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Curriculum vitae 
Europass 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informaţii personale 

Nume / Prenume Arion, Stelian 
 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

Experienţa profesională 

Expert securitate fizică /managementul riscurilor de securitate/managementul 
securităţii informaţiei/ protecţia informaţiilor clasificate/ protecţia 
infrastructurilor critice/ management al identităţii/managementul continuitatii 

 

Perioada 2009 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director general 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management societate comerciala; prestare servicii de consultanta de securitate si management risc 

Numele şi adresa angajatorului Secant Security SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanta in domeniul securitatii si managementului riscului, proiectare, instalare si intretinere 
sisteme de alarmare la efractie 

 

Proiecte relevante: 

 Studii si analize privind riscurile de securitate pentru Centrala Nucleara Cernavoda, Banca 
Nationala a Romaniei, Hidroelectrica, SC Arsenal Resita SA, Romgaz, BRD Groupe Societe 
Generale, Bancpost, unitati din cadrul Romarm, Zona Libera Sulina, CN Loteria Nationala 

 Studii privind infrastructurile critice nationale 

 Consultanta implementarea si mentinerea SMSI la CN Imprimeria Nationala si Agentia 
Nationala de Integritate 

 Elaborare plan de continuitate a activitatii la C.N. Imprimeria Nationala S.A. si Agentia 
Nationala de Integritate 

 Studii de fezabilitate pentru sisteme de protectie a infrastructurilor critice 

 Audit de tip analiza-diagnostic a managementului securitatii informatiei la S.N. Transgaz S.A. 

 Consultanta in securitate pentru unitatile SNGN Romgaz SA 
 
 
 

Perioada 2013 - prezent 
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Funcţia sau postul ocupat Evaluator de risc la securitate fizica inscris in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate 
Fizica 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare analize de risc la securitate fizica cf. Instructiunii nr.9/2013 

Numele şi adresa angajatorului Secant Security 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Managementul riscurilor de securitate 

 

Perioada 
 

2011 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare si sustinere cursuri de prefectionare profesionala (formare competente) 

Numele şi adresa angajatorului ARTS, IBR, ROFMA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Formare profesionala pe teme privind: Managementul riscurilor de securitate, Sisteme de 
management al securitatii, Monitorizarea si evaluarea securitatii, Analiza riscuri de securitate fizica, 
Implementarea si administrarea sistemelor de securitate fizica, Managementul riscului si 
managementul continuitati in FM 

 

Perioada 
 

2004 - 2009 

Funcţia sau postul ocupat Director general 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management regie autonoma 

Numele şi adresa angajatorului R.A. RASIROM, 3 Pinul Alb, 050042, sector 5, Bucuresti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Furnizare servicii si solutii tehnice de securitate, tipografie, reparatii auto 
 

Proiecte relevante 

 Sisteme complexe de securitate la Camera Deputatilor, B.N.R., S.P.P, S.I.E., M.A.E., S.R.I., 
C.N. Imprimeria Nationala. 

 Sistem de culegere a datelor, personalizare si emitere pasapoarte electronice 

 Consultanta de securitate, inclusiv securitate fiizica, managementul securitatii informatiei, 
managementul riscului de securitate, managementul continuitatii in cadrul C.N. Transelectrica 
S.A. ING Bank 

 

Perioada 
 

1999 – 2004 

Funcţia sau postul ocupat Director tehnic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management tehnic; management proiecte majore; sef strucura de securitate; responsabil sisteme de 
management 

Numele şi adresa angajatorului R.A. RASIROM, 3 Pinul Alb, 050042, sector 5, Bucuresti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Furnizare solutii tehnice de securitate, tipografie, reparatii auto 
 

Proiecte relevante 

 Proiectare si management de proiect sisteme de securitate guvernamentale, unitati 
financiare, unitati de productie, obiective private 

 Documentare si instituire organism de certificare pentru sisteme de management al securitatii 
informatiei – proiect cercetare in cadrul programului INFRAS – premiul II 

 Sistem integrat informatic si de securitate pentru ORNISS 

 Sistem de securitate fizica a biroului de documente clasificate MCSI, Administratia 
Prezidentiala, ANRC 

 

Perioada 
 

1995 – 1999 

Funcţia sau postul ocupat Inginer, sef sectie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare si coordonare instalari proiecte complexe de securitate 

Numele şi adresa angajatorului R.A. RASIROM, 3 Pinul Alb, 050042, sector 5, Bucuresti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Furnizare solutii tehnice de securitate 

 

Perioada 
 

1988 – 1995 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare echipament de tehnica speciala 

Numele şi adresa angajatorului Institutul pentru Tehnologii Avansate, Bucuresti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare si realizare echipamente de tehnica speciala 

 

