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2018 este un an plin de semnificaţii pentru poporul
român, care va celebra 100 de ani de la Marea Unire şi
un an plin de evenimente pentru ARTS şi pentru piaţa
de securitate din România.
Într-adevăr, anul acesta ARTS marchează 15 ani de
existenţă, Conferinţa Naţională a ajuns la cea de a
X-a ediţie, RSF (Romanian Security Fair) va marca
a V-a ediţie... dar în afara cifrelor rotunde ARTS se
mândreşte cu realizări cu adevărat notabile.
Titulatura de asociaţie de utilitate publică obţinută în
urma acestor ani de prezenţă şi activitate intensă în
domeniul tehnologiilor şi serviciilor tehnice de securitate
din România a lărgit şi mai mult cadrul colaborării cu
autorităţile din domeniu cu asociaţiile şi instituţiile din
domenii conexe dar şi direct cu beneficiarii soluţiilor
de securitate. Nivelul de încredere de care ARTS se
bucură creşte de la an la an şi se reflectă atât pe plan
intern cât şi pe plan extern. Activitatea educaţională
susţinută prin campanii de popularizare şi promovare la
nivel naţional a soluţiilor de siguranţă la foc şi securitate,
pregătirea viitorilor specialişti în cadrul Centrului de
pregătire profesională, crearea şi extinderea Centrului
de Expertiză Tehnică, conferinţele tematice dar mai
ales deschiderea spre colaborări şi parteneriate interne
şi externe au creat imaginea unei asociaţii stabile,
puternice, de încredere, cu personalitate.
În luna mai a acestui an am semnat protocolul de
colaborare între ASI, ARISI şi ARTS. Scopul declarat
al protocolului este de a pune în comun experienţa şi
expertiza deţinută de cele mai importante asociaţii din
România care activează în zona securităţii la incendiu,
armonizarea punctelor de vedere şi fuziunea lor sub
denumirea ARTS. Vom încerca atragerea şi altor
asociaţii cu activităţi din domenii conexe în colaborări
care să poată conduce la fuziune pe principiul “forţa şi
reprezentativitatea ţi-o dau unitatea”.
Pe plan internaţional, activitatea ARTS s-a desfăşurat
în vederea consolidării relaţiei de parteneriat cu ISA
Serbia unde dorim să ne implicăm într-un proiect de
centru de pregătire profesională bazat pe experienţa
noastră de peste 10 ani. Participarea la conferinţe şi
întâlnirile avute au contribuit la cunoaşterea reciprocă
şi identificarea oportunităţilor de colaborare.

Unul din cele mai importante momente ale anului, îl
reprezintă evenimentul comun ARTS – EURALARM
din 4 iunie de la Bucureşti. ARTS, membră a secţiunii
de servicii a EURALARM încă din 2009, este pentru
a 2-a oară gazda celui mai important eveniment
european care reuneşte cei mai importanţi producători,
integratori şi asociaţii profesionale din EUROPA.
Organizat ca un eveniment comun cu o secţiune naţională
(Conferinţa Naţională ARTS) şi una internaţională AG
– EURALARM şi Simpozionul EURALARM, această
manifestare suscită un interes deosebit pentru toate
categoriile de participanţi din ţară şi din străinătate. Prin
reprezentanţii săi, ARTS a dovedit că este o prezenţă
activă şi la nivel european prin participarea în grupurile
de lucru VISION 2025 şi în cel privind standardul
european de servicii EN 16763. Anul acesta, an de
alegeri în structurile EURALARM, ARTS va susţine cu
ajutorul membrilor şi partenerilor săi derularea la cel
mai înalt nivel a lucrărilor acestui eveniment deosebit de
complex şi important. Sper ca eforturile noastre pentru
organizarea acestui eveniment comun să fie răsplătite
prin satisfacţia participanţilor şi prin consolidarea rolului
ARTS în piaţa de securitate din România.
Doresc pe această cale să mulţumesc tuturor celor
care au crezut că putem şi au răspuns pozitiv prin
muncă, devotament şi implicare la provocările care
ne-au stat şi ne stau înainte pentru consolidarea
ideii de unitate, înţelegere şi colaborare. Mulţumesc
executivului ARTS, care a răspuns în mod profesionist
de fiecare dată şi a reuşit cu modestie şi abnegaţie să
îndeplinească sarcinile primite. Mulţumesc membrilor
şi partenerilor care au susţinut şi susţin asociaţia şi
evenimentele organizate prin contribuţii financiare.
Şi pentru că am început cu semnificaţia anului 2018
pentru România şi pentru ARTS închei prin a spune La
mulţi ani România!, La mulţi ani ARTS!

