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Achizitiile Publice – O Noua Perspectiva 

• Directiva Europeana 2014/24/EU; 

• Romania - Noul Pachet Legislativ in Domeniul 
Achizitiilor Publice; 
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Directiva Europeana 2014/24/EU 

• In consonanta cu Programul CE  

“Europa 2020”, O strategie europeană pentru 
o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă 
incluziunii” 

• Adoptata oficial la 26 Februarie 2014 de catre 
Parlamentul European si Consiliul European 

• Criteriul de atribuire unic: 

 “Oferta cea mai avantajoasa din  

punct de vedere economic”  
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Legea 98/2016 
• Art. 186 (4) În sensul alin. (3) lit. c) şi d), cel mai bun raport 

calitate-preţ/calitate-cost se determină pe baza unor factori de 
evaluare care includ aspecte calitative, de mediu şi/sau 
sociale, în legătură cu obiectul contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru.  

• (5) Factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (4) pot viza, printre 
altele: 
a) calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice şi 

funcţionale, accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toţi 
utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu şi inovatoare şi 
comercializarea şi condiţiile acesteia;  

b) organizarea, calificarea şi experienţa personalului desemnat 
pentru executarea contractului, în cazul în care calitatea 
personalului desemnat poate să aibă un impact semnificativ 
asupra nivelului calitativ de executare a contractului;  

c) serviciile postvânzare, asistenţa tehnică şi condiţiile de livrare, 
cum ar fi data livrării, procesul de livrare şi termenul de livrare 
sau de finalizare. 
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Ce înseamnă raportul optim (best value) dintre 
calitate si pret?  

• Valoarea optimă înseamnă că viitorul 
cumpărător beneficiază de cea mai bună 
oferta din punct de vedere calitativ în limitele 
specificatiilor si cerintelor pe care le stabileste. 

• Acest lucru înseamnă că viitorul cumpărător 
primeste combinaţia cea mai avantajoasa între 
preţ şi calitate, care îi raspunde cat mai bine 
nevoilor şi criteriilor anticipate, iar pretul platit 
acopera inclusiv si costurile indeplinirii 
obligatiilor de natura sociala si de mediu.  
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De ce este importanta calitatea 
serviciilor de Securitate?  

CUM SE PUNE PROBLEMA IN EUROPA: 

• „Cum vă puteţi aştepta ca un agent de pază să 
reacţioneze în mod corespunzător la un incident 
de securitate dacă acesta nu a fost instruit în mod 
adecvat?”  

CARE ESTE SITUATIA IN ROMANIA: 

• „Cum vă puteţi aştepta ca un agent de pază să 
reacţioneze în mod corespunzător la un incident 
de securitate dacă acesta este platit cu salariul 
minim pe economie, nu i se achita taxele sociale si nu a 
beneficiat de nici un fel de instruire si supervizare?” 
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De ce este importanta calitatea in 
furnizarea serviciilor de Securitate privata? 

• Aplicarea principiului de atribuire a contractelor 

ofertantului cu cel mai mic preţ duce invevitabil la o 

coborâre graduală a standardelor de calitate a 

serviciilor; 

 

 Furnizarea de servicii de securitate de un 
nivel calitativ slab se poate transforma 
intr-o VULNERABILITATE pentru beneficiarii 
acestor servicii: 

 

– Un serviciu de securitate de slaba calitate poat fi la 
originea unor INCIDENTE GRAVE de SECURITATE; 

– Serviciile de Securitate lipsite de calitate nu pot fi 
tolerate  atunci cand au  legatura cu valori si 
functiuni sociale  precum: 

• SIGURANTA PUBLICA sau  
• PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE;  
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De ce conteaza calitatea? 