Perioada 
 

1983 – 1988 

Funcţia sau postul ocupat Inginer, sef colectiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare instalatii de automatizare 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetari pentru Constructii de Masini, Bucuresti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Furnizare tehnologii pentru industria constructoare de masini 

Educaţie şi formare 
 

Perioada 2017 

Calificarea / diploma obţinută Expert achizitii publice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare interpersonala, Perfectionarea pregatirii profesionale, Utilizarea calculatorului, 
Coordonarea muncii in echipa, Negocierea in cadrul procedurilor de atribuire, Elaborarea 
documentelor de specialitate, Analizarea legislatiei aplicabile specifice, Acordarea consultantei de 
specialitate, Planificarea achzitiilor publice, Derularea procedurilor de atribuire, Finalizarea 
procedurilor de atribuire 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia Romana pentru Tehnica de Securitate 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Euro Best Team 

 

Perioada 
 

2016 

Calificarea / diploma obţinută Proiectant sisteme de securitate - sisteme de stingere automata a incendiilor, sisteme de ventilare 
pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Elaborare analiza de risc, elaborare specificatii tehnice si solutii privind sisteme de stingere automata 
a incendiilor, sisteme de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti; verificarea proiectului, 
monitorizarea executiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia Romana pentru Tehnica de Securitate 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada 
 

2014 

Calificarea / diploma obţinută Evaluator de risc la securitate fizica 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aplicarea procedurilor de calitate in procesul de evaluare, Comunicarea in domeniul riscului, 
Documentarea in vederea realizarii ERSF a obiectivului, Stabilirea contextului de ERSFa obiectivului, 
Identificarea riscurilor la securitate fizica a obiectivului, Analiza riscurilor la securitate fizica a obiectivului, 
Estimarea riscurilor la securitate fizica a obiectivului, Tratarea riscurilor la securitate fizica a obiectivului, 
Monitorizarea si revizuirea riscurilor la securitate fizica a obiectivului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia Romana pentru Tehnica de Securitate 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Proiectant sisteme de securitate 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aplicarea prevederilor legale privind sănătatea si securitatea in munca şi domeniul situaţiilor de 
urgentă; Aplicarea normelor de protecţie a mediului; Elaborarea analizei de risc privind protecţia 
persoanelor si valorilor; Elaborarea soluţiei tehnice si a proiectului privind sistemul tehnic de detecţie 
şi semnalizare la efracţie şi control acces, sistemul tehnic de detectare, semnalizare şi alarmare la 
incendiu, sistemul tehnic de televiziune cu circuit închis (TVCI), sistemul tehnic de 
monitorizare,întocmirea de devize. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia Romana pentru Tehnica de Securitate 

 

Perioada 
 

2011 

Calificarea / diploma obţinută Manager proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stabilirea scopului proiectului; Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului; Planificarea 
activităţilor si jaloanele proiectului; Realizarea procedurilor de achiziţie; Managementul riscurilor; 
Managementul echipei de proiect; Managementul comunicării in cadrul proiectului; managementul 
calităţii proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fiatest 

 

Perioada 
 

2010 

Calificarea / diploma obţinută Formator competente profesionale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Planificarea si organizarea evaluarii; inregistrarea si raportarea rezultatelor evaluarii; efactuarea 
evaluarii; elaborarea instrumentelor de evaluare; analizarea informatiilor si luarea deciziei privind 
competenta; verificarea interna a proceselor de evaluare; verificarea externa a proceselor de evaluare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Business Development Services 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada 
 

2010 

Calificarea / diploma obţinută Evaluator competente profesionale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Identificarea nevoilor de formare; proiectarea unui program de formare; organizarea si pregatirea unui 
program de formare; facilitarea sesiunilor de formare; aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de 
formare; evaluarea participantilor la formare; stimularea impactului pe termen lung al sesiunilor de 
formare; evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor de formare; autorizarea programelor 
de formare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Business Development Services 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2001 

Calificarea / diploma obţinută Specializare in management 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management strategic, organizational, financiar, al resurselor umane, al proiectelor; marketing, 
informatica, birotic, contabilitate, piete de caprital si institutii financiare, tehnic de comunicare si 
negociere 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Scoala nationala de Studdii Politice si Administrative 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1987 

Calificarea / diploma obţinută Protectia proprietatii industriale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia Stefan Gheorghiu - CEPECA 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1986 

Calificarea / diploma obţinută Fiabilitatea componentelor si instalatiilor electronice, electrotehnice si de automatizare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Institutul Politehnic Bucuresti – Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 

 

Perioada 1975 - 1981 

Calificarea / diploma obţinută Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Institutul Politehnic Bucuresti / Facutlatea de Electronica si Telecomunicatii 

 

Limba(i) maternă(e) Romana 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, Franceza 

Autoevaluare 

Nivel european (*) 
 

