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I. Introducere:
Acest ghid este o pledoarie pentru necesitatea efectuării analizei de risc pentru orice propunere
de asigurare a securității vieții persoanelor și a bunurilor acestora.

"Adoptarea măsurilor de securitate a
obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de
lege se realizează pe baza unei analize de risc la
securitate fizică" iar "elaborarea analizei de risc
la securitate fizică se face potrivit
instrucţiunilor emise de Ministrul Administraţiei
şi Internelor..."

(Hotărârea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind 

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor) 

Eu nu consider că ar trebui să existe o
obligativitate, prin lege, a efectuării acestei
analize pentru că legea bunului simț ne
spune că fără să cunoască vulnerabilitățile
și riscurile unui obiectiv, indiferent de
natura șau mărimea acestuia, nimeni nu
poate propune o soluție de securitate a sa.

În cel mai bun caz se va prezenta o soluție
bazată pe tehnologie sau pe pază umană
care, în viața reală, de cele mai multe ori
este departe de a asigura eficient
securitatea obiectivului.

Ghidul vine în sprijinul, atât a celor care furnizează servicii de securitate cât și a clienților acestora
care vor găsi o sinteză atât a cerințelor standardului internațional de management al riscului, ISO
31010, cât și obligativitățile rezultate din legislația națională privind efectuarea analizelor de risc la
securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Un profesionist în securitate știe că securitatea fizică include mai mult decât oprirea intrușilor
umani și este nevoie de mult mai mult decât un sistem de alarmare la efracție, camere video de
supraveghere sau un număr, uneori considerat descurajant, de agenți de securitate.

"Nu există niciun obiect atât de bine protejat
încât să nu poată fi furat, deteriorat, distrus
sau observat de persoane neautorizate. Un
sistem de securitate echilibrat oferă
protecție împotriva unui set definit de
amenințări informând utilizatorul cu privire la
tentativele de intruziune și oferind rezistență
la căile de atac ale intrusului."

(United States Geological Survey)

Scopul securității fizice este de a detecta și de a
întârzia înaintarea unui intrus către o țintă
suficient de mult timp pentru a răspunde cu
intervenția umană (agenți de securitate și/sau
poliție) iar îndeplinirea obiectivelor de securitate
fizică necesită politici, standarde, proceduri și
controale care abordează prevenirea,
detectarea, întârzierea, răspunsul și evaluarea.

Analiza și evaluarea riscurilor este primul pas într-un program de securitate fizică deoarece toate
controalele de securitate se bazează pe risc. Evaluarea riscului de securitate fizică detectează
amenințările, le asociază cu punctele slabe și calculează probabilitatea atacurilor de succes iar
organizația implementează proceduri rezonabile și adecvate pentru a descuraja, întârzia, identifica
și reține intrușii umani pe baza recomandărilor de bune practici.
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Riscul 
evaluarea și analiza

II.

Termeni și definiții
ISO/CEI Ghid 73 Managementul riscului. Vocabular.

Analiza riscurilor este, de fapt, un instrument de management, ale cărui standarde sunt determinate 
de orice decide managementul că este dispus să accepte în termeni de pierdere reală. 

Va trebui să efectuăm câteva acțiuni
esențiale înainte de a trece, efectiv, la
efectuarea unei analize de risc:
§ Identificăm cine și ce bunuri au nevoie de

protecție.
§ Identificăm tipurile de riscuri (sau

amenințări) care pot afecta persoanele și
activele identificate (răpiri, furt intern, furt
extern, incendiu și cutremur, de exemplu).

§ Determinăm probabilitatea apariției
riscurilor identificate. Aici trebuie să ținem
cont de faptul că sarcina de a face o astfel
de determinare nu este o știință exactă, ci o
artă, arta de a proiecta probabilități.
Amintiți-vă această regulă: „Nimic sau
nimeni nu poate fi niciodată 100% sigur;
nu există un program de securitate
perfect.”

Analiza de evaluare a riscurilor este o abordare
rațională și ordonată, precum și o soluție
cuprinzătoare pentru identificarea problemelor și
determinarea probabilității. Este, de asemenea, o
metodă de estimare a pierderii așteptate din
apariția unui eveniment advers.

Cuvântul cheie aici este „estimare”, deoarece
analiza riscului nu va fi niciodată o metodologie
precisă.

ATENȚIE! Discutăm despre probabilități. 

