numărul 1/2017

Alarma

Arta de a tr^i în siguran]^

COMUNICAT
Federaţia Serviciilor de Securitate din România şi
Outstanding Security Performance Awards (OSPA)
lansează a doua ediţie a Premiilor OSPA în România
După o ediţie inaugurală de succes, Federaţia
Serviciilor de Securitate este fericită să anunţe
organizarea celei de-a doua Ediţii a Trofeelor OSPA
România 2017.
Înscrierile vor începe la data de 15 Februarie, data
limită pentru înscierea aplicațiilor fiind 30 iulie.
Finaliștii de anul acesta vor fi anunțați la începutul
lunii octombrie.
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Domeniul Securității Private (OSPA) reprezintă
un program anume conceput pe baze științifice
pentru recunoașterea și celebrarea performanțelor
profesionale extraordintare în acest domeniu de mare
semnificație economica și socială.
În România programul este organizat de catre „World
Excelence Award Limited” în parteneriat cu Federația
Serviciilor de Securitate din România. Programul
OSPA se bazează pe un sistem de apreciere complet
independent, obiectiv și incluziv și se adresează
profesioniștilor din industria securității private.
„Dacă ediția 2016 a trofeelor OSPA – România a avut
patru categorii de premiere: Manageri și Directori de
Securitate (în house); Instalatori/Integratori Sisteme
de Securitate; Agenți de Securitate; Consultanți de
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Securitate (Evaluatori de Risc la Securitate Fizică),
pentru ediția din 2017 ne propunem să creștem
numărul categoriilor de premiere, pentru a reflecta
mai bine direcțiile de devoltare și preocupările din
industria securității private” a comentat domnul
Gabriel Badea, președintele Federației.
Ca și la ediția inaugurală, din 2016, jurizarea
aplicațiilor se va face în cadrul unui proces complex,
complet independent și obiectiv, derulat pe mai multe
planuri, atât în România cât și în Marea Britanie.
În afară de România, Galele OSPA sunt organizate
și de asociații profesionale ale industriei securității
private din Australia, Germania, Marea Britanie,
Norvegia și Statele Unite.
Gala de decernare a premiilor OSPA va avea loc pe
10 noiembrie 2017.
Pentru a fi la curent cu ultimele noutăți în legătură
cu OSPA România urmăriți website-ul: https://
ro.theospas.com,
publicația
noastră
Security
Excellence Digest, precum și paginile noastre de pe
rețelele de socializare. Informatii despre eveniment
mai pot fi găsite și pe http://ziuasecuritatiiprivate.ro/.
De asemenea, pentru orice informații suplimentare
privitoare la Premiile OSPA, ne puteți scrie pe adresa
office@fss.org.ro.

