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Gala Premiilor OSPA ROMANIA aduce in prim-plan, pentru al doilea an consecutiv, excelenta
profesionala in domeniul securitatii private
Industria de securitate privata din Romania si-a desemnat premiantii in cadrul celei de a doua Gale a
Premiilor OSPA ROMANIA, eveniment de prestigiu ce a reunit cele mai importante companii din
domeniu.
Trofeele pentru Excelenta Profesionala in Domeniul Securitatii Private (OSPA) reprezinta un program
special conceput pentru promovarea realizarilor profesionale deosebite in acest domeniu ce se
desfasoara la nivel international, inclusiv in Romania. Programul OSPA a fost dezvoltat de o echipa de la
Centrul de Studii in domeniul securitatii si criminologiei "Perpetuity Research" condusa de profesorul
Martin Gill din Marea Britanie, specialist in criminologie.
Organizate in colaborare cu Federatia Serviciilor de Securitate din Romania, Premiile OSPA Romania
propun un sistem de apreciere complet independent, obiectiv si cuprinzator, care ofera celor care
exceleaza in domeniul lor de activitate profesionala o oportunitate ca performanta lor sa fie recunoscuta
si celebrata.
Juriul OSPA ROMANIA 2017 a fost format din: D-na Iolanda Staniloiu (presedinta); Dl. Alexandru
Costachi; DI. Alin-Petru Lupea; Dl. Aurel Catrinoiu; Dl. Gen. (r) Ion Popescu; Dl. Liviu Mateescu; DI.
Rene Pasculescu, CPP; Dl. Silvian Pena; DI.Stelian Arion; Dl. Constantin Iordache; DI. Domnul Vasilica
Istrate.
In analiza lor, juratii au luat in calcul valoarea sociala a proiectului – care este valoarea adaugata a
acestuia pentru comunitate sau pentru companie; exemplaritatea proiectului: cat este el de nou, de
interesant si problemele care le rezolva; si, in al treilea rand, a fost luat in considerare gradul de
aplicabilitate si de scalabilitate – adica masura in care el poate fi replicat si in alte cazuri – mai mari sau
mai mici, mai simple sau mai complexe.
Spre deosebire de editia inaugurala din 2016, cand au fost 4 categorii de premiere, la editia din 2017 au
fost 6.
Iata finalistii si castigatorii din acest an si proiectele cu care acestia s-au prezentat:
Trofeul OSPA – Manageri si Directori de Securitate (in-House)
Dan Avram, Bunge Romania
Dl. Avram a implementat un concept de securitate coerent, constant monitorizat si permanent
actualizat, ce a rezultat intr-o imagine mai clara a punctelor vulnerabile si necesar a fi tratate.
Provocarea a venit din specificul si diversitatea activitatilor care trebuiau acoperite: produse vrac, usor
de valorificat si foarte tentante. Rezultatul a fost cresterea eficacitatii factorului uman utilizat pentru
asigurarea securitatii si o vizibilitate mai buna a componentei de securitate la nivelul companiei, la rolul
ei in protejarea si dezvoltarea businessului.
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Dan Marin, Cora Romania
Dl. Marin a introdus un audit bianual de securitate in toate magazinele grupului din Romania si noi
proceduri de securitate, in urma carora s-a constatat o scadere a pierderilor prin furt cu circa 30%,
cresterea calitatii serviciilor si a stabilitatii echipelor de paza interne si externe.
De asemenea s-au stabilit standardele de functionare si de mentenanta pentru echipamentele de
securitate utilizate, crescand durata de viata a acestora si reducand cheltuielile de inlocuire.
Dan Grigore, DG Security
Dl Grigore a pus la punct un sistem de raportare ce consta in transmiterea in timp real a tuturor
incidentelor de securitate din cele 100 de puncte de lucru (furturi, altercatii, amenintari, etc.),
inregistrarea lor la sediul central de catre o persoana dedicata, analizarea situatiei pentru fiecare
magazin in parte, previzionarea activitatii in baza istoricului si actionarea in consecinta pentru obtinerea
unui raport cost beneficiu cat mai favorabil. Acest sistem flexibil genereaza plus valoare prin folosirea
resurselor bugetare cat mai rentabil si obtinerea unor rezultate cu costuri optimizate.
