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PREVEDERI GENERALE
1. Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor a fost întocmit de evaluator ROŞU
GENOVEVA, în perioada 18.10 - 22.12.2019, în baza contractului de prestări servicii nr. 120 din
18.10.2019 şi al acordului de confidenţialitate. Ambele părți au semnat acordul de
confidenţialitate.
Raportul de evaluare a fost prezentat următoarelor persoane ale Beneficiarului:
−

Doamnei Ștefania Hobincă – Director

2. Raportul de Evaluare şi Tratare a Riscurilor cuprinde:
❖ Nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării.
❖ Amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi cu impact
asupra activităţii unităţii.
❖ Cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii
beneficiare.
❖ Sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse şi cauzele
riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra
persoanelor şi activităţii.
❖ Analiza riscurilor identificate.
❖ Estimarea riscurilor la securitatea fizică.
❖ Stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate de ordin structural, tehnic,
tehnologic şi operaţional pentru sistemul ce urmează a fi implementat.
❖ Estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul
de risc asumat.
❖ Concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor
în vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menţionând
concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin
mijloace electronice de supraveghere video, antiefracţie, control-acces şi alarmare,
elementele de protecţie mecano-fizică, precum şi alte măsuri.
Raportul de Evaluare a fost întocmit în baza prevederilor art. 7 din Instrucţiunile M.A.I. nr.
9/01.02.2013.
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Analiza de risc la securitatea fizică a fost efectuată cu respectarea prevederilor art. 5 din
Instrucţiunile M.A.I. nr. 9/01.02.2013 și Ordinul M.A.I. nr. 67/09.06.2017.
Pentru evaluarea riscului la securitatea fizică, ţinând seama de caracteristicile obiectivului
“SGVA”, a fost utilizată Grila de evaluare nr. 12.
Evaluarea situaţiei de securitate fizică la fața locului pentru obiectivul analizat a fost făcută de
evaluator la data de 18.10.2019.
În vederea elaborării raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică pentru
obiectivul “SGVA”:
a) au fost definiți parametrii interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la
securitatea fizică în cadrul acestuia;
b) s-au identificat, analizat și estimat sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact,
evenimentele și cauzele riscurilor identificate, precum și eventualele consecințe asupra acestui
obiectiv;
c) s-au analizat, din punct de vedere structural, tehnic, tehnologic, economic și operațional,
cerințele, măsurile și mecanismele pentru sistemul de securitate care să reducă și să elimine
vulnerabilităţile identificate pentru acest obiectiv.
Din partea Beneficiarului, la analiza situaţiei pe teren au participat:
❖ Doamna Ștefania Hobincă – Director
Din Raportul de Evaluare mai fac parte:
Documente suport:
❖ chestionarul de securitate (anexa 1);
❖ angajament semnat (anexa 2);
❖ copie contract mentenanta echipamente securitate (anexa 3);
❖ tabel cu coeficienții de criminalitate specifică la nivel de județe pentru anul 2018 (anexa
4);
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❖ tabel cu coeficienții de criminalitate specifică la nivelul localității Iaşi pentru 2018 (anexa
5);
❖ grila inițială de evaluare a nivelului de risc pentru unități fără cerințe minimale (anexa 6);
❖ grila finală de evaluare a nivelului de risc pentru unități fără cerințe minimale (anexa 7).
3. Elaborarea analizei de securitate a avut ca bază următoarele acte normative:
Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică a fost elaborat în conformitate
cu prevederile următoarelor acte normative:
- Legea nr. 333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 301/11.04.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
- Instructiunea nr. 9/01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a
unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și
protecția persoanelor, emisă de Ministerul Afacerilor Interne;
- Ordinul nr. 67/2017 privind elaborarea analizei de risc la securitatea fizică a obiectivelor,
bunurilor, valorilor și transporturilor speciale din responsabilitatea structurilor Ministerului
Afacerilor Interne;
- Legea nr. 295/28.06.2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată cu modificările și
completările ulterioare;
- H.G. nr. 130/24.02.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 182/12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate;
- H.G. nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor
clasificate în România;
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- Decizia nr. 52/31.05.2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea
mijloacelor de supraveghere video, emisă de Autoritatea Natională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
- SR ISO 31000:2010 Managementul riscului — Principii și linii directoare;
- SR EN 31010:2010 Managementul riscului – Tehnici de evaluare a riscului;
- Seria de standarde Sisteme de management al calității (SR EN ISO 9001:2015);
- Seria de standarde SR EN 50131 – Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei
și jafului armat;
- Seria de standarde SR EN 50132 – Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care
se utilizează în aplicațiile de securitate;
- Seria de standarde SR EN 50133 – Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului pentru
utilizare în aplicații de securitate;
- Seria de standarde SR EN 50518 – Centru de monitorizare și recepție a alarmelor;
- Standarde europene sau naționale de certificare a mijloacelor de protecție mecano-fizică
(unități de depozitare de securitate, vitraje, tâmplărie).
4. Revizuirea lucrării
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Instructiunea M.A.I nr. 9/2013, următoarea
revizuire a prezentului Raport de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică se face în
una din următoarele situații:
a) la 3 ani de la data întocmirii și asumării acestuia, pentru corelarea cu dinamica parametrilor
interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a obiectivului
“SGVA”;
b) în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate în obiectivul “SGVA”;
c) în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a
obiectului de activitate al obiectivului “SGVA”.
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5. Alte precizări
Prezentul raport se supune prevederilor legislației privind drepturile de proprietate intelectuală
și va fi folosit de către posesor în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. În
scopul întelegerii, termenii specifici utilizați în prezentul raport de evaluare și tratare a riscurilor
la securitatea fizică, ca și definițiile acestora, sunt prezentaţi în introducerea prezentului raport.
6. Confidențialitate
Materialele conținute în acest document reprezintă informații confidențiale și se referă la
obiectivul în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială “Vasile Alecsandri”
Mircești, din Com. Mircești, jud. IAȘI. Prin acceptarea acestui document, ȘCOALA
GIMNAZIALĂ VASILE ALECSANDRI MIRCEȘTI (denumită în continuare “SGVA”) este de
acord că informațiile din acest raport nu vor fi făcute publice în afara “SGVA” și nu vor fi
multiplicate, folosite sau făcute publice în alt scop decât cel al evaluării sau al unui eventual
control al organelor competențe. Această restricție nu limitează dreptul “SGVA” de a utiliza
informația conținută în acest document pentru implementarea măsurilor de securitate necesare
pentru încadrarea într-un grad de risc acceptabil.
INTRODUCERE
Prezenta lucrare reprezintă Raportul de Evaluare și Tratare a Riscurilor la Securitatea Fizică,
în conformitate cu metodologia stabilită de Instrucțiunile M.A.I. nr. 9 din 01.02.2013, 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.
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.
Analiza de risc la securitatea fizică trebuie să asigure identificarea vulnerabilităților și a riscurilor,
determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică și să indice
măsurile de protecție necesare obiectivului analizat.
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În înţelesul prezentului Raport de Evaluare și Tratare a Riscurilor la Securitatea Fizică, termenii
următori se definesc astfel:
❖ ameninţare – factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei
unităţi prin acte sau fapte ce creează dezechilibre ori instabilităţi şi generează stări de pericol
asupra vieţii, integrităţii corporale sau libertăţii persoanelor ori valorilor deţinute.
❖ 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.
❖ incident de securitate – eveniment produs, având o evoluţie necontrolată, care generează
consecinţe nedorite asupra persoanelor şi/sau valorilor şi/sau activităţilor în cadrul unei
unităţi şi care necesită o acţiune imediată pentru restabilirea situaţiei anterioare.
❖ jaf – furt săvârșit prin violență, jefuire, jecmăneală, pentru a-și însuși lucruri jefuite, pradă,
nepăsare față de o pagubă.
❖ măsura de securitate – componentă de bază a unei soluţii de securitate, corespunzătoare
uneia sau mai multor ameninţări şi vulnerabilităţi identificate conform analizei de risc şi care
are ca scop reducerea riscurilor asociate.
❖ mecanisme de securitate – soluţii care cuprind mai multe măsuri de securitate, care
funcţionează conform unor scenarii predefinite, pentru securizarea unuia sau mai multor
obiective, atunci când sunt amplasate în acelaşi perimetru.
❖ parametrii interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea
fizică a unităţii– contextul, care poate cuprinde, dar nu se limitează la:
o mediul cultural, social, politic, de reglementare, financiar, tehnologic, economic,
natural şi concurenţial, la nivel internaţional, naţional, regional sau local;
o factorii-cheie şi tendinţele cu impact asupra obiectivelor organizaţiei;
o relaţiile cu părţile interesate, percepţiile şi valorile acestora.
❖ răpire – termenul folosit pentru actele criminale ilegale, în care se subînțelege răpirea unei
persoane, a unui grup de persoane, a unui copil cu privare de libertate, ținut ca ostatic în
scopul violării, șantajării și obținerii unor avantaje politice, economice sau a unei sume de
răscumpărare.
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❖ securitate fizică – starea de fapt în care riscul determinat de factorii de ameninţare şi
vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei,
ori pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi se situează la un nivel acceptabil.
❖ sistem de securitate – ansamblu integrat de măsuri organizatorice, tehnice şi procedurale
care are ca scop obţinerea securităţii fizice pentru o organizaţie sau un obiectiv.
❖ tâlhărie – furt săvârșit prin întrebuințarea de violențe sau amenințări, ori prin punerea
victimei în stare de inconștiență sau neputința de a se apăra, precum și furtul urmat de
întrebuințarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea
urmelor infracțiunii, ori pentru ca făptuitorul să-și asigure scăparea.
❖ vulnerabilitate – caracteristică de ordin fizic-arhitectural şi operaţional a unei entităţi, prin
care această este expusă distrugerii, agresiunii ori disfuncţionalităţii în faţa unei ameninţări.
❖ zona de acces în unitate - locul amenajat cu elemente de închidere nestructurale destinate
intrării sau ieşirii persoanelor. Căile de acces pot fi dedicate clienţilor, angajaţilor, transferului
valorilor sau mixte.
❖ zona de depozitare - reprezintă spaţiul special amenajat pentru păstrarea în siguranţă a
valorilor monetare ori a bunurilor.
❖ zona echipamentelor de securitate - reprezintă spaţiul restricţionat accesului persoanelor
neautorizate, destinat amplasării, funcţionării sau monitorizării unor astfel de echipamente
❖ zona de expunere - reprezintă spaţiul amenajat pentru prezentarea către public, în condiţii
de siguranţă, a bunurilor sau valorilor.
❖ zona perimetrală - reprezintă limita fizică a construcţiei, constituită din elemente fixe sau
mobile, cum ar fi: pereţi, vitraje sau ferestre.
❖ zona de procesare - reprezintă spaţiul special destinat şi amenajat pentru prelucrarea,
numărarea şi pregătirea pentru depozitare, alimentarea automatelor bancare sau transport
al valorilor monetare.
❖ zona de transfer - reprezintă spaţiile prin care se vehiculează valorile între locul de
depozitare şi alte zone interioare sau exterioare în cazul transportului
❖ zona de tranzacţii cu automate bancare - reprezintă spaţiul în care clienţii pot face
operaţiuni cu numerar prin intermediul unui automat bancar, care nu presupune existenţa
unui operator.
❖ zona de tranzacţionare - reprezintă spaţiul în care operatorii manipulează valorile
monetare sau bunurile în relaţia cu clienţii.
❖ alte zone cu regim de securitate ridicat - reprezintă spațiile care necesită restricții sau
protecție specială datorită valorilor de protejat ori a activității.
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CAPITOLUL I - NOMINALIZAREA UNITĂŢII, OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ACESTEIA
ŞI SCOPUL EVALUĂRII
I.1 Unitatea beneficiară
Titularul raportului este ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI”, cu sediul
social in COM. MIRCEŞTI, Cod Postal 707295, Jud. IAŞI;
I.2. Obiectivul căruia i se evaluează riscul la securitatea fizică:
DENUMIRE: “SGVA”
ADRESA: Str. Școlii nr. 7, Com. Mircești, jud. IAȘI;
DATE DE IDENTIFICARE: CUI: 14153128
OBIECTUL DE ACTIVITATE: Invățământ
ÎNCADRAREA: Conform H.G. 301/2012, actualizată, obiectivul evaluat se incadrează în
categoria unităților de interes public.
Programul de funcționare este următorul:
❖ Luni-Vineri: 6-16;
❖ Sâmbătă – duminică: închis.
I.3. Scopul evaluării
Raportul de securitate este elaborat pentru titularul de activitate, în scopul:
1. Evaluării riscurilor la securitatea fizică;
2. Identificării vulnerabilităţilor şi a riscurilor, determinării nivelului de expunere la producerea
unor incidente de securitate fizică;
3. Estimării costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de
risc asumat;
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4. Determinării opţiunilor de tratare a riscurilor, în vederea încadrării în domeniul acceptabil al
riscului de securitate fizică, menţionând concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele
sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, antiefracţie, controlacces şi alarmare, elementele de protecţie mecano-fizică, precum şi alte măsuri.
5. Asigurării informaţiilor necesare autorităților publice competente la nivel regional și județean,
conform Legii 333/2003, H.G. 301/2012 și Instrucțiunilor M.A.I. nr. 9/2013, document publicat
în Monitorul Oficial nr. 164, din 27 martie 2013.
6. Îndeplinirii în totalitate a cerinţelor generale și minimale pe zone funcţionale şi categorii de
obiective, conform H.G. 301/2012 actualizată.
Având in vedere faptul ca Instrucțiunea nu prevede o grilă specializată pentru obiectivele cu
destinație spații de invățământ/instituții de interes public, se impune utilizarea Grilei
generale, prevăzute la Anexa nr. 12.
Se va intocmi o grilă de evaluare inițială, corespunzătoare situației actuale a obiectivului,
respectiv, dacă se impune, o grilă de evaluare finală, care corespunde nivelului de securitate al
obiectivului, după implementarea măsurilor de securitate stabilite de către evaluator.
CAPITOLUL II - AMPLASAREA GEOGRAFICĂ A UNITĂŢII, VECINĂTĂŢI, CĂI DE
ACCES, ALŢI FACTORI EXTERNI CU IMPACT ASUPRA ACTIVITĂŢII UNITĂŢII
II.1. Amplasarea geografică
Județul Iaşi, al doilea din ţară ca număr de locuitori, cu o populaţie de aproximativ 770.000 de
persoane, este situat în nord-estul Romaniei.
Comuna Mircești se află în marginea vestică a județului, la limita cu județul Neamț, pe malul
drept al Siretului. Este străbătută de șoseaua națională DN28, care leagă Iașul de Roman.
Lângă podul peste Siret, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ208R, care
deservește exclusiv comuna, terminându-se în satul Mircești în șoseaua județeană DJ208;
aceasta leagă comuna spre sud în județul Neamț de Săbăoani (unde se termină în DN2) și spre
nord

