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COMUNICATE
Noua platformă europeană pentru stingere
a incendiilor va modela viitorul industriei
sub umbrela

Industria europeană de securitate la efracție și
la incendiu și-a consolidat poziția reprezentativă
pregătindu-se pentru provocările viitoare la nivel de
reglementări, tehnologic și politic. Noua secțiune din
cadrul Euralarm va contribui la formarea viitorului
segmentului de afaceri privind stingerea incendiilor.
Cu două luni în urmă, a avut loc la Bruxelles, întâlnirea
de lansare a secțiunii privind stingerea incendiilor,
sub umbrela Euralarm, Asociație Profesională ce
reprezintă industria de securitate la efracție și la
incendiu din Europa. Euralarm reprezintă interesele
membrilor săi în fața instituțiilor Europene, a platformei
europene de standardizare CEN-CENELEC și a
partenerilor săi la nivel european.
Astfel, dezvoltarea Euralarm în domeniul de stingere
a incendiilor oferă industriei de securitate la incendiu
în ansamblul său o poziție mai puternică atunci când
interacționează cu părțile interesate din Europa și
reflectă consolidarea activităților în cadrul industriei și
prin calitatea de membru al asociației.
„Faptul că avem alături, în Euralarm, membri
din domeniul detecției și stingerii incendiilor,
reprezentanți ai pompierilor, ne întărește vocea
în dialogul cu instituțiile Europene”, a declarat
Dominique Taudin, Senior Director, Codes &
Standards, United Technologies.
Această reprezentare unitară a industriei de
securitate la efracție și la incendiu din Europa
reprezintă și un răspuns la noile provocări: de la
revizuirea Regulamentului UE privind produsele de
construcție până la noile dezvoltări ale legislației
și standardelor europene, dar și la dezvoltarea
tehnologică care va avea un impact asupra tuturor
segmentelor din industrie.
Adoptată la sfârșitul anului 2017, crearea noii secțiuni
s-a bucurat de un sprijin puternic din partea comunității
de securitate. Acest lucru s-a reflectat în prezența unui
larg auditoriu prezent la ședința noii secțiuni, la care au
participat directori executivi și reprezentanți seniori ai
celor mai mari companii și asociații din domeniu.
Reuniunea a fost, de asemenea, un prilej de a cunoaște
oficial pe primii cinci membri ai secțiunii: Asociația
Sikkerheds Branchen reprezentând Industria daneză,
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Asociația Industriei de Foc din Regatul Unit (FIA),
Asociația Elvețiană a Industriei de Securitate (SES),
companiile Siemens și JCI/Tyco
Discuțiile din timpul ședinței au vizat o gamă largă
de subiecte, de la influența politică la elaborarea
statisticilor, mediul de reglementare comun pentru
întreaga industrie, standardele la nivel european și
internațional și activitatea comună desfășurată de
Euralarm în acest domeniu. „Competența Euralarm
în domeniul standardizării este de un real folos pentru
industria de stingere a incendiilor”, a explicat Gerd
Hülsen, șeful departamentului Inginerie aplicată de
la Siemens și delegat al Siemens la secțiunea pentru
stingerea incendiilor. „Dezvoltarea ghidurilor europene
de aplicații este o temă pentru ambele industrii, de
detecție și stingere a incendiului, dar și pentru securitate
în general”, a adăugat Michael Scharnowsky, divizia
Business Development International al sistemelor de
alarmă și securitate, Swiss Securitas Group.
În ansamblu, întreaga strategie a sectorului privind
stingerea incendiilor la nivel european ar trebuit
să fie influenţată de crearea noii secțiuni în cadrul
Euralarm. Reprezentanții industriei s-au pronunțat cu
tărie în direcția concentrării strategiei Euralarm asupra
creșterii siguranței și securității cetățenilor europeni.
„Noua secțiune de stingere din Euralarm ar trebui să
aducă beneficii rapide în acest sector al industriei
noastre. Membrii industriei ar trebui să se alăture
secțiunii de stingere a incendiilor cât mai curând dacă
doresc să influențeze și să modeleze viitorul acestei
secțiuni și a întregii industrii",a spus președintele
Euralarm, Enzo Peduzzi.
Despre Euralarm:
Euralarm reprezintă industria europeană de securitate la efracție
și la incendiu și oferă expertiză în domeniu,pentru piață, factorii de
decizie politică și organismele de standardizare. Membrii Euralarm
contribuie la o societate mai sigură prin sisteme și servicii pentru
detectare și stingere a incendiilor, detecție la efracție, control
acces, monitorizare video, transmitere a alarmei și centre de
primire a alarmei. Înființată în 1970, Euralarm reprezintă peste
5000 de companii din industria de securitate și siguranță la foc, în
valoare de 67 de miliarde de euro. Membrii Euralarm sunt asociații
naționale și companii individuale din întreaga Europă.

