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Managing Partner Verifies, companie de consultanta in domeniul de

securitate, companie specializată in dezvoltarea de soluții de securitate,

care ajută companiile sa selecteze cele mai eficiente solutii si servicii

de securitate si cei mai potriviti furnizori de securitate.

Verifies este in acelasi timp și un furnizor de programe de training și

pregatire profesionala destinate cresterii competențelor personalului de

securitate de la nivelul de baza pana la poziții de top, dar si servicii de

recrutare și executive search în domeniul de securitate fiind singura

companie focusată doar pe industria de securitate.

Fondatorul blogului Securitate în România – blog destinat industriei

de securitate și Clubului de Securitate, o inițiativa de networking

profesional care isi doreste sa faciliteze schimbul de informatii si bune

practici intre profesionistii din securitatea privata.

Verifies a initiat si promovat diferite proiecte prin care sa promoveze

industria de Securitate:

• Spune NUInsecuritatii- Calitate in Securitate

• Cariera in Securitate - program de ajutor si mentorat pentru cei din

industria de Securitate

• Securitatea locuintei

• Promovarea initiativelor de Securitate si firmelor in pandemie Covid

• Top anual firme securitate

Membu ASIS International si membru in juriul OSPA, premiile de

excelenta ale industriei de securitate.



Industria de securitate in Romania

 1,43 miliarde euro cifra de afaceri
 paza si protectie ramane cel mai

important domeniu 71% din piata
urmat de sisteme de securitate 17%

 Serviciile de pompieri private sunt in 
continuare la nivel minimal, dovada
ca nici legislatia nu este respectata
iar importanta acestor servicii este
minimala in ciuda tuturor
evenimentelor

 Lupta continua cu evaziunea
fiscala, munca la negru si licitatiile
in zona publica dar si privat
adjudicate pe criterial pretului cel
mai mic

Activitatea cea mai importanta a unei companii este selectarea 
colaboratorilor care lucreaza pentru ea: angajati, consultanti, 
furnizori si desigur furnizorii si colaboratorii de securitate.
Cum faci diferenta si cum selectezi cel mai potrivit furnizor de 
securitate?
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• Sa vanda scump

• Despre ei

• Sa livreze cat mai putin

• Se plang de competitia neloiala si
preturile mici ale concurentilor

• Promit multe realizeaza putine

• Puncteaza pe hartie multe din 
conditii

Beneficiari
Securitate

• Sa cumpere ieftin

• Despre ei

• Sa primeasca cat mai mult

• Se plang de preturile mari si de 
serviciile proaste primate

• Promit multe dau cat mai putin

• Conditii utopice de calificare si
participare

Furnizori
Securitate

 probleme legate de lipsa de personal specializat in fiecare domeniu

 influentatorul/ diferentiatorul principal in continuare ramane pretul

 calitatea serviciilor de securitate ramane in continuare in planul 2

 lupta in toate segmentele (paza, monitorizare, sisteme) pe pret cu efecte

vizibile in calitatea servicilor

 firme de securitate care inregistreaza pierderi an de an, fara ca nimeni sa

se sesizeze

 Serviciile de securitate desi de importanta vitala in orice afacere sunt

trecute in plan marginal sau importanta scazuta



Pasi de urmat in selectie
Ce conteaza la selectia unei firme de securitate?
 nevoia reala de securitate (obligatie legala sau nevoie reala);

 riscurile de securitate ale locatiei pentru care realizam selectia servicilor de securitate;

 pierderile reale, din perioadele anterioare;

 posibilele pierderi viitoare;

 fluxul operational pentru a identifica posibile probleme de securitate;

 problemele de securitate anterioare (frecventa, tipul , consecinte);

 strategia generala a companiei;
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Pasi de urmat

 Ce ne dorim: ce vrem sa obtinem, de ce avem nevoie de securitate (obligatie legala

versus nevoi reale), ce probleme avem si dorim sa le rezolvam, ce probleme am 

intampinat cu alti furnizori de securitate in trecut, care sunt asteptarile noastre

 Solutia de Securitate: stim ce solutie dorim sa implementam este Solutia testate, 

verificata, cum vom determina Solutia optima/potrivita, cine se va ocupa de tot procesul, 

cine si cum va estima bugetul de securitate ce trebuie alocat

 ROIS, Rentabilitatea investitiei in Securitate: cine cand si prin ce criterii va evalua

rentabilitatea investitiei/ bugetului alocat, care vor fi criteriile pe care le vom masura