• Calitatea în domeniul securităţii nu este 

compatibilă cu cel mai mic preţ pentru ca: 

1. Pretul cel mai mic nu asigura resursele necesare 
pentru realizarea serviciului in parametrii specificati; 

2. Pretul cel mai mic submineaza inovatia si investitiile 
in tehnologie in domeniu; 

3. Pretul cel mai mic viciaza mediul  CONCURENTIAL si 
duce la  nerespectarea legislatiei fiscale, legislatiei 
muncii, legislatiei speciale in domeniul securitatii; 
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Manualul Best Value 
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• Lansat in Decembrie 2014 
• Un proiect sustinut si finantat de 

Comisia Europeana 
• Elaborat de CoESS si UniEuropa; 
• Tradus in 16 limbi oficiale ale 

Uniunii Europene; 
 



Manualul tratează toate aspectele licitaţiei pentru servicii de securitate privată 
care pot contribui la identificarea si contractarea furnizorului care prezinta OFERTA 
ECONOMICA CEA MAI AVANTAJOASA respectiv cel mai bun raport pret calitate: 

 
Ajuta si asista in procesul de definire a calitatii din perspectiva clientului si 

la dezvoltarea specificatiilor de calitate ale serviciului: 

 

 Poate fi un material de referinta in intocmirea documentelor de licitaţie în 

care sunt reflectate SPECIFICATIILE de calitate;  
 
Compararea dosarelor de licitaţie depuse cu ajutorul GRILELOR dezvoltate 

ca parte integrantă a manualului, în care diferitele oferte pot fi evaluate 

comparativ fata de specificatiile de calitate impuse. 

 

Evaluarea ofertelor utilizând criteriile calităţii selectate şi selectarea 

ofertei care deţine nivelul cel mai ridicat de calitate, mergând până la 

semnarea contractului  

Prezentarea Manualului Best Value 
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Coordonate Esentiale 
in asigurarea calitatii serviciilor de securitate: 

  

I. Personalul de Securitate Privata; 

II. Management si Administrare; 

III. Managementul Operatiunile Contractuale; 

IV. Infrastructura Contractuala; 

V. Infrastructura Companiei Furnizoare; 
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I. Personalul de Securitate 

1. Selectie si Recrutare; 

2. Capabilitate, pregatire profesionala; 

3. Experienta; 

4. Conditii de angajare si de munca; 

FEDERATIA SERVICIILOR DE SECURITATE 



I. Personalul de Securitate 

1.Selectie si Recrutare 
a. Societatea dispune de personal dedicat, calificat  pentru 

efectuarea selectiei, verificarii si angajarii personalului de 
securitate si evaluarea performantei dupa angajare 

b. Existenta unui proces procedurat de Selectie, Verificare si 
Recrutare a personalului (dovezi ale aplicarii); 

c. Respectarea cadrului legal privind selectia si verificarea la angajare 
si calificarea personalului de securitate; 

d. Procesul de recrutare are la baza respectarea principiilor sociale 
precum non-discriminarea si egalitatea de sanse; 

e. Exista o procedura de evaluare sistematica a performantei 
angajatilor (obligatie legala) 
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I. Personalul de Securitate 

2.Capabilitate, Pregatire Profesionala 
1. Societatea dispune de personal dedicat (formatori interni 

sau contract cu un furnizor de formare) si/sau facilitati (daca 
e cazul) pentru efectuarea activitatilor de instruire; 
a. Instruire de baza – curs de calificare; 
b. Instruire suplimentara – la locul de efectuare a serviciului; 
c. Instruire specializata – specializari; 

• De exemplu: cursuri de specializare pentru sefi de tura, controlori acces etc.; 

d. Instruire recapitulativa – continua; 
• Societatea are un plan de instruire continua si material de instruire adecvat; 

e. Instruire pe linie de Siguranta si Sanatate in Munca; 

2. Societatea are planuri de dezvoltare personala a angajatilor 
(dobandirea de noi abilitati); 

3. Societatea are o politica de promovare si planuri de cariera 
pentru agentii de securitate; 
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I. Personalul de Securitate 

3. Experienta 

a. Vechimea in profesie a personalului care 
urmeaza sa fie dedicat contractul; 

• Daca societatea plateste sporuri pentru 
vechimea in munca; 

b. Experienta prealabila dovedibila a 
personalului in contracte similare sau in 
proiecte comune cu institutiile de ordine 
publica; 
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I. Personalul de Securitate 

4. Conditii de munca – Conditii de angajare 

1. Angajatii au incheiate contracte de munca cu norma 
intreaga (extras REVISAL); 

i. Este de dorit ca Salariul agentilor de securitate sa fie peste nivelul 
salariului  minim pe economie. Remunerarea agentilor de paza doar la 
nivelul salariului minim pe economie nu este de natura sa stimuleze 
agentii de securitate sa performeze la un nivel adecvat. Un salariu 
nemotivant este in acelasi timp si un factor de erodare a integritatii si 
responsabilitatii agentilor de securitate.  