Cu toate acestea, răspunsul la majoritatea, dacă nu
la toate întrebările referitoare la expunerile la
securitate poate fi determinat printr-o analiză
detaliată a evaluării riscurilor.
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Instrumente și tehnici de 
evaluare a riscurilor

II.a

Instrumente și tehnici de evaluare a riscurilor conform standardului 
SR EN 31010:2010 Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscurilor.

Evaluarea riscurilor poate fi efectuată cu diverse grade de detaliere utilizând una sau chiar mai multe
tehnici de la cele mai simple la unele foarte complexe. Modalitatea de evaluare și rezultatul său trebuie
să fie conforme cu criteriile de risc dezvoltate ca parte a stabilirii contextului.

Tehnicile de evaluare a riscurilor pot fi clasificate în diverse moduri pentru a contribui la înțelegerea 
punctelor tari și a celor slabe.

să fie justificabile și adecvate pentru situația sau
organizația în cauză;

să furnizeze rezultate într-o formă care să sporească
înțelegerea naturii riscului și a modului în care acesta
poate fi tratat;

să poată fi utilizate într-o manieră care poate fi
detectabilă, repetabilă și verificabilă.

În Anexa A din Standardul SR EN 21010 Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscurilor, sunt 
prezentate 31 de instrumente și tehnici utilizate pentru evaluarea riscurilor dar în tabel voi face 

referire doar la trei dintre acestea.

Tehnicile utilizate ar trebui să
prezinte o serie de 

caracteristici:

5



Analiza riscurilor la securitatea fizică

Efectuarea unei evaluări a 
riscului de securitate fizică

II.b

Decizia de a vă asigura bunurile vă
aparține dar, în România există și
obligația legală de a face acest
lucru.

Voi prezenta în Capitolul III, pe larg,
acest lucru dar acum vreau să vă
prezint un mic ghid pentru
evaluarea riscurilor la securitatea
fizică intenția mea fiind aceea de a
vă arăta logica efectuării acestui tip
de evaluare.
Nu ar trebui să așteptați ca o
amenințare majoră să apară
pentru a efectua o evaluare de risc
la securitatea fizică care trebuie să
se constituie în fundamentul
programului propriu de securitate.

Consider că trebuie pornit de la conștientizarea faptului că în
lumea modernă, amenințările la adresa vieții și a bunurilor
deținute de oameni și/sau orice fel de organizații nu numai că
au rămas aceleași de mii de ani dar au evoluat până la limite
greu de înțeles.

Vandalismul și furtul, jafurile armate, angajații necinstiți sau
instabili mental și chiar terorismul sunt toate amenințări cu
care ne confruntăm toți.

q Care sunt cele mai mari riscuri ale noastre?
q Unde suntem cei mai vulnerabili?
q Ce măsuri ar trebui să luăm mai întâi?

Evaluarea riscurilor de securitate fizică poate răspunde la
aceste întrebări și tot ce trebuie să faceți este să apelați la
profesioniști în această activitate.

O evaluare a riscului de securitate fizică este, de
fapt, o evaluare a fiecărui aspect al sistemului de
securitate pe care-l aveți care include un inventar al
tuturor bunurilor care trebuiesc protejate, al tuturor
mijloacelor și măsurilor de protecție pe care le aveți,
precum și recomandări privind cel mai bun mod de a
proteja aceste bunuri.

IMPORTANT! 

În România, prin legislația specifică, expertul 
în evaluarea de risc la securitatea fizică NU 

face recomandări. 

Măsurile prezentate de acesta sunt cu 
caracter obligatoriu de punere în aplicare.
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Ghid de evaluare a securitățiiII.c

Așa cum am spus, o evaluare și o 
analiză aprofundată a riscurilor 
de securitate sunt primii pași în 

planificarea eficientă a securității 
unui obiectiv. 

Ghidul este împărțit în 6 secțiuni care evaluează diferitele aspecte ale activității unui obiectiv de 
asigurat și anume: detalii asupra locației, terenul, construcția (exteriorul), construcția (interiorul), 

construcția (securitatea) și lista procedurilor și controlalelor de securitate.

Detalii asupra locației 
obiectivului

Această secțiune este o introducere în detaliile locației
și a personalului obiectivului unde ar trebui trecute
toate informațiile relevante.
§ Amplasarea obiectivului ar putea determina gradul 

de risc general al obiectivului.