Castigatorul categoriei a fost desemnat dl. Dan Grigore, juriul considerand ca: “Valoarea proiectului
consta in transformarea auditului de securitate intr-un un pas necesar pentru cresterea gradului de
securitate si a eficacitatii acesteia la nivelul companiei precum si a flexibilizarii alocarii posturilor de
paza corelate nivelelor de risc, asa cum au fost relevate de numarul incidentelor si valoarea pagubelor
produse in perioada anterioara.”
Trofeul OSPA – Instalatori/Integratori Sisteme de Securitate
Eutron Invest Romania SRL
Proiectul de instalare a unui sistem de supraveghere video cu 2/4 camere montate pe masina a dus la
reducerea riscurilor conexe transportului de valori, la imbunatatirea controlului si a monitorizarii,
asigurandu-se o trasabilitate a evenimentelor in timp real. S-au redus astfel erorile umane in dispecerat
prin intermediul aplicatiei VMS, combinata cu procedurile specifice la nivelul fiecarui tip de notificari.
Parking Spotter
Solutia Parking Spotter inglobeaza in aceeasi aplicatie toate locurile de parcare dintr-un oras, oferind
astfel utilizatorului final avantajul de a cauta un loc liber de parcare intr-o singura aplicatie, indiferent de
parcarea in care se afla. Aplicatia va duce la scaderea poluarii din aglomerarile urbane, prin identificarea
rapida a locurilor libere si transmiterea lor catre cei care cauta: in aeroport, la birou, in centrele
comerciale, stadioane etc.
Anastasie Balacescu, Bit Servicii
Proiectul propus consta in realizarea unei platforme comune intre sistemul de acces fizic - controlere,
cititoare de carduri, servere, bariere, usi si turnicheti si aplicatia software de gestiune, astfel incat prin
sincronizarea acestora sa existe un schimb de informatii in ambele sensuri, respectiv transmiterea
restrictiilor de acces catre sistem si a tranzactiilor de intrare-iesire catre aplicatie.
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Castigatoarea categoriei a fost aplicatia Parking Spotter, juriul considerand ca a avut in fata “o
initiativa ingenioasa, finalizata intr-o solutie integrata cu aplicatii benefice nu numai in domeniul
securitatii.”

Trofeul OSPA – Consultanti de Securitate – Evaluatori de Risc la Securitatea Fizica.
Nicolae Molnar, PGC Security Expert
Auditul de risc efectuat de dl. Molnar a rezultat in instalarea unui nou sistem de securitate ce a
presupus: schimbarea locatiei depozitului, delimitarea ariilor de depozitare si de lucru, introducerea
unor perimetre de securitate concentrice si noi proceduri de securitate, astfel incat nu au mai existat
tentative de efractie. Datorita multitudinii de echipamente de securitate vizibile si, probabil, a
constientizarii angajatilor ca riscul de a fi prins (in eventualitatea „vanzarii de informatii”) a crescut,
compania a eliminat practic riscul de sustragere de bunuri din depozit.
Ionut Manole, SMS Security Invent
Dl. Manole a propus beneficiarilor instrumente eficiente de monitorizare si evaluare a performantelor
componentelor sistemului de securitate (oameni, proceduri, echipamente), fiecare componenta fiind
monitorizata permanent cu un set de indicatori de performanta obiectivi (KPI). Noua platforma
integreaza sisteme actuale: control acces, detectie efractie, CCTV atat analogic cat si IP, detectie
incendiu si, in caz de alarma, activeaza direct in dispecerat camera video asociata evenimentului.
Cornel Donisan, Guard One
Dl. Donisan a creat un Proiect Special Personalizat pentru o mare firma din retail, cu agenti de securitate
selectati pe criterii de competenta si profesionalism pentru care tarifele negociate au fost mai mari.
