
 
 

 

 
 
    Elită profesională! Tehnologie avansată!  Echipamente electronice speciale! 
     Servicii de calitate! Securitate, discreţie şi confidenţialitate deplină! 

 

      office@smartsecurity.ro                                                                                                                                                        www.smartsecurity.ro              

 

1

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        
 
 
 
 
 

          De ce este foarte importantă şi necesară Analiza de 
risc la efracţie?!?... 

 
 
 
 
 

În urma multiplelor activităţi de studiu şi analiză pe care le-am efectuat asupra eficienţei 
măsurilor de pază şi protecţie aplicate de conducătorii a diferite tipuri de societăţi comerciale, unele cu 
multe puncte de lucru răspândite pe zone largi din ţară, am constatat existenţa în numeroase cazuri a 
unor deficienţe în organizarea şi implementarea măsurilor de pază şi protecţie aferente acestor locaţii, 
iar de aici, problemele care apar cu sustragerile de bunuri şi valori practicate de diferite persoane (din 
interior sau exterior), stimulate de cele mai multe ori şi de prezenţa unor deficienţe în sistemele lor de 
pază şi protecţie (umană, mecano-fizică sau electronică). 

Aceste stări de fapt, precum şi modul de soluţionare a lor sunt foarte clar prevăzute de 
legislaţia românească în vigoare, fiind stabilită obligativitatea pentru conducătorii de unităţi de a le 
remedia până cel târziu la sfârşitul anului 2013. Pentru că dorim să venim în întâmpinarea şi sprijinul 
conducătorilor de unităţi, prezentăm în cele ce urmează referirile concrete din legislaţia care 
reglementează acest domeniu de activitate: LEGEA 333/2003, HOTĂRÂREA de Guvern nr. 
301/2012, NORMELE METODOLOGICE de aplicare a Legii 333/2003 şi INSTRUCŢIUNILE 
nr. 9/2013 ale Ministrului Afacerilor Interne: 
 

  Art. 2, ( din L 333/2003) 
(1) …societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care 
deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza 
acestora.  

 

Art.2, (din Normele Metodologice) 
(1)  În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, 
denumită în continuare Lege, unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Lege, denumite în continuare 
unităţi indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a 
bunurilor ori valorilor, trebuie să adopte măsuri de securitate în formele prevăzute de Lege, 
completate cu măsuri procedurale. 

 

Art.2 (din H.G. 301/2011) 
(1) Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se 
realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică.     
(2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit instrucţiunilor emise de ministrul 
administraţiei şi internelor; 

 

EEvvaalluuaarree  llaa  rriisscc  ppeennttrruu  sseeccuurriittaattee  ffiizziiccăă..  IInnssttaallaaţţiiii  şşii  aammeennaajjăărrii  ppeennttrruu  ccllăăddiirrii..  IInnssttaallaaţţiiii  şşii  ssiisstteemmee  ddee  pprrootteeccţţiiee  aannttiieeffrraaccţţiiee  şşii  aannttiiiinncceennddiiuu..  SSeerrvviicciiii  
îînn  ddoommeenniiuull  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ddee  pprrootteeccţţiiee  aa  bbuunnuurriilloorr  şşii  ppeerrssooaanneelloorr..  SSeerrvviicciiii  îînn  ddoommeenniiuull  aaccttiivviittăăţţiilloorr  tteehhnniicciiii  ddee  ccaallccuull  şşii  ddee  tteelleeccoommuunniiccaaţţiiii..                                                  

Nr. O.R.C. : J35/840/2003;   Cod Unic de Înregistrare: RO 15350322;   Capital Social: 200 Lei;   Banca: „Banc POST” S.A. 
Sucursala Judeţului TIMIŞ,  Cont IBAN nr.: RO38 BPOS 3600 3315 708RON02; TREZORERIA TIMIŞOARA, Cont nr.: 
RO16TREZ6215069XXX001574;  
CONTACT: Str. Barbu St. Delavrancea, Nr.12, Cod Poştal: 300120; Telefon: 0356 104 550; 0256 208 921; Mobil: 0722 348 060; 0740 273 208; 

Fax2mail: 0356 815 214 (fax only). 
 

email: office@smartsecurity.ro;                                                                                                                                                                                                        www.smartsecurity.ro    



 
 

 

 
 
    Elită profesională! Tehnologie avansată!  Echipamente electronice speciale! 
     Servicii de calitate! Securitate, discreţie şi confidenţialitate deplină! 