de Hălăucești, Mogoșești-Siret, Stolniceni-Prăjescu, Pașcani (unde

cu DN28A), Valea

Seacă, Lespezi,

și

mai

se

departe

intersectează
în județul

Suceava la Dolhasca, Dolhești, Preutești și Fălticeni (unde se termină tot în DN2). De
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asemenea, DN2 trece prin imediata apropiere a comunei, prin comuna vecină Gherăești din
județul vecin Neamț, acolo existând și un scurt drum comunal care leagă satul Iugani de acea
șosea.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Moldova a județului Roman și
era formată din satele Iugani, Mircești și Tețcani, având în total 1429 de locuitori ce trăiau în
360 de case. În comună funcționau o școală mixtă cu 16 elevi, două biserici catolice și una
ortodoxă. Anuarul Socec din 1925 o consemnează drept reședință a plășii Moldova, având
aceeași alcătuire și 1574 de locuitori.
În 1950, comuna a fost transferată raionului Pașcani din regiunea Iași, satul Tețcani trecând
la comuna Gherăești. În 1968, comuna a trecut la județul Iași, tot atunci fiindu-i alipite și
satele comunei Răchiteni, desființată. Comuna Răchiteni a fost reînființată în 2004, de atunci
comuna Mircești având componența actuală.
Infrastructura școlară a comunei este relativ bine distribuită în satele componente. In comuna
Mircești funcţionează 2 școli cu clasele I-VIII și două grădiniţe cu program normal.
• Şcoala Generală Vasile Alecsandri, Mircești
• Şcoala Iugani
• Grădiniţa Mircești
• Grădiniţa Iugani
• Grădinița Sfântul Nicolae (grădiniță cu regim privat).
Primele informaţii despre școala din Mircești le găsim într-o scrisoare trimisă de Vasile
Alecsandri lui Titu Maiorescu, ministrul Cultelor, la 6 septembrie 1868, prin care se solicita
numirea

preotului

Gheorghe

Pascal

ca

învăţător

la

școala

primară

din

sat.

Paulina Alecsandri, a construit și a donat comunei Mircești o școala nouă la 22 august 1896. La
13 octombrie 1896 a avut loc ceremonia de inaugurare a noii școli, la care au participat
învăţătorul,

primarul,

consilierii

comunali,

părinţii

și

copiii.

În anul 1914 s-a mai construit încă un local de școală, cu o singură clasă de tip Casa școalelor.
Începând cu anul școlar 1957-1958, localul vechi al primăriei s-a transformat în școală, iar de
la 1 septembrie 1960 toate cursurile s-au desfășurat în localul foste judecătorii, până în 1978,
când a fost terminată construcţia actualului local de școală, pentru clasele I-VIII. Recensământul
din anul 1912 menţionează că în sat era deja scoală primară. Şcoala din Iugani a fost construită
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după planul-tip al Casei Şcolare. Avea o singură sala de clasă, mare, spaţioasă, cu trei ferestre
generoase

dirijate

spre

sud.

În anul 1951 în Iugani s-au mai construit încă 3 săli de clasă, prin extinderea localului vechi,
fiind necesare pentru învăţământul preșcolar si primar. Generalizarea învăţământului de 8 clase
și creșterea numărului de copii au impus construirea în anii1965 și 1966 a încă trei săli de clasă,
a unui laborator, a unei cancelarii etc.
Obiectivele care au fost analizate din punct de vedere al riscului la securitatea fizică sunt:
Școala Gimnazială Vasile Alecsandri din Mircești CORPUL A :
-

8 săli de clasă destinate învăţământului primar şi gimnazial;

-

1 baie;

-

1 bibliotecă;

-

1 cancelarie

si Școala din Iugani CORP B:
-

6 săli de curs;

-

1 cancelarie;

-

1 baie;

-

1 sală centrală termică;

-

1 sală bibliotecă.