Terenul

Evaluarea mediului extern în care se găsește obiectivul
este parte integrantă, obligatorie, a evaluării riscurilor
de securitate.
§ Delimitarea limitelor externe ale unui obiectiv este 

dată de necesitatea de a determina posibilele 
obstacole ce ar putea bloca vizibilitatea (copaci, 
arbuști, șanțuri, garduri etc.).

Construcția
(exteriorul)

Proiectul obiectivului ar trebui examinat în detaliu
pentru a identifica potențialele "zone oarbe" iar dacă
acestea există, ar trebui acoperite cu iluminat de
securitate adecvat și/sau cu TVCI.
§ Obstacolele fizice aflate în zona intrării în obiectiv ar 

putea reduce numărul unor posibile 
incidente/accidente/atacuri etc.

Construcția
(interiorul)

Configurația internă a obiectivului poate avea un
impact major asupra asigurării securității acestuia.
§ Toate bunurile cu valoare mare vor trebui protejate 

individual iar accesul direct la acestea să fie 
restricționat (ceasuri, bijuterii etc.).

§ Toate intrările în birourile personalului ar trebui 
controlate și, după caz, restricționate.

Construcția
(securitatea)

Se vor respectă normele, standardele și legislația în
alegerea unui sistem de alarmare efracție.
§ Sistemul de alarmare efracție va utiliza butoate de 

panică ce vor apela un serviciu de monitorizare și 
intervenție autorizat.

§ Utilizarea unui sistem video de supraveghere va da, 
întotdeauna, un plus de siguranță.

Proceduri și controale de 
securitate

Este esențial că beneficiarul să aibă o politică de
securitate clară, deoarece în lipsa acesteia, toate
procedurile acceptate chiar de către el, ar putea fi
implementate "haotic" fără finalizare și de cele mai
multe ori generând probleme mai mari decât lipsa lor.
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Scopul acestui ghid este de a vă ajuta să determinați
probabilitatea și consecințele unei probleme de securitate sau a
unei vulnerabilități și de a vă ajuta să prioritizați acțiunile de
protecție adecvate pe care trebuie să le luați. Voi utiliza câteva
exemple care să vă ajute în acest proces de evaluare
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Ghid de evaluare a securitățiiII.c
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Ghid de evaluare a securitățiiII.c
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Analiza de risc la 
securitatea fizică

III.

Efectuarea analizei de risc la securitatea fizică
- obligație legală în România -

ART. 2 - "Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege
se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică."

HOTĂRÂREA nr. 301 din 11 aprilie 2012 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

ART. 1 - (1) "Prezentele instrucţiuni stabilesc metodologia de efectuare a analizelor de risc la
securitatea fizică pentru unităţile ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în
continuare unităţi, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care desfăşoară
astfel de activităţi.

(2) Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamental adoptării măsurilor de securitate a
obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului
de alarmare.

(3) În elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică se ţine cont şi de prevederile standardelor
naţionale sau europene privind managementul şi tehnicile de evaluare a riscului."

INSTRUCŢIUNILE nr. 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac 
obiectul Legii nr. 333/2003

Instrucţiunile Nr.9 se aplică de către:
a) conducătorii unităţilor, pentru adoptarea măsurilor de

asigurare a securităţii obiectivelor proprii;
b) specialişti şi experţi, în procedura de elaborare a analizelor

de risc pentru faza de funcţionare a obiectivelor, precum şi
în faza de proiectare;

c) inspectoratele de poliţie judeţene/Direcţia Generală de
Poliţie a Municipiului Bucureşti, pentru calcularea şi
furnizarea coeficienţilor de criminalitate specifică la nivel
de zonă şi pentru verificarea respectării dispoziţiilor
prezentelor instrucţiuni;

d) Inspectoratul General al Poliţiei Române, pentru
calcularea şi furnizarea coeficienţilor de criminalitate
specifică la nivel de judeţ, evaluarea specialiştilor care
efectuează analizele de risc şi pentru înfiinţarea şi
actualizarea Registrului Naţional al Evaluatorilor de Risc la
Securitate Fizică, denumit în continuare RNERSF.

Analiza de risc pentru obiectivele a căror pază
şi protecţie se asigură cu efective de jandarmi, 
inclusiv cea necesară configurării sistemelor de 
protecţie mecanofizice şi de alarmare împotriva 
efracţiei, se întocmeşte potrivit reglementărilor 

specifice acestei forme de pază.