 Profil firma de securitate: experienta generala si similara, vechime, reputatie, cifra de 

afaceri, management companie, acoperire teritoriala, selectie personal, training, 

evaluare, control si management personal de securitate, asigurare de raspundere in caz

de incidente, recomandari

 Stabilire criterii de selectie si alocare nivel de importanta, pret sau calitate? ce

compromisuri suntem dispusi sa facem pentru un buget mai mic, suntem constienti de 

riscurile la care ne supunem, un castig rapid imediat poate insemna o pierdere majora

pe termen lung

 Evaluarea preliminara a firmelor selectate pe baza profilului stabilit, stabilirea unei liste

scurte de posibili furnizori

 Evaluarea tehnica a firmelor selectate pe baza profilului stabilit, si validarea celor care 

corespund cel mai bine profilului

 Evaluarea financiara: analiza oferta financiara, negociere, conditii de livrare

 Contract de prestare servicii: transpunerea in contract a tuturor cerintelor, cat mai clar

si fara loc de interpretari

 Implementare si Evaluare KPI: urmarire permanenta a serviciilor sau produselor

primite, stabilire criterii de receptie servicii si metode de evaluare



Ce ne dorim

Care este cea mai bună soluție de 

securitate disponibilă pentru a răspunde

provocărilor noastre fizice și operaționale

specifice?

Sa examinam mai intai riscurile pe care 

trebuie sa le diminuați și provocările dvs.”. 

Neștiind riscurile dvs. inseamnă ca ati putea

primi o soluție pe care nu aveți nevoie sau nu 

o doriti.

Este ușor de folosit soluția de securitate si

o putem implementa si utiliza?

Tehnologia noastră nu va face diferența dacă

dumneavoastră și echipa dvs. nu puteți să o 

utilizați și este posibil să nu vă puteți permite să

trimiteți angajații dvs. la cursuri care necesită

mult timp.

Va funcționa această soluție cu tehnologia

mea de securitate sau alte softuri

existente?

Totul arata bine pe hartie si in prezentari dar

inante de orice hais a verificam ca la noi chiar

se poate implementa, nu avem nevoie de 

resurse suplimentare sau invetsitii

suplimentare.

Balanta Eficienta + Eficacitate = Excelenta

Eficiența capacitatea (adesea masurabila) de 

a evita risipa de materiale, energie, eforturi, 

bani și timp pentru a face ceva sau pentru a 

produce un rezultat dorit. Intr-un sens mai

general, este capacitatea de a face lucrurile

bine, cu succes și fara deseuri. Adesea

cuprinde in mod specific capacitatea unei

aplicații specifice a efortului de a produce 

un rezultat specific cu o cantitate minimă

sau cantitate de deseuri, cheltuieli sau

eforturi inutile.

Eficacitate: masura in care se obține un efect

dorit; capacitatea de a produce o cantitate

dorita a efectului dorit sau succesul în

atingerea unui obiectiv dat. Spre deosebire de 

termenul de eficienta, accentul asupra

eficacitatii este realizarea ca atare, nu 

resursele cheltuite pentru obtinerea efectului

dorit.
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Solutia de Securitate

-In multe situatii

un cal putere este

de ajuns.

-Raspunzi

obligatiei legale la 

cost minim

Obligatie legala

Obligatie legala+ Cerinte normale

Obligatie legala+ Cerinte peste
medie

-Pentru 7500 euro 

primesti mai mult

decat te-ai gandi

-Conteaza pe Dacia

-Nu e o gluma acestea

sunt preturile

-Fiti logici , fiti Logan

-Cea mai asteptata

masina din Romania 

depaseste toate

asteptarile

-Cel mai bun sau

nimic

-Viitorul automobilelor

-Construit ca nici o 

alta masina din lume

-Partener pentru

drum lung

Furnizor potrivit:
• Furnizorul cel mai bun din piata?

• cel mai eficient?

• Furnizorul cel mai scump sau cel mai ieftin?

• Ce imi trebuie mie nu ce ofera piata?

• Ce imi rezolva mie problemele?



Calitate in Securitate
Eficient sau eficace?

Doar pentru ca te pricepi la ceva, conteaza daca nimanui nu-i pasa ca o faci bine?

Din nou, a fi bun la ceva nu mai este indeajuns. Acest lucru la care excelezi trebuie să fie util

in caz contrat te pricepi foarte bine sa construiesti garduri pentru a opri drone. 

Tu esti cel mai priceput in a construi garduri, dar daca te bati cu drone ce rost are sa

construiesti garduri?