Alarma

numărul 1/2018

Arta de a tr^i în siguran]^

Semnarea protocolului de colaborare

ARISI - ARTS - ASI
Având în vedere modificările semnificative apărute în
reglementările europene și internaționale referitoare
la securitatea la incendiu, progresul tehnic important
în realizarea unor echipamente specifice performante,
dar și unele evenimente negative din ultima perioadă,
cele mai importante asociații profesionale naționale din
domeniul securității la incendiu (în ordine alfabetică):
Asociația Română a Inginerilor de Securitate la
Incendiu – ARISI, Asociația Română pentru Tehnică
de Securitate - ARTS și Asociația pentru Securitate la
Incendiu - ASI au semnat un protocol de colaborare.
Cele trei asociații, care reunesc aproape în
totalitate specialiștii din domeniul securității la
incendiu, doresc să sprijine puternic autoritățile
din domeniu: Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice și Ministerul Afacerilor Interne
prin furnizarea promptă a unor puncte de vedere
unitare și competente asupra problematicii tot mai
complexe a securității la incendiu. De altfel, Asociația
Română pentru Tehnică de Securitate - ARTS este
recunoscută ca asociație de utilitate publică.
Totodată cele trei asociații vor acționa împreună
pentru crearea și dezvoltarea unei culturi de securitate
și pentru creșterea profesionalismului specialiștilor
din domeniu. Cele trei asociații vor urmări integrarea
reciprocă a activităților din domeniul specific în vederea
unei viitoare fuziuni.
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securitate la nivel mondial precum și pe cele mai
importante companii românești prezente pe piața
tehnicii pentru securitate de la noi din țară, expozanții
având la dispoziție peste 2000 de metri pătrați pentru
a-și prezenta aparatura tehnică sau soluțiile IT pe care
le produc sau le comercializează.
Până în prezent, și-au confirmat participarea la
standurile Romanian Security Fair 2018 aproape 50
de companii din România și din lume, din țări precum:
Marea Britanie, Croația, Ungaria, Italia sau Polonia.
Ajuns la a V-a ediție, Romanian Security Fair 2018 va
aduce în fața vizitatorilor aparatură și tehnologie de
ultimă generație din domenii diverse ale securității:
supraveghere video; detecţie, semnalizare şi stingere
incendiu; monitorizare şi dispecerizare; securitate
cibernetică; sisteme mecanice şi electromecanice de
securitate; sisteme anti-efracţie; sisteme de control
acces; alte sisteme de avertizare a pericolului precum
şi accesorii de securitate.
“Dorim ca printre vizitatorii noștri să se numere și
reprezentanții administrațiilor centrale și locale –
ministere, primării de orașe, indiferent de mărime
- care ar trebui să vadă nivelul de dezvoltare la care
au ajuns sistemele de monitorizare video și care –
odată implementate - ar putea contribui la o reducere
semnificativă a evenimentelor neplăcute din trafic
sau a criminalității ca fenomen social. Este un lucru
demonstrat că un sistem video performant și funcțional
nu numai că înregistrează evenimentele petrecute în
zonă, dar – și mai important – acționează ca un factor
descurajant pentru cei care se gândesc să încalce
legea” spune Liviu Mateescu, Președinte al Asociației
Române pentru Tehnica de Securitate.
Noutatea ediției din 2018 a Romanian Security Fair este
aceea că târgul va fi deschis și sâmbăta pentru a permite
unui număr cât mai mare de persoane interesate de
tehnica de securitate să poată vizita expoziția.

Cele mai mari companii pentru tehnică de securitate
prezente la Romanian Security Fair 2018
Asociația Română pentru Tehnică de Securitate, în
parteneriat cu ROMEXPO, organizează, în perioada
18-20 octombrie 2018, Romanian Security Fair
2018, cea mai importantă expoziție de tehnică pentru
securitate din zona Est și Sud-Est Europeană.
Organizat o dată la doi ani, Romanian Security Fair
aduce la standurile Pavilionului Central al ROMEXPO
pe cei mai importanți producători de aparatură pentru

“Mizăm pe vizitatori activi, care integrează în activitățile
lor soluții de securitate: arhitecți, constructori,
electricieni, specialiști în iluminarea spațiilor. Cred că
a venit timpul ca elementele care asigură securitatea
- fie că e vorba de securitatea la incendii, sisteme antiefracție sau de sisteme de supraveghere video – să
fie luate în seamă și integrate de cei care desenează,
construiesc sau modelează felul nostru de a exista
social încă de la început. Concepul de “living smart”
include în egală măsură și securitatea individului, și
funcționalitatea spațiului în sine și estetica lui” mai
spune Liviu Mateescu, Președintele Asociației Române
pentru Tehnică de Securitate.

*****
35