Analiza de risc la securitatea fizică: 
activitate desfăşurată pentru a identifica 

ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în 
pericol viaţa, integritatea corporală sau 
libertatea persoanei ori care pot aduce 

prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul 
determinării impactului şi evaluării riscurilor de 

securitate şi în baza căreia se stabilesc 
măsurile necesare pentru limitarea sau 

eliminarea acestora
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Metodologia efectuării 
analizei de risc la 
securitatea fizică

III.a
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Cu toate că există mai multe metodologii de evaluare a riscurilor, în România, evaluatorii de risc înscrişi 
în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică vor trebui să respecte prevederile 

INSTRUCŢIUNII nr. 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a 
unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003. 

ATENȚIE!
Ameninţările la adresa securităţii fizice a unităţilor, care pun în pericol viaţa, integritatea corporală

sau libertatea persoanelor, sunt tratate cu prioritate, indiferent de importanţa bunurilor sau a 
valorilor ce pot fi afectate la producerea unui incident de securitate.

Procesul de efectuare 
a analizei de risc 

începe după semnarea 
contractului de 

prestări de servicii 
dintre beneficiar şi 

prestator, cu excepţia 
cazurilor de realizare 

prin structuri de 
specialitate proprii în 

regim intern.

Analiza de risc se 
efectuează înaintea 
instituirii măsurilor 
de securitate şi se 
revizuieşte în una 

dintre următoarele 
situaţii:

a) cel puţin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu 
dinamica parametrilor interni şi externi care generează
şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;

b) în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident 
de securitate la unitatea respectivă;

c) în cel mult 30 de zile de la modificarea 
caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a 
obiectului de activitate al unităţii.
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Documentația privind 
analiza de risc

III.b

Conform INSTRUCŢIUNILOR nr. 9 din 1 februarie 2013
privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a
unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003, analiza de
risc la securitatea fizică se materializează prin
documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat
de management al riscului, prin care se determină, în
mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru
încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Documentaţia se înregistrează la unitatea 
beneficiară după asumarea de către conducătorul 
acesteia, urmând ca în termen de 60 de zile să se 

realizeze implementarea măsurilor stabilite.

Documentaţia privind analiza de risc cuprinde:
a) raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la 

securitatea fizică;
b) grila de evaluare, specifică obiectului de 

activitate;
c) documentele-suport.

Grila de evaluare specifică obiectului de activitate 
al unităţii beneficiare se completează pentru situaţia 
în care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se 
încadrează în domeniul riscului acceptabil.

În categoria documentelor suport intră: 
chestionare, declaraţii, alte documente specifice, 
date obţinute şi folosite în procedura de evaluare.Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea 

fizică şi grila de evaluare se semnează de către evaluator.
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Experții în evaluarea 
riscurilor la securitatea 
fizică

III.c

1) Persoanele înscrise în RNERSF au obligaţia de a
ţine un registru de evidenţă cronologică cu
analizele de risc elaborate pentru unităţi, care se
păstrează minimum 2 ani după ultima completare.

2) Anterior elaborării analizei de risc, persoanele care
prestează această activitate au obligaţia de a
semna un angajament de confidenţialitate cu
beneficiarul.

3) Atribuţiile de îndrumare şi control privind
respectarea prezentelor instrucţiuni revin ofiţerilor
de poliţie din structurile de ordine public ale Poliţiei
Române.

4) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a
notifica I.G.P.R. schimbarea angajatorului sau a
datelor de contact.

1) Utilizarea în procesul de efectuare a analizei de
risc a unor date nereale sau incorecte, precum şi
omisiunea consemnării unor vulnerabilităţi ori
ameninţări atrag anularea analizei de risc.

2) Constatările efectuate de către personalul abilitat
al Poliţiei Române privind săvârşirea faptelor
prevăzute la alin. (1) de către evaluator se înscriu
într-un raport motivat, care se transmite Direcţiei
de ordine publică din I.G.P.R., pentru evidenţiere în
RNERSF.

3) Evidenţierea analizelor de risc anulate în RNERSF
se notifică emitentului analizei, beneficiarului şi, la
cerere, altor părţi interesate.

4) Radierea din RNERSF a celor înscrişi se face la
cerere ori când nu mai sunt îndeplinite condiţiile
de înscriere.