Un rol important in obtinerea unei program de securitate eficient si eficace il au procedurile, 

stiu oamenii sunt importnati dar fara proceduri corecte, insusite si aplicate poti avea un 

Spartacus in teren si nu vei obtine securitatea dorita.
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 Angajatii firmei de securitate: principalul element ce poate genera servicii de calitate, iar

pentru acest segment se poate masura diverse elemente pentru a evalua un furnizor sau pentru

a evalua calitatea serviciilor prestate

 Control si Supervizare: Modalitatea in care furnizorul de securitate realizeaza controlul

servicilor prestate, controlul calitativ

 Raportare: Modul in care informezi, raportezi, analizezi evenimentele,  doar ce masori poate fi 

imbunatatit

 Specializare: sunt prea multi furnizori care declara ca pot face orice si oriunde, identificarea

unui furnizor specialist pe un domeniu sau o solutie de securitate face diferenta

 Rolul in industrie: desigur pentru foarte putini clienti este foarte putin important rolul pe care il

joaca furnizorul in industria sa insa in opinia mea este un element cheie

 Referinte si solutii de securitate similar implementate: experienta similara a furnizorului de 

securitate, dovada sociala, cine a mai cumparat si de ce de la acest furnizor

Desigur daca in selectia furnizorilor de securitate folosesti un singur criterial, 

pretul atunci orice criteriu de calitate este mai putin importanta



Selectie furnizori Securitate
10 sfaturi pentru o selectie corecta

1. Consultant extern: daca nu ai experienta si pregatirea necesara in domeniu contracteaza un 

consultant extern. Consultantul te ajuta sa gasesti Solutia cea mai buna pentru nevoile tale, te

poate ghida prin intregul proces, poate participa impreuna cu tine la verificarea ofertelor

tehnice dar si financiar, cunoste domeniul, firmele, plusuri, minusuri, trucurile folosite de 

furnizori etc. Economisesti timp, bani si in final obtii ce iti trebuie nu ce considera un furnizor

ca ai nevoie. Atentie consultantul trebuie sa nu fie in acelasi timp si ofertant, este util sa

fie independent;

2. Profil furnizor: ce fel de furnizor doresti, acoperire nationala, cifra de afaceri, experienta

generala, experienta in domeniu, numar de angajati, proiecte similare, ce alte date si

informatii sunt importante pentru tine si proiectul tau;

3. Preselectie prealabila: inainte de a decide ce firme sa inviti discuta cu colegi din domeniu, 

cere recomandari de la asociatii de profil, verifica topuri firme din zona ta. Dupa ce ai un 

numar de firme discuta cu fiecare in parte, ofera-le posibilitatea sa se prezinte, sa discuti

despre proiectele lor, organizare, management, astfel incat la final sa ai o lista scurta cu cei

pe care sa ii inviti in procesul de ofertare. Atentie in faza aceasta este indicat sa te intalnesti

cu cat mai multe firme;

4. Formular oferta unic: realizeaza un formular de oferta financiara prin care te asiguri ca toate

companiile care participa furnizeaza toate datele care te intereseaza, astfel este mai usor sa

compari ofertele financiare; daca nu realizezi acest formular fiecare ofertant va depune o 

oferta in format propiu si este posibil sa nu poti compara ofertele, stabileste moneda in care 

se oferteaza, capitole, subcapitole etc;

5. Cerinte detaliate si clare: ce formulare doresti a se completa, ce informatii doresti sa

primesti referitor la companie si/sau modul de implementare solutie aleasa, perioada de 

realizare proiect, perioada de garantie, serviciile de mentenata in perioada de garantie, 

monde

6. Criterii de evaluare oferte si furnizori: stabileste criteriile pe baza carora vor fi evaluate 

ofertele si furnizorii. Atentie insa pretul mai ales la solutiile tehnice de securitate nu este un 

criteriu, este posibil ca un pret mic sa aiba costuri ascunse ulterioare, fiabilitate redusa a 

produselor etc sau companiia sa intampine probleme in implementare solutie. Din experienta

va spun conteaza foarte mult compania care implementeaza o solutie, aceasi solutie poate sa

fie implementata corect de o companie si total incorect de o alta, de vina nu este solutia

aleasa, companiile sunt specializate pe anumite domenii si chiar si in acelasi domeniu sunt

solutii pe care doar foarte putine companii le pot implementa;

7. Contract prestari servicii: odata ales furnizorul contractul trebuie sa reflecte intocmai solutia

si modul de implementare, termene de implementare, in ce conditii, cum se realizeaza plata

lucrarilor si mai important cand este considerata finalizata lucrarea si efectuata receptia ei;

8. Proiect tehnic: este foarte util daca nu vital pentru beneficiar sa realizeze proiectul tehnic

inainte de implementarea solutiei. Stiu pare simplu si banal insa nu de multe ori proiectul

tehnic am vazut cazuri in care proiectul este ultimul document realizat, uneori chiar dupa

receptia lucrarilor;

9. Verificare lucrari si receptie: Verificarea modului de implementare si receptia efectiva a 

lucrarilor este o activitate la fel de importanta precum toate cele premergatoare. Aceasta

etapa nu se poate realiza fara ajutorul unui specialist/consultant independent care sa

certifice solutie, cantitati, echipamente, functionalitate solutie prin probe si testari versus 

oferta si versus proiect tehnic, contract;