Engleza 

Franceza 

 
 
 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de intelegere a aspectelor sociale, spirit de initiativa, spirit de echipa manifestat in multiple 
activitati obstesti prezentate mai jos. 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de analiza si sinteza, capacitate de management strategic si operational - competentele au 
fost dobandite prin studiile postuniversitare de management si prin autoeducare, abiulitatile au fos 
consolidate in practica functiilor de conducere prezentate mai sus. 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice Sisteme de alarma - impotriva efractiei, securitate la incendiu, control al accesului, TVCI, transmiterea 

alarmelor - diferite cursuri de factura generala sau organizate de producatori/distribuitori, practica 
efactiva de la proiectare pana la punere in functiune 
Management de proiect - cursuri de specialitate si practica coordonarii unor proiecte de amploare 
dupa cum este prezentat mai sus. 
Consultanta, audituri de securitate, studii de risc, studii privind managementul securitatii informatiei, 
protectia infrastructurilor critice - cursuri de specialitate, experienta de 10 ani in domeniu 
Consultanta managementul riscului, managementul continuitatii, experienta 5 ani in domeniu 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

MS Windows, MS Office, AutoCAD - compentele si aptitudinile au fost dobandite prin autoeducare/ 
studiu individual si perfectionate prin utilizarea curenta . 

Înţelege re Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

 B2  B2  B1  B1  B1 

 B2  B2  B1  B1  B1 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini artistice - . 

Alte competenţe şi aptitudini Bun comunicator - participare la diferite conferinte, ateliere de lucru in tara si strainatate. 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare  

Alte cursuri 2010, “Auditor pentru sisteme de management al securitatii informatiilor conform standardelor SR 
ISO/CEI 27001:2006, SR ISO/CEI 27006:2008, SR EN ISO 19011:2003” – CERTIND – 20-24 
septembrie, Bucuresti; 
2010, “ISO/IEC 27001 – Information Security Management Systems” – Seminar regional ISO găzduit de 
ASRO – 24-26 februarie, Bucuresti; 

 2005 “Reţele de comunicaţii sigure” – Reichle and De Massari, Elvetia; 
2004, “Sisteme de management al calitatii – auditor extern ” - FiaTest, Bucuresti; 

 2004, “Transferul de tehnologii: O perspectiva internationala integrata” –Universitatea Austin SUA, 
Bucuresti; 

 2004, “Auditor – Sisteme de management al securitatii informatiilor ” – TUV-IT Germania, Bucuresti; 

 2004 “Sisteme de detectie a activitatilor teroriste” – Tekno International Italia, Roma; 

 1997 “Controlul accesului autovehiculelor” – Kaba Systems Germania, Zul 

 1997 “Sisteme electromecanice de control al accesului” – Kaba Gallenschutz Germania, Bul; 

 1992 “Sisteme de detectie si semnalizare a efractiei” – Eff-Eff Fritz Fuss Germania, Albstad; 

Activitati obstesti 
 

2005 - , Vice-Presedinte, Asociatia Romana pentru Tehnica de Securitate ARTS; 

 2009 -, Membru in Comitetul Director al Federatiei Serviciilor de Securitate FSS; 
2009-, Membru in Comitetul Director al Asociatiei Romane a Inginerilor de Securitate la Incendiu ARISI 

 2015 -, Vicepresedinte al Asociatiei Nationale pentru Evaluarea Riscurilor de Securitate Fizica, ANERSF 

 2010-, Membru fondator al Asociatiei Romane pentru Protectia Infrastructurilor Critice ARPIC 

 2012 -, Membru collaborator ANSSI 

 2008 – Preşedinte, Comitetul tehnic pentru Securitatea informatiilor, ISO/IEC, ASRO; 

 2013 - 2016 Expert al ASRO in CT4 al CENELEC Standarde de calitate a serviciilor privind sistemele de 
alarmare la efractie si incendiu 

 2008 -, Membru, Comitetul tehnic pentru Securitatea societatii, ISO/IEC, ASRO; 

 2010 -, Membru, Comitetul tehnic pentru Managementul riscului, ISO/IEC, ASRO; 

 2011 -, Membru al Comitetului tehnic al RENAR 

 2007 - 2015, Membru ISACA; 

 2008 -, Membru ASIS International; 
 

Autor standarde ocupationale (impreuna cu colectiv): Tehnician DSVCAM, Inginer sisteme de securitate, 
Proiectant sisteme de securitate, Manager de securitate 

Activitati stiintifice 
 

Articole publicate in “Alarma”, “22”, “Protectia Civila”, “Energetica”, “Club Feroviar”, prelegeri la 
conferinte, simpozioane, contributie la versiunea a limba romana a mai multor standarde cf. Lista 
anexa 

Anexa Lista articole, prelegeri (se transmite la solicitare) 

 