Prestatorii nu pot efectua analize de risc la securitatea fizică pentru unităţile cu care ei sau angajatorii lor au în 
derulare contracte pentru asigurarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, serviciilor de 

proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a componentelor ori sistemelor de alarmare împotriva efracţiei.
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Experții în evaluarea 
riscurilor la securitatea 
fizică

III.c
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Înregistrarea în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică, potrivit 
Instrucţiunilor M.A.I. nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la  securitatea fizică a 
unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 

protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.
Sursa: 

https://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-de-ordine-publica/serviciul-sisteme-de-securitate-private
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Grilele de evaluareIII.d

Pentru categoriile de unităţi care au definite cerinţe minimale în Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 301/2012, cu excepţia infrastructurilor critice, evaluarea şi cuantificarea gradului de risc
asociat unităţii se fac prin determinarea unei valori numerice ataşate obiectivului evaluat, sens în care se
utilizează grila corespunzătoare obiectului de activitate, dintre cele prevăzute în anexele nr.1-11.
În cazul unităţilor pentru care nu au fost definite cerinţe minimale specifice, analizele de risc la securitatea 

fizică se elaborează similar, prin aplicarea grilei generale prevăzute în anexa nr. 12.

Anexa nr.1- Grilă de evaluare a nivelului de risc pentru
instituțiile de creditare (bănci)
Anexa nr.2 - Grilă de evaluare a nivelului de risc pentru
instituțiile de creditare tip organizații cooperatiste și
instituții financiare nebancare
Anexa nr.3 - Grilă de evaluare a nivelului de risc pentru
societățile care au ca obiect de acivitate schimbul
valutar
Anexa nr.4 - Grilă de evaluare a nivelului de risc pentru
casele de amanet, unitățile profilate pe activități cu
metale/pietre prețioase, magazine de comercializare
arme și muniții
Anexa nr.5 - Grilă de evaluare a nivelului de risc pentru
unitățile poștale

Anexa nr.6 - Grilă de evaluare a nivelului de risc
pentru stațiile de comercializare carburanți
Anexa nr.7 - Grilă de evaluare a nivelului de risc
pentru spațiile comerciale cu suprafața mai mare de
500 mp
Anexa nr.8 - Grilă de evaluare a nivelului de risc
pentru sălile și incintele de exploatare a jocurilor de
noroc
Anexa nr.9 - Grilă de evaluare a nivelului de risc
pentru casieriile furnizorilor de utilități
Anexa nr.10 - ABROGATĂ
Anexa nr.11 - Grilă de evaluare a nivelului de risc
pentru centrele de procesare a numerarului
Anexa nr.12 - Grilă de evaluare a nivelului de risc
pentru unități fără cerințe minimale

Pentru evaluarea nivelului de securitate fizică a unei unităţi se stabilesc două domenii ale riscului de securitate
fizică, respectiv riscul de securitate acceptabil, asociat riscurilor de securitate cu valori estimate sub pragul critic
de 60%, şi riscul inacceptabil, asociat valorilor estimate peste pragul critic.

Se consideră că sunt îndeplinite cerinţele legale de securitate fizică pentru o unitate atunci când riscul 
evaluat se încadrează în domeniul riscului de securitate acceptabil.

Grila de evaluare a nivelului de securitate cuprinde 4
categorii de criterii de analiză:
1. criterii specifice obiectivului, prin care se evaluează

elemente de amplasare zonală şi locală, cu o
pondere de 25%;

2. criterii de securitate, prin care se evaluează
măsurile de securitate implementate sau care
urmează a fi implementate, cu o pondere de 65%;

3. criterii funcţionale, prin care se evaluează
elementele privitoare la desfăşurarea activităţii
unităţii evaluate, cu o pondere de 10%;

4. alte criterii, nenominalizate în grilă, prin care se
asigură evaluarea altor elemente cu impact asupra
riscurilor de securitate, identificate sau propuse de
evaluator, grupate în categorii cu impact de
creştere, respective diminuare a riscurilor.

Anexa nr.12 - Grilă de evaluare a nivelului de risc pentru 
unități fără cerințe minimale
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Grilele de evaluareIII.d

La completarea grilelor de evaluare se ţine cont de
obligativitatea îndeplinirii cerinţelor minimale de
securitate, generale şi specifice, consemnate în grile în
coloana "Elemente de evaluare", pentru care se
asociază opţiunea corespunzătoare punctajului minim în
vederea continuării şi finalizării evaluării.

Evaluarea celorlalte criterii de securitate se face prin
asocierea opţiunii corespunzătoare situaţiei real
constatate în obiectiv.