Obiectivul Școala Gimnazială Vasile Alecsandri din Mircești se află la doar câteva minute
distanţă de câteva importante instituţii din Mirceşti:
-

Primăria Mircești

-

Poliția din Mircești

-

Muzeul Vasile Alecsandri Mircești

-

Biserica Adormirea Maicii Domnului
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II.2. Vecinătăți:

Comuna Mirceşti este situată in partea sud-vestică a teritoriului administrativ al judeţului Iaşi,
plasându-se la 67 km de municipiul Iaşi pe DC 87 si DN 28.
Comuna Mircesti are o suprafata de 1.752 ha, o populatie de 3.800 locuitori si cuprinde
localitatile:
Mirceşti (centru de comună), Iungani. Teritoriul comunei se află în bazinul hidrografic Siret.
Relieful podişului înregistrează altitudini intre 190 m (confluenţa Moldovei cu Siretul) si 692 m
(vârful Ciungilor). Media ponderată a altitudinii este de 342 m. Bazinul Siretului, dezvoltata
simetric, îşi culege apele de pe versantii estici ai Carpaţilor Orientali care, spre deosebire de cei
vestici, au umiditatea mai slabă, datorită caracterului descendent al maselor de aer oceanic ce
şi-au lăsat o mare parte din vaporii de apă la traversarea culmilor muntoase. Comuna Mirceşti
dispune de Staţia CF Mircesti pe linia CF Bacău - Suceava. Reţeaua de drumuri clasificate din
comuna Mirceşti se sprijină pe : - DJ 208 –Comuna Hălăuceşti – Mirceşti – DE 85 – Comuna
Săbăoani; - DC 84 A – Mirceşti – DE 583 Răchiteni – Izvoarele – judetul Neamţ ; - DC 86 –
Mirceşti – Iugani – DE 85 judetul Neamţ ; - DJ 208 – DJ 208R Mirceşti – DE 583 Pod Siret
Satul Iugani aparţine comunei Mirceşti, judeţul Iaşi, situate pe terasa superioară dintre cursul
inferior al râurilor Moldova şi Siret, la extremitatea vestică a judeţului Iaşi, la 4 Km depărtare
spre N-V, de bifurcaţia rutieră Castelul de Apă de pe şoseaua E85.

Obiectivul se învecinează cu:
❖ Pe latura de Nord- Est - Biserica Adormirea Maicii Domnului, Muzeul Vasile Alecsandri
și clădiri rezidențiale
❖ Pe latura de Sud- Vest - clădiri rezidențiale și Primăria Mircești
❖ Pe celelalte laturi - clădiri rezidențiale
Întrucât în apropiere se află clădiri rezidențiale, se aplică încadrarea în grilă:
Rezidențe: 3,75 p.
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II.3. Accesibilitatea în obiectiv
❖

căi de acces: terane

❖

posibilitate de escaladare a perimetrului: medie

❖

trafic pietonal: mediu

❖

trafic rutier: mediu.

Traficul rutier și pietonal a fost încadrat la un nivel mediu, având în vedere amplasarea
obiectivului în apropierea unei zone cu clădiri rezidențiale și Primărie.
Încadrarea în grilă: Zona cu trafic pietonal și/sau rutier mediu: 3,75 p

pe o rază de 10 m față de pe o rază de 25 m față de Peste

25

m

intrare se află căi de acces intrare se află căi de acces sau sub 25 m
CĂI

DE

ACCES

IN

OBIECTIV

care fac posibilă părăsirea care fac posibilă părăsirea în mai putin
zonei în cel puţin
3

direcţii

zonei în cel puţin

diferite

de 3

direcţii

de 3

diferite

direcţii

de diferite

deplasare (ganguri, pasaje, deplasare (ganguri, pasaje,
pasarele etc.).
NORD

VEST

pasarele etc.).
EST

SUD

NORD

√

✓

Posibilitate

MEDIE

disimulare

✓

VEST

SUD

EST

✓

✓
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Conform Instrucțiunii 9/2013, Art. 21: “Posibilitatea de disimulare/fugă medie se consideră în
cazul obiectivelor pentru care, pe o rază de 25 m de la intrare se identifică căi de acces care
fac posibilă părăsirea zonei în cel puţIn trei direcţii diferite de deplasare”
În apropierea obiectivului există un punct care ar permite părăsirea zonei în cel puțIn 3 direcții
diferite, respectiv intersecția dintre străzile N. Bălcescu și Sf. Atanasie. Față de acest punct,
calea de acces în obiectiv, cea mai expusă este intrarea principală, aflată la o distanță de circa
23 m în linie dreaptă. Din acest motiv, se concluzionează că posibilitatea de disimulare/fugă
este de tip medie – 3,75 p.
Obiectivul este alcatuit din 2 clădiri situate la distanță de 4 km, respectiv Școala Gimnazială
Vasile Alecsandri și Școala Gimnazială Iugani.
II.4. Factori externi cu impact asupra activitătii obiectivului “SGVA”
Factorii externi care generează și /sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității:
Contextul extern este mediul în care unitatea incearcă să-și îndeplinească obiectivele.
Înțelegerea contextului extern este importantă pentru a asigura luarea în considerare a
obiectivelor și preocupărilor părților interesate externe în elaborarea criteriilor de risc. Aceasta
se bazează pe contextul întregii unități, dar cu detalii specifice cerințelor legale de reglementare,
cu percepțiile părților interesate și alte aspecte ale riscurilor specifice domeniului de aplicare a
procesului de management al riscului.
Factorii externi care generează și /sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității, cuprind,
dar nu se limitează la:
❖

mediul cultural, social, politic, de reglementare, financiar, tehnologic, economic, natural
și concurențial, la nivel internațional, național, regional sau local;

❖

factorii-cheie și tendințele cu impact asupra obiectivelor unității;

❖

relațiile cu părțile externe interesate, percepțiile și valorile acestora.

Criza socio-economică a determinat o creştere a infracţionalităţii, în special pe segmentul
criminalităţii stradale din județul Iași. Mica criminalitate accentuează sentimentul de nesiguranţă
al populaţiei, conducând și la lipsa de reacţie a cetăţenilor.
Tinerii, care au șanse mici în ceea ce priveşte accederea la un loc de muncă, se regăsesc în
proporţie semnificativă printre autorii de infracţiuni. Consumul de alcool şi droguri favorizează
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violenţele, atât pe cele comise în spaţii publice, cât şi pe cele intrafamiliale. Contrabanda cu
stupefiante, multe de proveniență transfrontalieră, cunoaște o răspândire îngrijorătoare.
Violenţa se identifică şi în mediul şcolar. Absenteismul şcolar este ridicat, iar acest fenomen
alimentează comportamentele antisociale ale celor tineri. Lipsa de educație favorizează atât
comportamentul violent, cât și consumul de stupefiante, ceea ce poate fi un factor de risc
crescut la securitatea fizică.
Analizând fenomenul din perspectiva ultimilor 15-20 de ani, observăm că violenţa manifestată
în rândul populaţiei şcolare a cunoscut o diversificare majoră a formelor de manifestare şi a
cauzelor. Violenţa fizică şi cea verbală se întâlnesc la orice categorie de vârstă, având totuşi o
amploare considerabilă în rândul adolescenţilor. Cauzele sunt multiple, iar amplificarea
fenomenului ţine de natura schimbărilor social-politice şi economice survenite în ultimii ani.
Migraţia economică a populaţiei adulte în afară graniţelor ţării, în căutarea unui loc de muncă,
a condus la dezmembrarea familiilor ori la abandonarea copiilor în grija bunicilor, rudelor sau a
cunoştinţelor. Aceştia din urmă s-au dovedit, de cele mai multe ori, incapabili de a face educaţie,
fiind lipsiţi de autoritate şi nu de puţine ori şi de un minimum bagaj informativ privind creşterea
şi educarea copiilor. A doua situaţie se referă la mediul familial, care contribuie la formarea şi
dezvoltarea copilului. Exemplul negativ al părinţilor, ei înşişi violenţi sau alcoolici, conduce către
un comportament antisocial. Insuficienţa fondurilor alocate învăţământului este o cauză
importantă a manifestărilor de indisciplină şi de violenţă, căci acest lucru înseamnă reducerea
numerică a personalului didactic, având drept consecinţă supraaglomerarea colectivelor de
elevi. Excedentul de sarcini se reflectă negativ în procesul de îndrumare şi control pe care-l
exercită dirigintele asupra unui colectiv numeros, de aproximativ 30 de elevi cu individualităţi
total diferite, ținând cont că fiecare copil afiliat procesului educativ instituţionalizat poartă şi
amprenta unor factori externi, precum mediul de viaţă, potenţialul educativ al familiei,
apartenenţa la un anumit grup de prieteni etc.
Cu toate acestea, în cadrul unității analizate, ca urmare a discuțiilor purtate cu doamna Iuliana
Hobincă, în calitate de Administrator al unității, a reieșit faptul că nu are cunoștință despre
producerea în ultimii 30 ani a unor evenimente deosebite referitoare la securitatea fizică a
obiectivului, respectiv producerea unor infracțiuni în zona de dispunere, sau în zona
obiectivului. Astfel,
− în zonă, NU s-au semnalat:
✓ încercări de pătrundere
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✓ furturi
✓ atentate la persoane
✓ tâlhării
✓ alte evenimente de securitate fizică
− în cadrul obiectivului, NU s-au semnalat:
✓ furturi
✓ încercări de pătrundere
✓ atentate la persoane
✓ tâlhării
✓ alte evenimente de securitate fizică
Criminalitate caracteristică zonală:
Conform datelor publicate de către Inspectoratul General al Poliției Române, coeficientul de
criminalitate pentru anul 2018, la nivelul județului Iaşi este de 199,07 %, valoare ce se
incadrează la nivel de rată de criminalitate RIDICATĂ – 5p.
Sursa: – site-ul IGPR.
Tabelul cu coeficienții de criminalitate specifică la nivel de județe pentru anul 2018 publicat pe
site-ul I.G.P.R. este prezentat în Anexa nr. 4.
Criminalitate caracteristică locală:
Conform datelor publicate de către Inspectoratul Județean de Poliție Iași, coeficientul de
criminalitate pentru anul 2018, la nivelul localității Mirceşti este de 0%, valoare ce se încadrează
la nivel rată de criminalitate SCĂZUTĂ – 2,5 p.
Sursa: – site-ul IPJ Iași.
Tabelul cu coeficienții de criminalitate specifică la nivelul localității Iaşi pentru anul 2018, publicat
pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Iaşi este prezentat în Anexa nr. 5.
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II.5. Alimentarea cu energie electrică, capacitate/distribuție
Obiectivul este racordat la sistemul public de alimentare cu energie electrică.
Obiectivele dispun de sisteme electrice centralizate pe bază de branșament, tablourile cu
siguranțele electrice fiind dispuse la parterul clădirii și sunt încuiate împotriva accesului
neautorizat.
Unitatea NU dispune de sursă de rezervă pentru producerea energiei electrice (grup generator),
pentru a preveni întreruperea alimentării cu energie electrică în situația întreruperii alimentării
de la rețeaua publică.
II.6. Iluminatul obiectivului
Perimetrul și incinta obiectivelor sunt iluminate corespunzător pe timp de noapte. Iluminatul este
asigurat astfel:
❖ În interior se realizează de la rețeaua publică, fiecare incăpere este prevăzută cu lămpi
fluorescente amplasate pe tavanul incăperilor. Comanda iluminatului se face prin
intrerupători montați la intrarea în spațiile respective, respectiv la 1,30 m de pardoseală.
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❖ La exterior se realizează prin proiectoare montate pe stâlpii pentru iluminatul public,
alimentați de la sistemul electric centralizat al localității.
Se concluzionează că cele două obiective numite generic “SGVA”, au asigurat un iluminat
exterior adecvat pe timp de noapte.
II.7. Tip pază
În scopul asigurării pazei, securității și protejării persoanelor și patrimoniului obiectivului,
conducerea administrativă a luat măsura supravegherii cu camere video montate atât in interior,
cât și in exteriorul clădirilor, neconsiderând necesară masura instituirii de pază umană
permanentă.
II.8. Zone funcționale
Obiectivele “SGVA” reprezintă sediul în care se desfășoară activități de învățământ.
Corespunzător activităților desfășurate în obiective și ținând seama că în cadrul acestora NU
se manipulează valori monetare, conducerea unității a stabilit următoarele zone funcționale:
Zona perimetrală și de acces pentru Școala Gimnazială din Mircești:
Perimetrul este reprezentat de gardul care imprejumuiește obiectivul și de pereții
exteriori ai clădirii, care sunt construiți din zidărie groasă și geamuri din termopan și
PVC. Obiectivul comunică spre exterior astfel:
1.