Organizati in „Echipe Speciale” si dispusi la trei obiective de retail cu lipsuri in inventare cuprinse intre
0,75 % - 0,89 %, s-a reusit scaderea lor la 0,25 % - 0,30 %, valoarea rezultata prin diminuarea pagubelor
fiind de 10 ori mai mare decat sumele cheltuite in cadrul Proiectului.
Castigatorul categoriei a fost desemnat dl. Nicolae Molnar, juriul remarcand “scalabilitatea proiectului
si contributia la constientizarea clientului privind riscurile de securitate fizica.”
Trofeul OSPA – Agenti de Securitate
Claudiu Burca, Zip Escort
In primavara acestui an, dl. Claudiu Burca de la ZIP Escort a participat activ la prinderea unui infractor
specializat in spargerea de magazine in Constanta, actiunea sa curajoasa determinand conducerea IPJ
Constanta sa adreseze oficial multumiri societatii ZIP Escort.
Marcel Eugen Dusan, Morar Paza si Protectie
Tot in primavara acestui an, agentul Marcel Eugen Dusan a prins un spargator care intrase intr-un
magazin. Desi a observat hotul ascuns in spatele unor rafturi, s-a prefacut ca nu-l observa si a iesit,
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incuind usa magazinului. Hotul, crezand ca a scapat, a incercat sa iasa pe fereastra din spate, cazandu-i
fix in brate domnului Dusan, care il astepta. Hotul a fost imobilizat si predat politiei.
Dan Tomescu, Guard One
Dl.Tomescu a facut parte din personalul de interventie care a asigurat securitatea participantilor unui
eveniment public in apropierea Pietei Unirii din Bucuresti. Pe timpul desfasurarii evenimentului, uneia
dintre participante i-a fost smuls telefonul din mana. Dl. Tomescu a inceput urmarirea infractorului, a
alertat echipajele de politie cu care a mentinut legatura, a ajutat la prinderea si identificarea
infractorului, depunand apoi marturie. Modul de actiune al agentului de securitate Tomescu a fost
prelucrat cu tot personalul din compunerea Structurii de Interventie Rapida.
Castigator a fost desemnat dl. Dan Tomescu, despre care juriul a afirmat ca este “un exemplu de
pasiune si dedicatie pentru profesia aleasa”.
Trofeul OSPA - Programe CYBERSECURITY
Global Data Security
Compania a dezvoltat o platforma care ajuta la protejarea datelor critice. In acelasi timp, datorita
modulelor aditionale incluse (firewall, antispam, protectie email, inventariere hardware si software,
monitorizare retea) au fost reduse cheltuielile administrative. Administratorii de retea beneficiaza
oricand, prin intermediul consolei de management, de un overview al sanatatii retelei, stiind unde
trebuie sa intervina pentru corectarea problemelor semnalate.
Cyber Smart Defence
Proiectul propune o abordare unica, prin combinarea testelor de penetrare manuale cu instrumentele
de scanare automata, realizata de o echipa de ethical hackeri de clasa mondiala, cu o stare de spirit de
hacker care nu poate fi inlocuita, avand in spate ani de experienta in testarea penetrarii si securitatii IT si
mii de evaluari de risc de Securitate. Metodologia controlata cu grija asigura un impact scazut asupra
operatiilor de business.
S-a constatat ca 97,5 % dintre sisteme sunt vulnerabile la atacuri. Atacurile de succes sunt realizate de
hackeri (oameni), iar apararea este bazata pe echipamente (hardware si software) proiectate de oameni
care nu au fost niciodata hackeri.
Cristian Stoica
Dl. Stoica a creat o platforma integrata capabila sa detecteze schimbarile neautorizate, cum ar fi
actiunile utilizatorilor/administratorilor asupra sistemelor/resurselor si genereaza alerte pentru a
atentiona in privinta problemelor de conformitate si amenintarilor potentiale. Platforma poseda si un
modul pentru remediere automata, iar atunci cand este folosit motorul de testare, datele colectate de la
utilizatori sunt luate in calcul pentru un reglaj fin al rezultatelor.