2. Este asigurat un numar optim de angajati pentru fiecare 
contract astfel incat  sa se poata asigura timpul liber legal 
si concediile de odihna dar si acoperirea unor situatii 
neprevazute; 

i. De exemplu, pentru incadrarea a 3 posturi de paza cu functionarea 
permanenta (24/7) este nevoie de minim 14 agenti de securitate 
(4,7 norme de lucru); 
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I. Personalul de Securitate 

 Conditii de munca – Conditii de angajare (ctn) 

 

3. Societatea adera la un Contract Colectiv de Munca la 
nivel de unitate, ramura sau la nivel national; 

 

4. Societatea are o Structura de administrarea salariilor 
iar salarizarea este clara si transparenta; 

i. Plata tuturor taxelor sociale si fiscale in legatura cu salariile; 

ii. Orele lucrate sunt evidentiate corect; 

iii. Sunt platite toate sporurile legale; 
i. Spor de week-end; 

ii. Spor de sarbatori; 

iii. Spor pentru lucru de noapte; 

iv. Spor pentru lucru suplimentar; 
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I. Personalul de Securitate 

4. Conditii de munca – Conditii de angajare (ctn.) 

5. Angajatii beneficiaza de servicii de medicina muncii (obligatie 

legala); 

6. Angajatii beneficiaza de concedii de odihna; 

i. Planificarea concediilor de odihna (obligatie legala): 

7. Angajatii beneficiaza de asigurare pentru accidente risc 

profesional; 

8. Angajatilor le sunt asigurate alte beneficii: 

i.  Beneficiaza de transport gratuit; 

ii. Beneficiaza de masa gratuita sau tichete de masa; 

iii. Alte bonusuri si prime (performanta deosebita, prime de sarbatori 
etc.) 
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II. Management – Adminstrare si                       
Infrastructura Suport 

1. Mentinerea unor situatii financiare clare; 
a. Societatea poate prezenta in mod transparent structura de cost 

(open book); 

2. Echipa Manageriala Competenta: 
a. Detine Calificari si Certificari in conformitate cu 

prevederile legale pentru fiecare pozitie in parte; 

b. Echipa manageriala are experienta relevanta; 

c. Adera la un cod  de conduita; 

d. Mentinerea unor canale de comunicare 
accesibile/procedurate cu beneficiarii – Responsivitate; 
i. Societatea are un sediu pentru corespondenta accesibil; 

ii. Societatea dispune de linii de comunicatie accesibile; 
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II. Management – Infrastructura Suport 

1. Compania are asigurate Servicii Suport 
incadrat cu personal dedicat: 

a. Comercial – Facturare; 

b. Administrare Resurse Umane – Salarizare; 

c. Sanatate si Siguranta in Munca; 

d. Asigurarea Calitatii; 

e. Marketing si Vanzari; 

f. Aprovizionare si Logistica; 
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III Management Operational  

1. Management Operativ (in site); 

 

2. Prezentarea unui Plan Operational; 

 

3. Controlul Calitatii; 
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III Management Operational  

1. Management operativ - supervizare: 
a. Societatea aloca personal dedicat,   calificat pentru 

managementul operatiunilor contractuale (in-site); 
i. De exemplu: Sef de Obiectiv si Sefi de Tura (obligatie 

legala), Inspectori/controlori care detin calificari si 
specializari adecvate; 

b. Mentinerea unei structuri clare ierarhice  de 
comanda si responsabilitati in legatura cu 
indeplinirea obligatiilor contractuale care sa 
raspunda cerintelor clientului; 

I. De exemplu, mentionarea clara a persoanelor desemnate 
ca Derulant de contract, Sef de obiectiv etc. 
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III Management Operational 

2.Planul Operational  
1. Planificarea serviciilor  si Planificarea concediilor de odihna pe intreaga perioada de derulare a contractului;  

i. Având în vedere implicaţiile sociale exercitate asupra agenţilor de pază, planificarea serviciilor trebuie să 
fie predictibila, continua şi să permită un echilibru corect si sanatos între viaţa profesională şi cea 
personală. 