1 (una) cale de acces principală, destinată accesului personalului, elevilor și vizitatorilor

și este situată la parter pe latura nordică. Zona de acces include 2 uși duble din tâmplărie PVC
cu suprafețe vitrate de mari dimensiuni, cu grilaj metalic, asigurate cu încuietori mecanice și
sistem de control acces, functional, zona accesată fiind holul principal de la parter.
2.

1 (una) cale de acces destinată elevilor, situată la parter pe lateral in partea stângă,

formată dintr-o ușa realizată din tâmplărie PVC și termopan care conduce într-un vestibul.
Suprafețele vitrate sunt protejate cu gratii metalice realizate din panouri de sârmă zincată
bordurată. Această cale de acces este asigurată cu încuietori mecanice.
3.

1 (una) cale de acces destinată elevilor, situată la parter pe lateral in partea stângă,

formată dintr-o ușa realizată din tâmplărie termopan protejată cu gratii metalice realizate din
panouri de sârmă zincată bordurată. Această cale de acces este asigurată cu încuietori
mecanice.
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Calea de acces principală

Figura de mai sus reprezintă accesul principal în unitate.
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Accesul principal în unitate se face printr-un vestibul care este delimitat de o altă ușă realizată
din termopan, de asemenea, incuiată. Aceasta face legatura cu un hol in care se află
secretariatul/contabilitatea și biblioteca, urmat de un alt hol lung care duce spre sălile de clase
de la parter și spre scările care duc spre etaj.
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Accesul între etaje se face pe scările interioare, la fiecare etaj existând camere de supraveghere

video si senzori PIR.

2. Calea de acces destinată elevilor
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3. O a treia cale de acces in școală este destinată de asemenea acesului elevilor.
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Toate suprafețele vitrate sunt realizate din tâmplarie de PVC care reprezintă un element de
întărire a gradului de securitate fizică a unității.
Pentru Școala din Iugani, căile de acces sunt următoarele:
Calea de acces principală, destinată accesului elevilor, profesorilor și vizitatorilor, realizată din
termopan tip PVC, cu o rezistență bună la atacuri mecanice.

Școala din Iugani dispune de o altă cale de acces, o ieșire de urgență, care stă in permanență
inchisă și care face legatura cu o poartă metalică, de asemenea inchisă:
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Având în vedere cele menționate anterior, se poate concluziona că încadrarea în grilă
este: Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale: 0,375 p.
Zona de depozitare
❖ destinată păstrării în condiții de siguranță a
valorilor monetare ori a bunurilor, definită
astfel:
Școala din Mircești nu depozitează valori monetare, ci
doar documente contabile, contracte, acte de studii ale
elevilor și alte documente ale unității, iar acestea se află
într-un spațiu aflat în Arhiva unității.
Pe lângă acestea, tot la intrare, sunt montate gratii
metalice care sunt asigurate cu elemente de protecție
mecano-fizică).
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De asemenea, in incintă există monitorizare video și senzor de prezență PIR. Perimetrul zonei
destinate spațiului de depozitare a documentelor elevilor și a celor contabile, este delimitat prin
pereți de zidărie groasă, iar accesul se face prin intermediul unei uși din lemn, fără geam,
prevazută in totalitate cu grilaj metalic.

Școala din Iugani are ca bunuri cele aflate in laboratorul de informatică, asigurate mecanic și
cu grilaj metalic, de asemenea asigurat mecanic.
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Zona de procesare
❖ reprezintă spaţiul special destinat şi amenajat pentru prelucrarea, numărarea şi
pregătirea pentru depozitare, alimentarea automatelor bancare sau transport al
valorilor monetare.
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In unitate nu se manipulează valori monetare, astfel că nu există zonă de procesare.
Zona de tranzactionare:
❖ reprezintă spaţiul în care operatorii manipulează valorile monetare sau bunurile în
relaţia cu clienţii
In unitate nu se manipulează valori monetare, astfel că nu există zonă de tranzacționare.
Zona de transfer:
❖ reprezintă spaţiile prin care se vehiculează valorile între locul de depozitare şi alte
zone interioare sau exterioare în cazul transportului
In unitate nu se manipulează valori monetare, astfel că nu există zonă de transfer.
Zona echipamentelor de securitate:
❖ este zona destinată amplasării și funcționării echipamentelor centrale ce aparțin
sistemului electronic de securitate.
Unitatea din Mircești dispune de o zonă dedicată echipamentelor de securitate, acestea
regăsindu-se în mai multe puncte din cadrul unității, astfel:
- în Secretariat/contabilitate – centrala de control acces, inregistratorul digital TVCI, monitorul
cu camerele de supraveghere
- în holul principal – display camere de supraveghere.
In mod similar, unitatea de învățământ din Iugani, nu dispune de o zonă dedicată destinată
echipamentelor de Securitate, acestea aflându-se instalate in holul de la intrarea in unitate, la
o inălțime suficientă incât să facă dificil accesul la acestea.
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Unitatea NU dispune de zonă de expunere, de tranzacţii cu automate bancare și alte zone
cu regim de securitate ridicat.
CAPITOLUL III - CADRUL ORGANIZAŢIONAL INTERN, POLITICI ŞI RESPONSABILITĂŢI
PRIVIND SECURITATEA FIZICĂ A UNITĂŢII BENEFICIARE
III.1. GENERALITĂȚI
Succesul managementului riscului depinde de eficacitatea cadrului organizațional de
management, care furnizează fundamentele și măsurile prin care îl integrează la toate nivelurile
unității.
Cadrul organizațional ajută la gestionarea eficace a riscurilor, prin intermediul aplicării
procesului de management al riscului la diferite niveluri și în contexte specifice unității.
Cadrul organizațional garantează că informațiile rezultate din procesul de management al
riscului sunt raportate și utilizate în mod adecvat, pentru luarea deciziilor și pentru
responsabilitatea la toate nivelurile relevante ale unității.
III.2. PROIECTAREA CADRULUI ORGANIZAȚIONAL PENTRU GESTIONAREA RISCULUI
Înțelegerea unității și a contextului acesteia
Înainte de a începe proiectarea și implementarea cadrului organizațional pentru gestionarea
riscului, este importantă evaluarea și înțelegerea contextului intern și extern al unității, deoarece
acesta poate influența în mod semnificativ proiectarea cadrului organizațional.
Evaluarea contextului extern al unității poate include, dar nu se limitează la:
a) mediul social, cultural, politic, legal, de reglementare, financiar, tehnologic, economic, natural,
concurențial, la nivel internațional, național, regional sau local;
b) factorii-cheie și tendințele cu impact asupra obiectivelor unității;
c) relațiile cu părțile externe interesate, percepțiile și valorile acestora. Evaluarea contextului
intern al unității poate include, dar nu se limitează la:
❖

conducere, structura cadrului organizațional, roluri și responsabilități;
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❖

politici, obiective și strategii implementate pentru îndeplinirea acestora;

❖

capabilități, înțelese în termeni de resurse și cunoștințe (de exemplu, capital, timp,
resurse umane, procese, sisteme și tehnologii);

❖

sisteme de informații, fluxuri de informații și procese de luare a deciziilor oficiale și
neoficiale;

❖

relații cu părțile interne interesate, percepțiile și valorile acestora;

❖

cultură organizațională;

❖

standarde, linii directoare și modele adoptate de unitate;

❖

forma și anvergura relațiilor contractuale.