 

      office@smartsecurity.ro                                                                                                                                                        www.smartsecurity.ro              

 

2

Art.2, (din Normele Metodologice) 
(2)  Adoptarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu analiza 
de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitaţi, care deţin 
competenţe profesionale dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizică. 
 

(5) Analiza de risc la securitate fizică trebuie să asigure identificarea vulnerabilităţilor şi a 
riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică şi să 
indice măsurile de protecţie necesare obiectivului analizat. 

 

Art.3, (din Normele Metodologice)  
(1) Pentru unităţile care îşi desfăşoară activitatea printr-o reţea formată din subunităţi sau puncte de 
lucru distribuite teritorial, responsabilitatea asigurării măsurilor de securitate în întreaga reţea 
revine conducerii unităţii centrale. 

 

Art. 1, (din I-9/2013) 
(2) Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a 
obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul 
sistemului de alarmare),  
 

Art. 2, (1) lit.a (din I-9/2013) -… prezentele instrucţiuni se aplică de către conducătorii unităţilor, 
pentru adoptarea măsurilor de asigurare a securităţii obiectivelor proprii…,  
 

Până la sfârşitul anului 2013 fiecare societate comercială, indiferent de obiectul de 
activitate, modul de organizare şi funcţionare sau răspândirea teritorială, trebuie să dispună de o 
analiză de evaluare a riscului la securitatea fizică. De asemenea, tot Legea 333/2003, în Art.4, 
precizează că, … răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor 
deţinute cu orice titlu revine conducătorilor unităţilor prevăzute la art. 2 alin.1… . 
 

Ca urmare, supunem atenţiei celor interesaţi propunerea de a încheia  contracte de prestări 
servicii cu firma noastră pentru efectuarea analizei de risc la securitatea fizică la care sunt supuse 
obiectivele pe care le coordonează, chiar dacă sunt amplasate pe întreg teritoriul României.  

În urma activităţilor de evaluare a riscului la securitatea fizică, pe care le efectuăm în 
conformitate cu legislaţia în vigoare şi contractele încheiate, oferim documentele analizei de risc la 
securitatea fizică. Deoarece analiza de risc la securitatea fizică se realizează doar de către experţii 
evaluatori înscrişi în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică, precizăm 
faptul că suntem înregistraţi în R.N.E.R.S.F. la poziţia 43/16.07.2013. Garantăm în acest fel asigurarea 
identificării corecte a vulnerabilităţilor şi riscurilor la securitatea fizică, precum şi determinarea 
nivelului de expunere la riscul producerii unor incidente de securitate fizică în obiectivele analizate, 
indicând totodată şi măsurile de protecţie necesare pentru ca acestea să se situeze la nivelul de risc 
definit ca „Acceptabil” de către legislaţia în vigoare. 

 

Dacă sunteţi interesaţi de oferta noastră, vă rugăm să ne contactaţi în vederea încheierii 
contractului de prestări servicii pentru efectuarea analizei de risc la securitate fizică şi a 
contractului de confidenţialitate şi pentru a stabili împreună detaliile acestor operaţiuni! 

 
 
Vă mulţumim pentru timpul acordat şi aşteptăm cu interes solicitările dumneavoastră! 
 
Ing. dipl. Teodor BĂLAN, 
 

Evaluator de risc la securitate fizică, înscris în Registrul Naţional al E.R.S.F. 
Consultant pentru soluţii de securitate privată şi protecţie contrainformativă. Inginer pentru sisteme de securitate. 
Membru al A.R.S.S. (Asociaţia Română a Specialiştilor în Securitate) 
Director Executiv al 

S.C. Smart Security Systems S.R.L. 
Timişoara. 