 

2. Procedurile operaţionale standard (inclusiv Planul de Paza si Proiectele sistemelor tehnice de securitate, in 
conformitate cu prevederile legale);  

i. Exemplu de proceduri: Procedura de acces, procedura de gestionare a cheilor etc. 

 

3. Plan de mobilizare care include si un plan de contingenta si rezervă; 

i. Cum sunt asigurate resursele pentru preluarea obiectivului, cum sunt asigurate resursele pentru inlocuirea 
absentelor neprevazute sau cum se va asigura personal suplimentar in cazul unor evenimente 
neprevazute;  

 

4. Plan de tranziţie (preluarea serviciului) si plan de reversabilitate; 

 

5. Evaluarea monitorizării performanţei; 

i. Plan de control periodic si audit de calitate; 

ii. SLA  - (Acord privind Nivelul de Servicii) 

 

6. Plan de instruire (inductiva si recapitulativa);  

 

7. Plan de comunicare si raportare / sisteme de raportare;  

 

8. Recuperare din dezastre/ Plan de Continuitatea afacerii ( a serviciului) ; 

 

9. Cod de etica si buna guvernanta;  
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III Management Operational 

3. Controlul Calitatii  

1. Existenta mecanismelor interne si externe de 
inspectie si control al conformitatii si calitatii 
si dovada derularii efective activitatilor de 
inspectie cu obiectivitate;  

a) Existenta unei structuri interne dedicata activtiatilor 
de asigurarea calitatii control si inspectie; 

b) Certificare ISO 9000; 
i. Plan de auditare; 

ii. Audituri de terta parte; 

c) Planificarea  realizarii activitatilor de control conform 
prevederilor HG 301/2012 
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IV INFRASTRUCTURA CONTRACTUALA 

1.Dotarea cu Echipamente Tehnice: 

 
1. Conformarea la prevederile legii privind dotarea cu uniforme si echipament 

individual de lucru si de protectie; 
i. Se mai pot avea in vedere dotarea cu masti contra gazelor, detectoare de atmosfere 

explozive, manusi de protectie, casca de protectie etc. 

2. Conformarea la prevederile legale privind utilizarea armamentului, 
autovehiculelor si echipamentelor tehnice speciale(unde e cazul); 

3. Dotarea cu echipamente specifice adecvate indeplinirii obligatiilor 
contractuale; 

i. De exemplu: detectoare de metale, lanterne cu protectie la atmosfere explozive; 

4. Respectarea normelor de siguranta si sanatate in munca in legatura cu 
utilizarea echipamentelor si dotarilor tehnice; 

i. De exemplu pt. utilizarea scanerelor cu raze x; 

5. Asigurari de accident pentru personalul care utilizeaza in serviciu 
echipamente si tehnologii speciale; 

6. Existenta programelor de mentenanta si inlocuire a echipamentelor uzate; 
7. Certificate de garantie pentru echipamentele noi; 
8. Programe de instruire pentru utilizarea echipamentelor si tehnologiilor; 
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IV INFRASTRUCTURA CONTRACTUALA 

2.SUPORT TEHNIC 
 1. Disponibilitatea echipamentelor la momentul 

inceperii contractului; 

2. Asigurarea asistentei tehnice pentru 
mentinerea continua in functiune a 
echipamentelor tehnice; 

i. De exemplu: existenta unor contracte de 
aprovizionare, contracte de service si intretinere; 
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V Compania de Securitate 

1. Experienta si Palmares: 
a. Gama de servicii furnizate; 
b. Vechimea neintrerupta pe piata serviciilor de securitate; 
c. Participarea in programe de cooperare cu institutii publice din 

domeniul ordinii publice; 
d. Istoric bun referitor la Sanatatea si Securitatea in Munca; 

i. Numar redus de accidente de munca; 

e. Politica de echilibrare a orelor de lucru cu asigurare a timpului liber ; 
i. Poate sa reiasa din Planificarile in serviciu si Planificarea Concediilor de 