Stabilirea politicii referitoare la managementul riscului
Se recomandă ca politica referitoare la managementul riscului să precizeze, în mod clar,
obiectivele și angajamentul unității referitoare la managementul riscului și tratează următoarele:
❖

motivația unității pentru gestionarea riscului;

❖

legăturile dintre obiectivele și politicile unității și politica referitoare la managementul
riscului;

❖

răspunderile și responsabilitățile pentru gestionarea riscului;

❖

modul în care sunt tratate conflictele de interese;

❖

angajamentul de punere la dispoziția celor răspunzători și responsabili de gestionarea
riscului a resurselor necesare;

❖

modalitatea în care performanță managementului riscului este măsurată și raportată;

❖

angajamentul de a revizui și îmbunătăți politica și cadrul organizațional de management
al riscului, periodic și ca urmare a unui eveniment sau a unei modificări a circumstanțelor.

Pentru gestionarea riscului la securitatea fizică se stabilesc:
Cadrul organizaţional intern ce cuprinde:
❖

structura de securitate

❖

personalul cu atribuţii pentru securitate (informaţii, personal, procedural, funcţional)

Politica de securitate a unităţii:
❖

politica de securitate
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❖

politica de continuare a activității

❖

strategia de securitate

❖

bugetul pentru securitate

❖

elaborarea și implementarea de proceduri privind securitatea fizică

Reducerea și controlul riscurilor prin implementarea sistemelor de securitate:
❖

protecția prin sisteme mecano-fizice;

❖

protecția prin sisteme electronice de securitate:

subsistem de televiziune cu circuit

închis, subsistem de alarmare a efracției, subsistem de control acces.
În compunerea sistemului de securitate trebuie să fie integrate echipamentele de supraveghere
video (TVCI), în alcătuire minimală. De asemenea, structura subsistemului de alarmare la
efracţie trebuie să fie alcătuită din: centrală de alarmă cu tastaturile de operare, elementele de
detecţie, echipamentele de avertizare şi semnalizare şi alte componente specifice acestui tip
de aplicaţii. Rolul funcţional al subsistemului este de a detecta pătrunderea în spaţiile protejate
a persoanelor neautorizate, de a sesiza stările de pericol din unitate şi după caz, de a îngreuna
consumarea actului infracţional, conform art. 3, Anexa 1 din H.G. 301/2012.
Reducerea și controlul riscurilor prin măsuri de protecție cu dispozitiv de pază
❖ prevederea analizei de risc potrivit căreia este nevoie de pază umană
❖ existenţa Planului de pază al unităţii avizat de Organele de Poliție, cu mențiuni legate
de:
•

forma de pază

•

dacă este cazul, contractul de prestări servicii cu firma de pază

•

modalitatea de monitorizare

•

modalitatea de intervenţie.

Registrul de risc
❖ monitorizarea permanentă a riscului prin întocmirea periodică de statistici privind
evenimentele de securitate identificate.
Planul de tratare a riscurilor
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❖ riscuri tratate
❖ rezultatele tratării
❖ caracteristicile mijloacelor de control
❖ elementele şi perioadele de revizuire
III.3 CADRUL ORGANIZAȚIONAL IMPLEMENTAT
Pe baza datelor culese din studiul documentelor puse la dispoziție de beneficiar și a
aspectelor rezultate cu ocazia evaluării la obiectiv, au fost constatate următoarele:
Aspecte procedurale
La data evaluării, directorul unității a prezentat o serie de proceduri operaționale care fac parte
din Sistemul de Control Intern Managerial al unității, cu privire la implementarea unor măsuri de
securitate în cadrul obiectivului. Acestea se referă la:
-

Siguranta elevilor, personalului si bunurilor unitatii, procedura care descrie
modalitatile de asigurare a climatului de siguranta in unitatea de invatamant.

-

Comportamentul in caz de cutremur, care are scopul sporirii gradului de siguranta
a elevilor si personalului scolii in caz de cutremur.

-

Comportamentul in caz de incendiu, care are scopul descrierii modului de evacuare
in siguranta a scolii, protectia bunurilor materiale si stingerea incendiului,

-

Comportamentul in caz de inundatie, care are scopul descrierii modului de
evacuare in siguranta a scolii, protectia bunurilor materiale, in caz de inundatie.

-

A fost pus la dispoziție și Regulamentul Intern de Funcționare al unității care la Art.
28 prevede Comisia pentru Prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar cu
anexa

nr

10

–

Nomenclatorul

actelor

de

violență,

care

reglementează

responsabilitatea persoanelor din cadrul unității care pun în aplicare prevederile
planului cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a
personalului și prevenirea delicvenței în incinta și în zonele adiacente unităților de
învățământ.
Personalul respectă un set de reguli de securitate privind accesul propriu, al elevilor și al
publicului, pe lângă utilizarea mijloacelor de securitate electronice, constiuite intr-o procedură
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operaționala care a fost pusa la dispoziția evaluatorului, PO 42 – Procedura operațională privind
siguranța elevilor, personalului și bunurilor unității, care menționează printer altele că profesorul
de serviciu nu părăsește școala decât dupa securizarea documentelor școlare și verificarea
stării intregii unități școlare.
Încadrarea în grilă este: Proceduri existente şi însuşite de personal: 1,25 p
Aspecte funcționale:
Programul de lucru al unității, având în vedere specificul activității acesteia și anume
învățământ, este în principiu: L-V: 6.00-.00, iar S-D: închis. Conform celor declarate de benficiar
și consemnate în chestionar, în situațiile rare în care se organizează cursuri în perioada
weekend-ului, acestea sunt susținute în cadrul unității, numai cu avizul conducerii.
Depozitarea de numerar noaptea
În unitate nu se tranzacționează numerar. Conform celor declarate de beneficiar și consemnate
în chestionar, soldul nu depășește 10.000 eur, echivalent în lei.
Încadrarea în grilă: Depozitare numerar (noaptea) mic < 10000 EUR: 0,625 p.
Fluxul de numerar zilnic
Unitatea nu lucrează cu numerar, astfel că încadrarea în grilă este: Nivel operațiuni cash: mic
< 10000 EUR / zi: 0,375 p.
Număr salariați
În cadrul unității își desfășoară activitatea un număr de 27 angajați permanenți.
Încadrarea în grilă: Număr salariați > 3: 0,375 p.
Stabilitatea alimentării cu energie electrică
Obiectivul nu dispune de sursă de rezervă pentru producerea energiei electrice (grup
generator), pentru a preveni întreruperea alimentării cu energie electrică în situația întreruperii
alimentării de la rețeaua publică.
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Obiectivul dispune de un acumulator pentru sistemul antiefracție și sirena de exterior, iar
sistemul de supraveghere video este prevăzut cu un UPS, ca sursă de backup pentru
asigurarea menținerii sistemului tehnic în stare de funcționare, în cazul decuplării, accidentale
sau intenționate, a alimentării cu energie electrică, pentru o perioadă scurtă de timp.
Încadrarea în grilă - Întreruperi EE accidentale: 0,5 p.
Stabilitatea comunicațiilor
Având în vedere amplasarea obiectivului într-o zonă cu bună acoperire GSM pe tot spectrul de
furnizori existenți pe piață, precum și posbilitatea conectării la diferite alte soluții de comunicații,
toate acestea asigurând condițiile unor comunicații operative viabile, evaluatorul consideră că
încadrarea în grilă este: Întreruperi comunicații – rare: 0,5 p.