10.Plata: in anumite cazuri beneficiarii uita sa plateasca serviciile efectuate, astfel de servicii

necesita investitii majore din partea furnizorului acesta asigurand finatarea proiectului chiar si

90-120 zile functie de termene de plata. In general eu cred in parteneriate furnizor- client in 

acest caz clientul trebuie sa inteleaga aceste aspecte si impreuna cu furnizorul sa gaseasca

solutia optima, plati in avans, pe etape ale lucrarilor, plata serviciilor in termen mai scurte.
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Urmarire, Evaluare si Receptie servicii Securitate
 Urmarire proiecte de Securitate pe toata durata de derulare

 Raportare periodica si semnalare abateri de la planificare

 Evaluarea si auditarea lucrarilor executate si serviciilor prestate

 Asistare la receptia lucrarilor si validare executie

 Validare facturi furnizori versus contract, proiect, bonuri comanda

 Dezvolatam sisteme de evaluare furnizori si indicatori de performanta pe durata desfasurarii

contractului de servicii;

 Asiguram suportul pentru evaluarea furnizorilor de securitate;

 Oferim consultanta de securitate si suport pe toata durata de desfasurare a contractului de 

securitate.

 Independenta

Cunoastrea industriei de Securitate si a firmelor de Securitate

Experienta in selectii si preselectii pentru firme mari

Impartialitate

Proiectare Sisteme Securitate independenta

Experienta in management de Securitate si implementare solutii Securitate

Eficienta dovedita

Beneficiazi de experienta cumulata a mai multor Manageri de Securitate, proiectanti, Ingineri

Sisteme securitate

Prezenta la nivel national si expertiza in toate domeniile: Retail, Industrial, Bancar, Birouri, 

Cladiri si galerii comerciale, etc

Acoperim toate segmentele din industria de securitate: Paza, Monitorizare, Interventie, Sisteme 

de Securitate, Transport Valori, Consultanta, Evaluare de risc

Fara angajati, fara contracte de munca, doar cand ai nevoie.

Management externalizat proiecte securitate
 Manager de Securitate externalizat

 Coordonare proiecte Sisteme de Securitate

 Supravegherea lucrarilor de implementare in conformitate cu cerintele tehnice din 

proiect

 Selectie furnizori

 Coordonarea contractorilor;

 Manager de proiecte Securitate perioade scurte si medii
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Selectie si Evaluare Furnizori Securitate
 Evaluare, audit si selectie furnizori

 Stabilire profile de furnizori servicii securitate

 Redactare caiete de sarcini

 Stabilire criterii de evaluare servicii prestate furnizori

 Audit solutii de Securitate

 Organizare RFI, RFQ, RFT, RFP, sau orice alta forma de selectie furnizori securitate

 Consultanta si propuneri solutii de securitate

 Audit servicii de securitate prestate de furnizori

Paza-Sisteme-Monitorizare-Interventie-Pompieri-Alte servicii

Verifies Security Consultant 
Ajutam companiile in selectia si implementare celor mai Eficiente

Solutii de Securitate si in selectia celor mai potriviti

Furnizori de Securitate



Eficienta in Securitate

0747 225 932,  0752 265 005

iordachec@verifies.ro

lazard@verifies.ro

Site: www.verifies.ro;  

Blog: www.SecuritateinRomania.ro; 

Verifies Efficient Security
Evaluare eficienta si eficacitate program de securitate  

Proiectare sisteme Securitate si incendiu

Consultanta de securitate si optimizare bugete

Audit servicii si solutii de Securitate

Evaluare si selectie furnizori Securitate

Evaluare de risc la securitate fizica

Management Securitate externalizat

Urmarire, Evaluare si Receptie servicii si Sisteme Securitate

Management Implementare si Integrare Sisteme Securitate:

 Efractie

Control acces

Sonorizare & PA  

Centre operationale, VMS

Detectie de incendiu

 Doresti ajutor in proiectele tale de securitate?

 Vrei sa evaluezi furnizorii actuali de securitate sau programele si solutiile actuale

implementate?

 Cauti solutii pentru optimizare bugete de securitate

 Vrei sa organizezi o noua selectie de furnizori Securitate?

•Metoda VerifiES, garanteaza optimizari bugetare

•Crestem eficienta securitatiiEficienta garantata

•-30% costuri finale (fara adaos intermediari)

• Specializare in solutiile furnizate
Fara intermediari, doar

echipamente importate direct

• Personal instruit si licentiat direct de producator

• Suport direct producator pentru design si
implemenatre solutii

Suport tehnic

• Doar solutii produse in Europa

• Echipamente avizate pentru piata europeana

• Echipamente profesionale

Selectie atenta solutii
securitate