Pentru stabilirea nivelului ameninţărilor se asociază
coeficienţii de criminalitate specifică, calculaţi la nivel
de judeţ şi de zonă pe baza datelor statistice
înregistrate de structurile de cazier şi evidenţă
operativă din I.G.P.R., Direcţia Generală de Poliţie a
Municipiului Bucureşti şi inspectoratele de poliţie
judeţene, privind infracţiunile sesizate de tâlhărie şi
furturi din societăţi comerciale, înregistrate în anul
precedent.

Coeficienţii de criminalitate specifică se clasifică în 
următoarele domenii:

rată de criminalitate ridicată pentru judeţele/zonele cu coeficienţi
peste media naţională/judeţeană;

rată de criminalitate medie pentru judeţele/zonele cu coeficienţi
cu valori între 75% şi 100% din media naţională/judeţeană;

rată de criminalitate scăzută pentru judeţele/zonele cu coeficienţi
cu valori sub 75% din media naţională/judeţeană.

Pentru determinarea gradului de risc se iau în calcul ca vulnerabilităţi doar coeficienţii de accesibilitate, 
vecinătate şi caracteristici locale exterioare.

§ Elementul "accesibilitate" se evaluează prin inspecţia
amplasamentului din imediata apropiere a
obiectivului, în scopul identificării tuturor căilor de
acces care fac posibilă părăsirea rapidă a zonei.

§ Se consideră că există posibilitatea de
disimulare/fugă rapidă din zona obiectivului dacă pe
o rază de 10 m faţă de intrare se află căi de acces
care fac posibilă părăsirea zonei în cel puţin 3 direcţii
diferite de deplasare (ganguri, pasaje, pasarele etc.).

• Posibilitatea de disimulare/fugă medie se consideră
în cazul obiectivelor pentru care pe o rază de 25 m
de la intrare sunt identificate căi de acces care fac
posibilă părăsirea zonei în cel puţin 3 direcţii diferite
de deplasare.

• În celelalte cazuri se consideră că posibilitatea de
disimulare/fugă este greoaie.

Din punctul de vedere al vecinătăţilor, evaluarea se face prin identificarea unităţilor din apropierea obiectivului şi
verificarea existenţei, tipului şi a programului de funcţionare a dispozitivelor de pază ale acestora.

Măsurile de securitate cuprind atât elemente de tip condiţie, cât şi elemente neimpuse prin cerinţele minimale, 
dar care trebuie în mod obligatoriu analizate.
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Raportul de evaluare și 
tratare a riscurilor la 
securitatea fizică (exemplu)

III.e
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Raportul de evaluare și 
tratare a riscurilor la 
securitatea fizică (exemplu)

III.e

CUPRINS:
PREAMBUL

TERMENI ȘI DEFINIȚII

CAPITOLUL I - NOMINALIZAREA UNITĂȚII, OBIECTULUI DE ACTIVITATE AL 
ACESTEIA ȘI SCOPUL EVALUĂRII

CAPITOLUL II - AMPLASAREA GEOGRAFICĂ A UNITĂȚII, VECINĂTĂȚII, CĂI DE
ACCES, ALȚI FACTORI EXTERNI CU IMPACT ASUPRA ACTIVITĂȚII UNITĂȚII

CAPITOLUL III - CADRUL ORGANIZAȚIONAL INTERN, POLITICI ȘI 
RESPONSABILITĂȚI PRIVIND SECURITATEA FIZICĂ A UNITĂȚII

CAPITOLUL IV - SURSELE DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ, ZONELE DE IMPACT, 
EVENIMENTELE ȘI CAUZELE RISCULUI IDENTIFICAT PENTRU UNITATEA EVALUATĂ, 
PRECUM ȘI POTENȚIALELE CONSECINȚE ASUPRA PERSOANELOR ȘI ACTIVITĂȚII

CAPITOLUL V - ANALIZAREA RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICĂ

CAPITOLUL VI - ESTIMAREA RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICĂ

CAPITOLUL VII - ESTIMAREA COSTURILOR DE SECURITATE

CAPITOLUL VIII - CONCLUZIILE FINALE ALE RAPORTULUI

ANEXE:
§ Grila de evaluare a riscurilor la securitatea fizică
§ Documente suport
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Pregătirea profesionala a unui 
evaluator de risc la securitatea 
fizică

IV.