Odihna; 

f. Existenta evaluarilor  de risc privind sanatatea si securitatea in 
munca; 

g. Politica privind confidentialitate informatiilor  si Plan de protectia a 
informatiilor; 

i. Certificare ISO 27000; 
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V Compania de Securitate 

Etica si Conduita Profesionala 
 1. Societatea are o Politica asumata de Responsabilitate Sociala si de 

Mediu; 

2. Documentarea abordarii etice a afacerii; 

a. Compania este parte a unei asociatii profesionale care promoveaza un cod 
etic si de buna conduita in afaceri? 

b. Societatea are incheiata o polita de asigurare de raspundere civila; 

c. Nu sunt cunoscute situatii care ar afecta reputatia societatii; 

3. Existenta unui plan de continuitate a afacerii; 

4. Exista o politica asumata de management privind conformarea legala; 

5. Exista o politica asumata de prevenirea mitei si coruptiei; 
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MODELUL Calitatii in Serviciile de Securitate 
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SERVICII DE SECURITATE DE CALITATE 

PERSONAL:  
calificat, experimentat, motivat  

Cadrul organizatoric  adecvat 

Infrastructura Suport  si Logistica 

CADRU 
PROCEDURAT 

DE SELECTIE SI 
RECRUTARE 

BUNA REPUTATIE, STABILITATE  si Capabilitate  FINANCIARA 

SISTEM DE 
EVALUAREA 

PERFORMANTEI 

PROGRAM DE 

INSTRUIRE 

CONTINUA 

ECHIPA MANAGERIALA  

CU PREGATIRE SI 

EXPERIENTA 

RELEVANTA  

PROGRAM SISTEMAIC 

DE CONTROL SI 

INSPECTIE 

MANAGEMENTUL  
CALITATII 

EHIPARE SI DOTARE 
TEHNICO MATERIALA 



Pret vs Legalitate vs Calitate 
in Securitatea Privata 

FEDERATIA SERVICIILOR DE SECURITATE 

Serviciile de securitate privata 

achizitionate LA PRETURI 

NEOBISNUIT DE MICI  poate indica 

o incalcare a legii in materie 

fiscala, in domeniul muncii si/sau 

nerespectarea  cadrului legal de 

reglementare a securitatii private. 
 • Securitatea privata este o activitate  

reglementata legal datorita implicatiilor din punct de 
vedere al sigurantei  publice; 
• Din acest motiv legiuitorul prescrie prin 
lege criterii si standarde minimale de organizare a 
serviciilor de securitate private; 
• Conformarea la aceste standarde legale  
nu poate fi atinsa fara consum de resurse si fara investitii; 
• De asemenea un nivel superior al calitatii  
presupune investitii si costuri sporite; 
• Din acest punct de vedere cel putin in securitatea 
privata pretul serviciului oferitpoate fi privit ca un 

senzor al conformarii legale si al respectarii unor 
standarde profesionale de calitate;  
 
     



Legea 98/2016 

• ANEXA 2 – Servicii de Investigatie si Siguranta; 
– de la 79700000-1 la 79721000-4  -  

• Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă,    
• Servicii de pază, Servicii de supraveghere,  
• Servicii de localizare,   
• Servicii de patrulare;  
 

Paragraful 9 Servicii sociale şi alte servicii specifice: 
• Art. 111. Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de 

achiziţie publică/acordurilorcadru având ca obiect servicii sociale şi 
alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, sunt cel mai bun 
raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la 
art. 187 alin. (3) lit. c) şi d), ţinându-se seama de criteriile de calitate 
şi de durabilitate ale serviciilor sociale. 
– Art. 187.  Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de 

vedere economic în conformitate cu dispoziţiile alin. (2), autoritatea 
contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de 
atribuire: 

• alin.3, lit. c) cel mai bun raport calitate-preţ;  
• alin.3, lit  d) cel mai bun raport calitate-cost; 
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Situatie Licitatii 2016 