EVALUAREA CRITERIILOR DE SECURITATE
Acest capitol acoperă Criteriile de Securitate din grilă, ținând cont de elementele precizate în art.
7, alin. 2, lit d din Instrucțiune. Astfel pentru fiecare categorie de criterii sau criteriu individual
vor fi detaliate, după caz, sursele de risc, zonele de impact precum și potențialele consecințe
asupra persoanelor și activității obiectivului.
PROTECȚIE MECANO- FIZICĂ (pct. 2A din grilă):
Zona perimetrală a terenului este împrejmuită astfel:
❖ pe latura din față: gard din panouri de sârmă zincată, bordurată, de circa 1 m înălțime, pe
stâlpi metalici. Gardul închide perimetrul curții interioare și este in stare bună;
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❖ pe latura din spate, terenul este împrejmuit cu un gard de lemn de circa 1 m înălțime și
delimitează perimetrul școlii de cel al unei foste locuințe a Poliției;
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Clădirea în sine și laturile terenului delimitează o curte interioară amenajată ca spațiu de
relaxare pentru elevi. Zona perimetrală a clădirii este construită din zidărie cu grosime de peste
150 mm, prevăzută cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant.
Perimetrul și incinta obiectivului sunt iluminate corespunzător pe timp de noapte, obiectivul
Încadrarea în grilă:
✓ Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale: 0,375 p
✓ Uşi şi ferestre din elemente constructive necertificate: 1,5 p.
✓ Acces clienți - Ușa simplă: 1,5 p.
✓ Pereți exteriori - Zidărie groasă (min. 150 mm): 0,9 p.
Evaluatorul consideră că tâmplaria din PVC din care sunt construite ferestrele, precum
și limitarea accesului in curtea interioară pe timpul inactivității constituie elemente de
diminuare a riscului: 1 p
Zona de tranzacționare
Unitatea nu tranzacționează valori monetare, astfel că nu există zonă de tranzacționare.
Zona de depozitare
Unitatea nu tranzacționează valori monetare, doar zonă de depozitare a documentelor contabile
și documentelor de studiu ale elevilor, astfel că zona de depozitare este reprezentată de arhiva
unității. Aceasta este asigurată mecanic și este prevazută cu grilaj metalic de asemenea
asigurat mecanic.
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Încadrarea în grilă:
❖ Compartiment operator- Incintă distinctă din elemente constructive rezistente
la atac manual: 1 p.
❖ Dotare ghișeu de lucru cu clienții - Ghişeu din elemente constructive rezistente
la atac manual prevăzut cu sertar de preluare indirectă a valorilor: 0,75 p.
❖ Unitatea nu depozitează valori: 0 p.
Evaluatorul consideră că faptul că unitatea nu tranzacționează valori monetare constituie un
efect de diminuare a riscului – 1p.
Zona de expunere
Unitatea nu expune bunuri sau valori pentru comercializare.
Încadrarea în grilă: Unitatea nu expune bunuri pentru comercializare/vizionare: 0p.
Zona de transferuri
Unitatea nu transferă bunuri sau valori.
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Ținând cont de aceste aspecte, încadrarea în grilă este următoarea:
❖ Trasee de manipulare numerar: In afara programului de lucru cu publicul: 1,2p.
❖ Puncte de transfer către exterior: Uşa de acces destinată clienţilor: 3p.
Zona de procesare
Unitatea nu efectuează procesare de numerar.
Încadrarea în grilă: Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac
manual: 0,5 p.
Zona destinată echipamentelor de securitate
Unitatea este prevăzută cu 3 categorii de subsisteme electronice de securitate, respectiv:
- un subsistem de alarmare la efracție, instalat la secretariat/contabilitate,
- un subsistem de televiziune cu circuit închis TVCI care acoperă cea mai mare parte a
obiectivului și
- sistem de acces amplasat la intrarea principala.
Astfel, centralele echipamentelor de securitate sunt instalate în secretariat/contabilitate, intro zonă cu acces limitat, asigurată mecanic pe timpul inactivității (aici se regăsesc centrala
de control acces, centrala alarmare și inregistratorul digital TVCI). Amplasarea unui display
cu camerele de supraveghere in holul de la intrare prezintă avantajul de a fi extrem de
vizibilă, oferind pe de o parte acces în timp real la imagini, iar pe de altă parte amplasarea
lui la inălțime oferă o siguranță crescută în exploatare prin diminuarea riscului de acces
neautorizat la sistem. De asemenea, faptul că toate camerele de supraveghere pot fi
vizualizate ușor, sporesc viteza de reacție în cazul sesizării unei stări de pericol.
Încadrarea în grilă: Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac
manual: 0,5 p.
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Evaluatorul consideră că amplasarea monitoarelor sistemului de înregistrare TVCI in
secretariat și in holul principal de acces, duce la diminuarea riscului de acces neautorizat:
-1p
SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE – (pct. 2.B din grilă)
Conform HG 301/2012 actualizată conform Hotărârii nr. 1002/2015:
„Art. 81 - (1) Unităţile şi instituţiile de interes public trebuie să prevadă sisteme de
supraveghere video pe căile de acces, holuri şi alte zone cu risc ridicat, detecţie a efracţiei
pe zonele de expunere sau depozitare valori şi control acces, prin personal sau
echipamente.”
ART. 68
(1) Sunt supuse avizării poliţiei proiectele sistemelor de alarmare destinate următoarelor
categorii de obiective:
a) (…)
b) unităţi sau instituţii de interes public;
Obiectivul dispune de sisteme electronice de securitate care acoperă detecția și alarmarea la
efracție, sistem de televiziune cu circuit închis și controlul accesului pentru unele zone care au
fost considerate de risc mai ridicat.
Monitorizarea sistemelor de alarmare s-a efectuat de SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS
SRL în baza contractului RSNT2646/05.07.2016, care impreuna ca actul aditional nr. 1 cu nr.
2708/27.08.2018 au fost puse la dispoziția evaluatorului. Contractul pus la dispoziție a avut
valabilitate până la 31.07.2017 și nu a fost reînnoit.
Din documentație nu rezultă cu precizie care au fost echipamentele și sistemele instalate.
Sistemele de supraveghere video, de detecție incendiu, alarmare la efracție și control acces
instalate în cadrul unității, nu dispun de mentenanță lunară.
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Subsistemul de detecție a efractiei - în obiectiv funcționează un subsistem de detecție și
alarmare a efracției, despre care nu s-au putut arăta documente de instalare sau
documentatie tehnică de execuție. Sistemul nu este acoperit de contract de mentenanță
lunară.
Sistemul de detecție și semnalizare la efracție acoperă zonele de interes din școală și este
realizat cu resurse minimale.
La evaluarea la fața locului, sistemul de alarmare a efracției din zona de tranzacționare și
de depozitare funcționau corespunzător.
Componența sistemului este:
Nu se poate confirma dacă componentele utilizate sunt conforme standardelor europene în
domeniu. Centrala nu este conectată la un dispecerat de monitorizare. Sunt utilizate coduri
de armare dezarmare individualizate, care sunt verificate periodic conform chestionarului.
Acest mod de utilizare a sistemelor este de natură a introduce vulnerabilități privind
securitatea fizică a obiectivului, ce trebuiesc tratate prin soluții procedurale. De asemenea
în acest mod se încalcă prevederile art 11 din anexa nr 7, la normele metodologice de
aplicare a legii nr 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor, aprobate prin HG 301/11.04.2012.
În aceste condiții încadrarea în grilă este:
❖ Detecția pătrunderii prin efracție în zonele de acces, tranzacționare, depozitare,
expunere, procesare și transfer – DA: 1,5 p.
❖ Posibilitate semnalizare stare de pericol personal – NU: 3 p
❖ Semnalizare forțare seif – NU: 3 p
❖ Conectare la dispecerat de monitorizare permanentă- NU: 3p.
Subsistemul TVCI
În cadrul obiectivului există un sistem de televiziune cu circuit închis, functional. Nu a fost pus
la dispoziție proiectul tehnic. Camerele de supraveghere acoperă toate intrările și holurile. Pe
lângă acestea, sistemul dispune de un înregistrator video digital cu 9 canale, cu înregistrare
realtime pe toate canalele și redare simultană, echipat cu HDD și monitor LCD. Sistemul din
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teren nu este prevăzut cu UPS, care să funcționeze ca o sursă de rezervă pentru situațiile în
care este întreruptă furnizarea de electricitate de la rețeaua electrică. Evaluatorul a putut
constata că toate camerele video care vizualizează zona interioară de acces in clădire, atât la
parter cât și la etaj, cât și camerele exterioare, sunt capabile să redea imagini suficiente pentru
identificarea persoanelor.
Monitorul camerelor de supraveghere este situat în holul de la intrare, dar și la
secretariat/contabilitate, pentru a ușura posibilitatea monitorizării de către mai multe persoane.
Din punctul de vedere al amplasării camerelor video se poate concluziona că acestea
acoperă într-o bună măsură zona de interes. Totuși, evaluatorul va propune suplimentarea
camerelor pentru o mai bună supraveghere a unității, la intrarea in arhivă, care să asigure
monitorizarea bunurilor aflate în interiorul acesteia.
Cu ocazia evaluării in teren s-a constatat că cele mai vechi înregistrări disponibile pe DVR
aveau o vechime mai mare de 20 zile, conform limitei impuse de normele legale în vigoare,
de 20 zile.
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Camerele de supraveghere acoperă și exteriorul școlii, pe partea laterală și in curtea din
spate:
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La Școala din Iugani, există, de asemenea, două camere exterioare care acoperă partea
laterală a curții care duce spre intrarea in școală.

De asemenea, monitorul camerelor de supraveghere se află in holul de la intrare, ceea ce
facilitează observarea eventualelor probleme mult mai ușor.

Beneficiar: Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Mircești
Adresa: Com. Mircești, jud. IAȘI

CONFIDENTIAL

Page 45 of 69

Calea de acces la Școala din Iugani se continuă cu un hol in care se află un senzor de
prezență și o cameră de supraveghere, care asigură monitorizarea zonei de acces principale
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Școala din Iugani are o cale de acces secundară, realizată din termopan și asigurată
mecanic:

Având în vedere cele menționate anterior, încadrarea în criteriile din grilă este:
❖ Supraveghere video zone de acces, tranzacționare, depozitare, expunere,
procesare și transfer– da: 1,5p
❖ Stocare imagini video pentru 20 zile- da: 1p
❖ Calitatate imagini care permit recunoașterea persoanelor – da: 1,5 p
Subsistemul de control acces – în unitate există instalat un punct de control acces la intrarea
principal, sistem care la data evaluării era functional și utilizat. Acestea sunt echipate cu sisteme
stand alone de exterior și de interior, care acționează electromagneti. Nu sunt prevăzute cu
sisteme de alimentare de rezervă.