Formarea profesională, precum şi evaluarea 
competenţelor pentru ocupaţia de evaluator 
de risc la securitatea fizică se realizează pe 

baza standardului profesional corespunzător 
acestei ocupaţii.

Conditii de acces la curs:
Competenţe şi deprinderi necesare accesului la
program: Deţine competenţe şi are cunoştinţe
pentru ocupaţiile specifice domeniului securităţii
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei
persoanelor, în domeniul securităţii mecano-fizice,
sistemelor de securitate la efracţie, monitorizarea
sistemelor de alarmă şi serviciilor de pază.

Condiţii minime de acces la program, raportate la
nivelul de studii: învăţământ superior cu diplomă de
licenţă (Nivel 6, conform Cadrului Naţional al
Calificărilor – CNC).

Alte studii necesare: Certificat de absolvire a unui
curs de formare profesională sau certificat de
competenţe profesionale, cu recunoaştere naţională,
pentru cel puţin una din ocupaţiile specifice
domeniului securităţii obiectivelor, bunurilor, valorilor
şi protecţiei persoanelor:

• 121305 – Şef obiectiv servicii de securitate
• 121306 – Manager de securitate
• 215119 – Proiectant Sisteme de securitate.
• 215222 – Inginer sisteme de securitate.
• 242113 – Consultant de securitate.
• 352130 – Tehnician sisteme de detecţie, 

supraveghere video, control acces.
• 541405 – Şef formaţie de pază şi ordine.
• 541410 – Inspector de securitate.

RQM Certification, cel mai important furnizor de 
formare profesională pentru industria de securitate 

privată din România, organizează cursul de 
specializare 

"Evaluator de Risc la Securitatea Fizica" 
( Cod COR 242115 )

Cerinţe speciale: Pentru ca o persoană să urmeze
cursul de evaluator de risc la securitatea fizică trebuie
să îndeplinească, cumulativ, următoarele cerinţe
speciale:
• să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic;
• să nu fie înscrisă cu antecedente penale pentru

infracţiuni săvârşite cu intenţie;
• să aibă experienţă practică de minim 3 ani,

dobândită după intrarea în vigoare a Legii
nr.333/2003, în domeniul organizării, planificării,
pregătirii, executării sau exercitării controlului
măsurilor de pază şi protecţie în formele prevăzute
de legea pazei;

• să posede cunoştinţe în toate domeniile privind
securitatea mecanofizică, sistemele de alarmare
împotriva efracţiei, monitorizarea sistemelor de
alarmare, serviciile de pază şi managementul de
securitate.

Mai pot fi admise documente eliberate de instituţii 
din sistemul de aparare naţională care să ateste că
au absolvit cursuri specifice securităţii obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 
desfăşurate în unităţile proprii de învăţământ.

Informații: https://rqmcert.com
Înscrieri: +40 356 173 020; office@rqmcert.com
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Pregătirea profesionala a unui 
evaluator de risc la securitatea 
fizică

IV.

Informații: https://rqmcert.com
Înscrieri: +40 356 173 020; office@rqmcert.com
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Competenţe şi deprinderi dobândite de titularul
certificatului obţinut pe baza standardului ocupaţional
pentru educaţie şi formare profesională:

1. Aplicarea procedurilor de calitate în procesul de
evaluare.

2. Comunicarea în domeniul riscului.
3. Documentarea în vederea realizării evaluării de risc la

securitatea fizică a obiectivului.
4. Stabilirea contextului de evaluare a riscurilor la

securitatea fizică a obiectivului.
5. Identificarea riscurilor la securitatea fizică a

obiectivului.
6. Analiza riscurilor la securitatea fizică a obiectivului.
7. Estimarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului.
8. Tratarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului.
9. Monitorizarea şi revizuirea riscurilor la securitatea

fizică a obiectivului.

Sursa: Standardul ocupațional "Evaluator de risc la 
securitatea fizică"

Certificarea competenţelor se realizează în urma
examinării teoretice şi practice, de către o comisie
de evaluare. Se acorda note conform grilei de mai
jos:

100-95 puncte = 10; 
94-90 puncte = 9; 
90-80 puncte = 8; 
79-70 puncte = 7; 
69-60 puncte = 6; 
59-50 puncte = 5; 
49-40 puncte = 4; 
39-30 puncte = 3; 
29-20 puncte = 2; 
19-10 puncte = 1. 

Media minimă pentru promovare este 6, cu note
minime de 5 la proba teoretică şi 6 la proba
practică.

MODEL
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