FEDERATIA SERVICIILOR DE SECURITATE 

Data publicare licitatie Autoritate contractanta Licitatie Criteriu atribuire 

1 28.07.2016 
Societatea Comerciala COMPLEXUL ENERGETIC 

OLTENIA SA 
,,Servicii de paza bunuri si obiective”- SE Chiscani si UMC 

Husnicioara 
Cel mai bun raport calitate-pret 

2 19.10.2016 
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A 

INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. 
" Servicii de paza autostrada A1 lot 1,2,3 si pasajele superioare, 

prin patrulare ” - DRDP Brasov 
Pretul cel mai scazut 

3 25.10.2016 ENGIE ROMANIA S.A. Servicii integrate de securitate 

Cel mai bun raport calitate-pret 
Criterii Pondere 

1. Pretul ofertei 60 % 
2. Caracteristica functionala privind 
accesul la agenti de Securitate: 20 % 

3. a) Caracteristica functionala privind 
timpii de interventie: 20% 

4 27.10.2016 Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. 

Servicii complete de paza civila pentru obiectivele exterioare 
din afara platformei CNE Cernavoda si Servicii complete de paza 
civila pentru obiectivele aferente Unitatilor 3, 4, Platformei CNE 

Cernavoda, Depozitului de materiale SEIRU si Laboratorului Control Mediu 

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste: 
Criterii Pondere Punctajmaxim 

1. Pretul ofertei 90 %  
. Factorul 2 - Experienta si calificarea 

personalului: 10% 

5 26.10.2016 
Filiala de Distributie a Energiei Electrice - Electrica 

Distributie Muntenia Nord S.A. 
Servicii de paza si protectie a bunurilor si valorilor materiale 

apartinand S.D.E.E. Galati 

Cel mai bun raport calitate-pret  
Criterii Pondere Punctaj maxim 

1. Pretul ofertei 90 %  
oferta financiara cea mai mica, restul invers proportional 

2. Propunere tehnica 10 %  

6 27.10.16 
Societatea Comerciala Filiala de Distributie a Energiei 
Electrice "Electrica Distributie Transilvania Sud" S.A. 

Servicii de paza, monitorizare si interventie la obiectivele aflate 
in propietatea FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud - 

SDEE Brasov 
Pretul cel mai scazut 

7 31.10.2016 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 

Galati 

Acord cadru de prestari servicii paza 
si monitorizare si sisteme de alarma cuplat la dispecerat si 

echipaj de interventie 

Cel mai bun raport calitate-pret 
Denumire Punctaj,maxim 

1. Pretul ofertei 90 pt 
2. Calitatea serviciilor 10 pt 

8 2.11.2016 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice  
Achizitionarea serviciilor de paza 

pentru locatia Obiectivul Aerodromul Alexeni pentru perioada 

  Criteriu de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret 
Factori de evaluare 

1. Pretul ofertei 80  pt 
2. Firma cu vechimea cea mai mare in domeniu  20  pt 

 

9 8.09.2016 Muzeul Brailei 
Servicii de paza pentru cladirile care apartin de Muzeul Brailei 

”Carol I” 
Cel mai bun raport calitate-pret 

10 30.09.2016 
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A 

INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.  

 
" Servicii de paza autostrada A1 Sibiu- Saliste lot 1+2, km 237+800- km 270+345 si 

pasajele superioare, prin patrulare” - DRDP Brasov  
 Pretul cel mai scazut 

11 15.09.2016 Complexul energetic Oltenia ,,Servicii de paza bunuri si obiective” -- SE Chiscani Cel mai bun raport calitate-pret 

12 9.09.2016 Consiliul judetean Mures 
Servicii de paza pentru depozitele de deseuri închise situate în 

localitatile Reghin, Ludus, Iernut si Sovata, judetul Mures 
Pretul cel mai scazut 



Instrumente de lucru – Folosirea 
Grilelor de Evaluare 

FEDERATIA SERVICIILOR DE SECURITATE 



Manualul este disponibil 

• http://www.securebestvalue.org/ 

• www.arisonline.ro 

• www.fss.org.ro 

 

FEDERATIA SERVICIILOR DE SECURITATE 

http://www.securebestvalue.org/
http://www.arisonline.ro/
http://www.fss.org.ro/