Castigatoare a fost desemnata aplicatia propusa de Cyber Smart Defence “datorita conceptului de
#protectie punctuala# a tuturor componentelor retelei si a device-urilor din spatiul respectiv.”
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Trofeul OSPA - Pentru Intreaga Cariera dedicata Securitatii
Gheorghe Ilie
Incepand cu anul 1998, domnul Ilie s-a dedicat securitatii private, dezvoltand in cadrul Grupului UTI,
primul concept de securitate dedicat domeniului financiar-bancar, fiind un promotor al securitatii
cibernetice in Romania.
A dezvoltat primul concept de securitate integrata in cadrul companiilor din Romania, vorbind pentru
prima data la noi de conceptul de risc operational, aplicarea managementului de risc si cultura
structurilor de securitate in companiile private.
A participat, la grupurile de lucru pentru Legea nr. 333/2003 si a Normelor metodologice de aplicare a
ei, fiind – de asemenea, - membru al grupurilor de lucru in care s-a stabilit strategia de securitate in
domeniul financiar-bancar si in cel organizat de IGPR pentru elaborarea proiectului Legii Securitatii
Private.
General in retragere Ion Popescu
Aproape 45 de ani din activitatea desfasurata de domnul general Ion Popescu a fost legata de apararea
ordinii si linistii publice, protejarea bunurilor si valorilor publice ori private atat in calitate de ofiter de
politie in domeniul ordinii publice si cat si in domeniul securitatii private, ca presedinte de O.N.G.
A redactat si sustinut in Parlament, in 1991, legea privind asigurarea ordinii si linistii publice si legea
privind organizarea si desfasurarea manifestatiilor publice, dintre care, ultima, cu mici completari, este
in vigoare si astazi.
Dl. General Ion Popescu a participat direct la reglementarea sectorului securitatii private, lucrand direct
la Legea nr. 18 din 1996, care a reprezentat punctul de plecare in organizarea activitatii companiilor de
securitate private.
A detinut primul mandat de presedinte al Federatiei Serviciilor de Securitate reprezentand domeniul
securitatii private in raporturile cu autoritatile si/sau in comisiile de dialog social, a fost Presedintele
Patronatului Serviciilor de Securitate de la infiintare si pana in primavara acestui an si este acum
Presedinte de Onoare al Patrosec.
Silviu Clep
Domnul Silviu Clep a fost unul dintre pionierii domeniului securitatii private din Romania, obtinand in
1992 avizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a S.C. Comandor S.R.L., primul document
care legifereaza „activitatea serviciilor de securitate in Romania”. A instalat, in 1992, probabil primul
dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarma si interventie rapida din Romania.
Impreuna cu dl. Gen. (r) Ion Popescu a introdus in Codul Ocupatiilor din Romania (COR) primele meserii
din acest sector de activitate. A participat in Grupurile de Lucru pentru redactarea Standardelor
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Ocupationale pentru ocupatiile de Tehnician, Inginer, Proiectant sisteme de securitate, Dispecer centru
de monitorizare, Evaluator de risc.
Dl Silviu Clep a participat la traducerea tuturor standardelor din familiile EN 5013 si 5018, legate de
sistemele de transmisie a datelor si Centrele de monitorizare a alarmelor.
Este unul dintre membrii fondatori al Asociatiei Romane pentru Tehnica de Securitate, fost presedinte al
ARTS si al Federatiei Serviciilor de Securitate.
Castigatorul acestei prestigioase categorii a fost dl Gen. (r) Ion Popescu, juriul considerand ca “prin
participarea la elaborarea reglementarilor in domeniul ordinii publice si a securitatii private a
promovat principii novatoare care au indus schimbari si mutatii radicale, cu rol important in
dezvoltarea securitatii private.”
FEDERATIA SERVICIILOR DE SECURITATE
Bucuresti, 20/11/2017

