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CAIET DE SARCINI 
pentru realizarea documentaţiei „REVIZUIREA ANALIZEI DE RISC LA SECURITATE 

FIZICĂ”, 

în conformitate cu H.G. nr.301/2012 (Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor) şi  prevederile 

Instrucţiunilor nr.9/2013 

 

 

 I. OBIECTUL ACHIZIŢIEI  

 Realizarea documentaţiei „REVIZUIREA ANALIZEI DE RISC LA SECURITATE 

FIZICĂ”, în vederea asigurării serviciilor de pază, protecţie şi supravegherea următorul obiectiv: 

 

Nr. 

crt 

Locaţie  Adresa 

1. Consiliul Judeţean Sălaj Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr. 11, 

jud. Sălaj 

  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 

protecţia persoanleor, cf. art. 4 alin. (4) lit. a din Instrucţiunile MAI nr. 9/2013,  analiza de risc la 

securitatea fizică se revizuieşte 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.  

 

II. DURATA CONTRACTULUI 

 Durata contractului de servicii pentru elaborarea documentaţiei „Revizuirea Analizei de 

risc la securitate fizică” va fi de maxim 30 de zile calendaristice, de la semnarea contractului. 

Activităţile vor începe imediat după semnarea contractelor, în conformitate cu prevederile 

contractuale. 

 

III. CERINŢE SPECIFICE: 

 Documentaţia „Revizurea Analizei de risc la securitate fizică”, se va realiza de firme 

atestate de INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE - DIRECŢIA DE ORDINE 

PUBLICĂ, în conformitate cu:  

 Legea 333/2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

 H.G. 301/2012  - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 



 Revizuirea Analizei de risc la securitatea fizică, va identifica amenințările și 

vulnerabilitățile care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori 

care pot aduce prejudicii valorilor deținute de unități, în scopul determinării impactului și evaluării 

riscurilor de securitate și în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau 

eliminarea acestora, de asemenea va identifica numărul posturilor permanente de pază (24 h din 24 

h). 

 Documentaţia  REVIZUIREA ANALIZEI DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ va 

cuprinde următoarele capitole: 

 1. Cadrul legislativ - termeni, definiţii şi perioada evaluării; 

 2. Informaţii generale - nominalizarea unităţii, obiectul de activitate, scopul evaluării; 

 3. Factori de impact asupra activităţii unităţii - amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, 

caracteristici, construcţii şi amenajări; 

 4. Cadrul organizaţional - Detalierea sistemului securităţii fizice în cadrul unităţii evaluate, 

politici și responsabilități privind securitatea fizică a unității beneficiare, infrastructura 

tehnologică. 

 5. Sursele de risc la securitatea fizică, analizarea riscurilor şi tratarea acestora - Zonele de 

impact, sursele de risc, analizarea riscurilor identificate, matricea de reprezentare a riscurilor 

identificate, tabelul de analiză a riscului şi asocierea surselor de ameninţare, opțiuni de tratare și 

mijloace de control; 

 6. Analiza riscurilor identificate; 

 7. Stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează 

a fi implementat; 

 8. Măsuri propuse și costuri estimate 

 9. Concluziile raportului 

Prestatorul va elabora documentaţia  în 2 exemplare pentru fiecare obiectiv şi va pune la 

dispoziţia beneficiarului:  

- Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;  

- Grila de evaluare specifică obiectivului de activitate; 

- Documentele suport; 

- 1(un) exemplar pe CD al documentaţiei elaborate, atât  în format PDF cât şi în format 

editabil pentru fiecare obiectiv. 
 

 IV. MODALITĂŢI DE PLATĂ: Documentaţia ANALIZĂ DE RISC LA SECURITATE  

FIZICĂ se va recepţiona de către Autoritatea Contractantă, pe baza unui PROCES VERBAL DE 

RECEPŢIE, iar plata se va efectua în termen de maxim 30 zile de la primirea facturii. 

 

  

  Șef serviciu,                                                                                             Director executiv, 

Ardelean Raul                                                                                            Ghiurco Mircea 
 