Beneficiar: Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Mircești
Adresa: Com. Mircești, jud. IAȘI

CONFIDENTIAL

Page 47 of 69

Pentru Școala din Iugani, centrala de acces se află instalată la intrarea principală, impreună
cu tastatura acesteia:
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Încadrare în grilă:
❖ Acces controlat în zonele de depozitare - da: 1,5 p
❖ Acces controlat zona de acces- da: 1p
PAZĂ (punctul 2C din grilă)
Măsuri asigurate cu personal uman
Obiectivul NU dispune de măsuri de pază umană permanentă.
Un element important legat de securitatea fizică a obiectivului este acela că în ultimii de 20 ani,
conform declarației domnului director, nu s-au înregistrat incidente de tentative de efracție sau
de sustragere bunuri.
Paza obiectivului este asigurată prin supravegherea video permanentă a zonelor din
exteriorul clădirii corpului A și a curții interioare, dar și holul interior al corpului B.
Sistemul de supraveghere instalat în unitate permite asigurarea stocării imaginilor video pentru
o perioadă mai mare de 20 de zile.
Încadrarea în grilă:
❖ Fără pază: 5p.
❖ Intervenție prin personal specializat - nu: 5p.
Transport valori
Unitatea nu transportă valori.
Încadrarea în grilă: Transport valori – neorganizat: 5p.
Element de diminuare a riscului identificat de evaluator:
❖ NU au existat incidente privind securitatea fizică în ultimii 20 ani- 1 p
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CAPITOLUL IV - SURSELE DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ, ZONELE DE IMPACT,
EVENIMENTELE PRODUSE ŞI CAUZELE RISCURILOR IDENTIFICATE PENTRU
UNITATEA EVALUATĂ, PRECUM ŞI POTENŢIALELE CONSECINŢE ASUPRA
PERSOANELOR ŞI ACTIVITĂŢII
4.1 Caracterizarea sistemului
La nivelul acestei etape, evaluatorul a avut în primul rând o activitate de colectare a informațiilor
despre sistemul de securitate existent în cadrul unității analizate, informații care au vizat
echipamentele de securitate electronică instalate, dar și procedurile implementate în cadrul
unității, în ceea ce privește securitatea fizică, în vederea aprecierii nivelului de protecție existent
și măsurile ce sunt necesare pentru încadrarea într-un nivel de risc acceptabil. Rezultatele
acestei etape au furnizat evaluatorului o imagine de ansamblu asupra securității fizice a unității.
Potrivit intenției legiutorului, prin cele 2 acte normative care stau la baza prezenței
evaluări, HG 301/2012, respectiv Instructiunea M.A.I. nr. 9/2013, s-a urmărit identificarea și
tratarea riscurilor care, prin potențialul lor de manifestare, vizează următoarele categorii de
infracțiuni prevăzute de Codul Penal:
Tipul amenințării

Denumirea

Forma agravantă

infracțiunii
De către o persoană mascată, deghizată sau travestită
In timpul nopții
Tâlharia Art 211 – C.P.

De 2 sau mai multe persoane impreună
De o persoană având asupra sa o armă, o substanță
narcotică sau paralizantă
In timpul nopții

Infracțiuni

De 2 sau mai multe persoane impreună

contra

De o persoană având asupra sa o armă, o substanță

patrimoniului
Furtul – Art. 208-209 C.P.

narcotică sau paralizantă
De către o persoană mascată, deghizată sau travestită
Prin efracție, escaladare, sau prin folosirea fără drept a
unei chei adevărate ori mincinoase.
De către o persoană mascată, deghizată sau travestită
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In timpul nopții
Distrugerea – Art. 217-219
C.P.

De 2 sau mai multe persoane impreună

De o persoană având asupra sa o armă, o substanță
narcotică sau paralizantă

Având în vedere conceptul de elaborare al prezentului raport, construit pe structura
grilelor de evaluare la Securitate fizică elaborate de specialiști ai Ministerului Administrației și
Internelor, au fost identificate următoarele riscuri, cu caracteristicile menționate:
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Nr
crt.
1

Denumire
risc
Riscul
tentativei

Sursa de risc
Criminalitate
la

efracţie

Zonă de
impact
Zonă

zonală

perimetrală

ridicată

și de acces

Ev
en
im
.
pr
od
us
e
-

Cauze
Consecinţe
Valori de interes in Panică, deteriorare relații cu
părți

obiectiv

interesate

externe,

percepții și valori diminuate
asupra unității

2

Riscul

de

efracţie

Criminalitate

Zonă

Disfunctionalitati ale

Panică, deteriorare relații cu

zonală

perimetrală

sistemului

părți

ridicată

și

securitate

zona

de

interesate

externe,

percepții și valori diminuate
asupra unității, distrugeri de

depozitare

bunuri
3

Risc de acces

Nerespectare

Zonă

neautorizat in

a

perimetrală

tehnice, procedurale

periclitarea

incinta unitatii

de acces si

și

sau

activitatii

supraveghere

depozitare

procedurii

zona

Lipsa

masurilor

organizatorice

ori

Pierderi

materiale,
continuității

/sau

disfunctionalitati ale
sistemului

de

securitate
4

5

Risc

de

Criminalitate

Intreg

asupra

zonală

obiectivul

tehnice, procedurale

periclitarea

bunurilor

ridicată, Lipsa

(ambele

sau

activitatii

unitatii

de loialitate a

clădiri

ori

personalului,

vizate)

disfunctionalitati ale

Riscul

furt

de

Tâlhărie

-

Lipsa

masurilor

organizatorice

mediu

sistemului

concurential

securitate

Pierderi

materiale,
continuității

/sau

de

Criminalitate

Intreg

-Context

intern

si

zonală

obiectivul

extern

ridicată

(ambele

cultura si psihologia

bunurilor și persoanelor din

clădiri

infractorului

obiectiv

vizate)

vederea sustragerii

favorabil,

in

Pierderi materiale, punerea
în

pericol
și

a

integrității

a continuității

activitatii

de valori
6

Riscul

de

Criminalitate

Intreg

-Context

intern

si

actiuni violente

zonală

obiectivul

extern

asupra

ridicată

(ambele

cultura si psihologia

bunurilor și persoanelor din

personalului si

clădiri

infractorului

obiectiv

elevilor

vizate)

vederea sustragerii

favorabil,

in

Pierderi materiale, punerea
în

pericol
și

a

integrității

a continuității

activitatii

de valori
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7

Risc

de

pierdere

a

Lipsa

de

loialitate

a

Intreg

-Complicitate

sau

obiectivul

participare

directă
partea

Pierderi

materiale

a

și

a

continuității activitatii

capacitatii

personalului,

(ambele

din

operationale,

mediu

clădiri

personalului

datorate unor

concurential

vizate)

Riscul

Nerespectare

Intreg

-Nesupraveghere

Pierderi

distrugerii de

a

obiectivul

vizitatori, turbulențe,

continuității activitatii

bunuri

de acces si

(ambele

cultura si psihologia

supraveghere

clădiri

infractorului

vizate)

vederea sustragerii

acte

și

de

sabotaj

8

şi

valori

procedurii

de valori,

materiale

in

interese

financiare
necuvenite,
antecedente
9

Disfuncționalit

Intreg

intrerupere

ati

obiectivul

necorespunzătoare,

monitorizare

echipamente,

(ambele

accidente

si comunicatii

comunicatii si

clădiri

energetice

alimentare

vizate)

Riscul

de

-

Stare

tehnică

Pierderi materiale

energie
electrică
10

Riscul
Incendii

de

Surse

de

Intreg

-

Scurtcircuit,

foc

Pierderi materiale, punerea în

incalzire,

obiectivul

deschis și încalzire

pericol a integrității bunurilor

materiale

(ambele

elemente electrice

și persoanelor din obiectiv și a

inflamabile,

clădiri

defectiuni

vizate)

continuității activitatii

echipamente
electrice

4.2. Categoriile de riscuri de securitate fizică:
RISCURI SUBIECTIVE:
1.

riscul tentativei de efracţie;

2.

riscul de efracţie;

3.

riscul de acces neautorizat în incinta unității;

4.

riscul de furt asupra bunurilor unității;
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5.

riscul de tâlhărie;

6.

riscul de acțiuni violente asupra personalului și elevilor;

7.

riscul de pierdere a capacității operaționale, datorate unor acte de sabotaj;

8.

riscul distrugerii de bunuri şi valori;

9.

riscul de întrerupere a monitorizării și comunicațiilor;

RISCURI OBIECTIVE:
10. riscul de incendiu;

