să fie capabil să judece în mod pertinent și imparțial fapte
care țin de domeniul său,
său de a comunica rezultatele
expertizei sale și de a dezbate subiectul acesteia împreună
cu instituții de decizie precum și cu nespecialiști.

Cerin e minime expert în securitate
‐

Cunoștințe: absolvent studii superioare

‐

Experiență: minim 7 ani de lucru (cumulat) în același domeniu (relevant
pentru competența considerată)

‐

Realizări/rezultate/referințe: prezintă/menționează dovezi verificabile, cu
ocazia înscrierii în R.N.E.

‐

Etic/deontologic : orientare către client și soluționarea acestora (win‐win)

‐

P
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Registrul Național al Experților

BENEFICII
‐ Stabilirea unei baze de încredere pentru luarea deciziilor și de planificare a
activităților de securitate
‐ Creșterea probabilității de realizare a obiectivelor organizației
‐ Încurajarea managementului proactiv privind securitatea
‐ Identificarea oportunităților și amenințărilor de securitate în întreaga organizație
‐ Alocarea eficientă și folosirea resurselor bugetare și umane
‐ Conformitate cu cerințele legale și de reglementare relevante și normele
internaționale
‐

Îmbunătățirea operațională efectivă și eficiența securității

Verificator și arbitru

Vă mul umim!

