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Comunicat
In data de 15 mai avut loc prima reuniune de lucru a juriului national al editiei 2017 a Trofeelor OSPA
Romania Au fost prezentate procedurile de lucru si principiile jurizarii, un accent deosebit punandu-se
in acest sens pe principiile care stau la baza procesului de jurizare in cadrul OSPA, respectiv,
obiectivitatea, integritatea, independenta, impartialitate si egalitatea de tratament.
Din juriu fac parte personalitati si specialisti de marca precum: D-na Iolanda Staniloiu, dl. Gen. (r) Ion Popescu, dl.
Liviu Mateescu, dl. Aurel Catrinoiu, dl. Alin Lupea, dl. Vasilica Istrate, dl. Stelian Arion, dl. Constantin Iordache, dl.
Stelian Pena, dl. Rene Pasculescu si dl. Alexandru Costachi.
Cu aceasta ocazie a fost ales si Presedintele Juriului in persoana Doamnei Iolanda Staniloiu.
Inscrierile aplicatiilor pentru trofeele OSPA au fost deschise data de 15 Februarie, data limita pentru inscierea
aplicatiilor fiind 30 iulie.
Finalistii de anul acesta vor fi anuntati la inceputul lunii octombrie.
La editia din acest an sunt sase categorii de premiere, cu doua mai mult decat la editia inaugurala: Manageri si
Directori de Securitate (in house), Instalatori/Integratori Sisteme de Securitate, Agenti de Securitate, Consultanti
de Securitate (Evaluatori de Risc la Securitate Fizica), Programe de CYBERSECURITY si Premiul pentru Intreaga
Cariera dedicata Securitatii Private.
Gala de decernare a premiilor OSPA va avea loc pe data de 10 noiembrie 2017 de la ora 19 la JW Marriott Grand
Hotel.
In afara de Romania, in acest an au loc Gale OSPA in Australia, Germania, Marea Britanie, Norvegia si Statele Unite.
Pentru mai multe detalii si informatii referitoare la Trofeele OSPA Romania (juriu, categoriile de premiere, inscrieri,
etc.) puteti urmari website-ul https://ro.theospas.com, publicatia noastra Security Excellence Digest sau paginile
noastre de pe retelele de socializare.
Informatii despre eveniment mai pot fi gasite si pe http://ziuasecuritatiiprivate.ro/
De asemenea, pentru orice informatii suplimentare privitoare la Premiile OSPA, ne puteti scrie pe adresa
office@fss.org.ro.
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