4.3. Vulnerabilităţile care pot favoriza materializarea acestor riscuri sunt:
❖ criminalitate zonală ridicată (la nivelul județului Iași);
❖ criza socio-economică, abandonul familial;
❖ lipsa sistemelor de control acces în toate zonele de acces în unitate;
❖ lipsa sistemului tampon de alimentare cu energie a sistemului de alarmare a efracţiei;
❖ disfuncţionalităţi ale sistemului de securitate fizică;
❖ nerespectarea procedurilor operaţionale;
❖ eventuali angajaţi nemultumiţi sau foști angajaţi, care cunoscând procedurile existente și
amplasarea camerelor de supraveghere, pot sabota activitatea unităţii;
❖ întreruperea comunicaţiilor;
❖ necompletarea registrului de evidență a accesului persoanelor, ceea ce poate permite
accesul unor persoane rău intenționate în cadrul unității;
❖ inexistența unui agent de pază, sau a unui contract de montorizare a sistemelor de
alarmare a efracției.
CAPITOLUL V - ANALIZA RISCURILOR IDENTIFICATE
Conform precizărilor SR ISO 31000, “Managementul riscului. Linii directoare” care furnizează
liniile directoare pentru managementul riscurilor cu care se confruntă o organizație, analiza
riscului implică dezvoltarea unei înțelegeri a riscului. Analiza riscului furnizează datele de intrare
pentru etapă de evaluare. Analiza implică luarea în considerare a cauzelor și surselor de risc,
a consecințelor pozitive sau negative, a probabilității de materializare a respectivelor
consecințe. Riscul este analizat prin componentele sale de probabilitate și gravitate, dar și a
oricăror alte atribute relevante. Modul de exprimare al consecințelor, probabilității și modul de
agregare al acestora pentru a exprima un nivel de risc va fi diferit, în funcție de natura riscului,
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de informațiile disponibile și de finalitatea rezultatelor aprecierii riscurilor. Analiza riscului poate
fi realizată la diferite niveluri de detaliere în funcție de risc, de scopul analizei, de informațiile,
datele și resursele disponibile. Analiza poate fi calitativă, semi-cantitativă, cantitativă sau o
combinație a acestora, în funcție de circumstanțe. Având în vedere și conceptul de elaborare a
prezentului raport, construit pe structura grilei de evaluare a riscului, considerăm că etapa de
analiză a riscurilor a fost parcursă în capitolele anterioare, În aceste capitole toate datele au
fost interpretate prin prisma elementelor de evaluare a riscului din grilă realizându-se astfel
DEZVOLTAREA ÎNȚELEGERII RISCULUI și s-au fundamentat în detaliu toate opțiunile
evaluatorului privind nivelul de risc pentru fiecare criteriu în parte, furnizând în acest mod datele
de intrare pentru estimarea riscului, în cadrul standardizat pus la dispoziție de Instrucțiune.
Deși riscurile identificate nu au generat incidente în ultimii 30 ani, considerăm că acestea trebuie
să fie luate în calcul datorită următoarelor aspecte:
❖ amplasării obiectivului într-o locație cu un coeficient de criminalitate specifică ridicată
❖ necesității păstrării și asigurării unui climat optim de securitate în privința angajaților,
elevilor, vizitatorilor etc.
❖ faptului că unitatea manipulează valori monetare.
Metoda folosită pentru evaluarea riscurilor identificate a fost “Analiza preliminară a pericolelor
PHA-1”, conform noțiunilor din Standardul SR-EN 31010. PHA este o metodă simplă, inductivă
de analiză a cărei obiective sunt:
❖ identificarea pericolelor;
❖ identificarea situațiilor periculoase;
❖ identificarea evenimentelor care pot provoca daune pentru o activitate dată, facilitate sau
sistem.
Metoda este utilă la analiza sistemelor existente pentru prioritizarea pericolelor și a riscurilor
pentru analiza ulterioară, sau atunci când circumstanțele previn folosirea unor tehnici mai
sofisticate.
Intrările includ:
❖ informații despre sistemul care va fi evaluat;
❖ detaliile din proiectul sistemului care sunt disponibile și relevante;
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Analiza riscurilor identificate pe timpul auditului de evaluare a vizat următoarele
aspecte:
5.1. Gruparea riscurilor pe categorii de criterii
Au fost identificate 10 riscuri, grupate astfel:
 5 încadrate în criteriile specifice;
 2 încadrate în criteriile de securitate;
 2 încadrate în criteriile funcţionale;
 1 încadrat în alte criterii stabilite de evaluator.
5.2. În criteriile specifice au fost identificate următoarele riscuri:
❖ tentativa la efracţie, efracţia, furtul asupra bunurilor unității, tâlhăria și acțiuni
violente asupra personalului și elevilor
5.3. În criteriile de securitate au fost identificate următoarele riscuri:
❖ acces neautorizat în incinta unității, distrugeri de bunuri şi valori
5.4. În criteriile funcționale au fost identificate următoarele riscuri:
❖ întrerupere monitorizare și comunicații, risc de sabotaj
5.5. În alte criterii stabilite de evaluator:
❖ incendii – posibil a fi provocate prin funcționarea defectuoasă a aparaturii unității,
angajați neglijenți, surse de căldură nesupravegheate. Deși există senzori de fum,
declanșarea acestora sesizează pericolul și alertează personalul, fără măsuri de
stingere a incendiului. In funcție de rapiditatea intervenției, daunele provocate pot
fi foarte mari, cu atât mai mult cu cât unitatea lucrează cu materiale care se pot
inflama ușor (hârtie, mobilier etc).
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Sursele de risc și cauzele care favorizează apariția acestor riscuri au fost prezentate în tabelul
de mai sus.
5.6. Ierarhizarea riscurilor identificate
Ierarhizarea riscurilor identificate a fost realizată conform matricei expunerii la risc din
Ordinul ministrului finanțelor publice – 964/2007 – Standardul 11 – MANAGEMENTUL
RISCULUI, utilizând scalele de impact și probabilitate cu cinci trepte. E = XY
Y

Foarte
ridicat
Ridicat

I
M

Mediu

P
A
C
T

Scăzut
Foarte
scăzut

FSFR

SFR

MFR

RFR

FRFR

FSR

SR

MR

RR

FRR

FSM

SM

MM

RM

FRM

FSS

SS

MS

RS

FRS

FSFS

SFS

MFS

RFS

FRFS

0

PROBABILITATE
Scăzută Medie Ridicată

Foarte
scăzută

Foarte
ridicată
X

PROBABILITATE
Foarte

Scăzută

Medie

Mare

scăzută
0% - ...

10% - ...

35% - ...

65% - ...

Foarte
mare
85% - ...

Pe aceeași scală cu cinci trepte, riscul are următoarea distribuție:

Foarte
Scăzut
1

Scăzut

Mediu

Ridicat

2-4

5-9

10 - 16

Foarte
Ridicat
17 - 25
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Din analiza probabilității de materializare și a impactului evenimentelor nedorite,
caracterizate prin riscurile identificate, s-a obținut următoarea distribuție a riscurilor:
Riscuri

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

Probabilitate 2

2

3

3

2

2

3

2

3

2

Impact

3

4

3

5

5

5

5

4

4

3

Niveluri risc

6

6

7

12

12

7

4

5

5

5

M

M

M

R

R

R

M

M

M

M

Ordinea de tratare a riscurilor este următoarea:

Ordine
tratare

Riscuri

1

R4, R5, R6

2

R2

3

R3, R7, R9

4

R1; R8;

5

R10;

CAPITOLUL VI - ESTIMAREA RISCULUI
Scopul estimării riscului este să contribuie, pe baza rezultatelor analizei de risc, la luarea
deciziilor privind riscurile care necesită tratare și să determine prioritizarea tratării.
Estimarea riscurilor la securitatea fizică s-a realizat pe baza comparării valorilor de risc
obţinute pe analiza Grilei nr. 12, corespunzătoare obiectivului evaluat, cu valoarea de prag
impusă de legislaţie. Acest aspect va fi tratat în Capitolul VII, în care vor fi stabilite măsurile
necesare încadrării nivelului de risc sub pragul critic.
Valoarea de risc determinată pe grila de evaluare iniţială este de 66,70%, care fiind
mai mare decât valoarea de prag (VR>60%), reprezintă un risc de obiectiv INACCEPTABIL.
Grilele completate în ambele variante, inițială și finală constituie parte integrantă a prezentei
documentații.
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CAPITOLUL VII - STABILIREA CERINŢELOR, MĂSURILOR ŞI MECANISMELOR DE
SECURITATE DE ORDIN STRUCTURAL, TEHNIC, TEHNOLOGIC ŞI OPERAŢIONAL
PENTRU SISTEMUL CE URMEAZĂ A FI IMPLEMENTAT
Pentru a monitoriza, trata şi reduce riscurile identificate, analizate şi estimate în procesul
de evaluare a riscului s-au stabilit o serie de cerințe, mecanisme și măsuri.
Deoarece obiectivul nu este asigurat cu pază umană permanentă, sau cu un contract de
monitorizare a sistemelor de alarmare a efracției, cu intervenție in caz de nevoie, obiectivele
sunt expuse în cazul unor infracțiuni contra patrimoniului produse de 2 sau mai multe persoane
împreună, sau de o persoană care deține arme de foc, substanțe paralizante sau narcotice, sau
care deține o cheie adevărată sau mincinoasă. De aceea, pentru obținerea unui nivel de risc
acceptabil se impune aplicarea măsurilor detaliate mai jos:
Măsuri de securitate
Aceste măsuri au rolul de a conduce spre obținerea unor rezultate concrete în scopul diminuării
nivelurilor de risc. Precizăm, în acest context, că măsurile stabilite au și rolul de a implementa
în totalitate cerințele minimale de securitate stabilite prin Anexa 1 din Instrucțiune, astfel:
Măsurile stabilite nu restricționează în niciun mod alegerea soluțiilor tehnice și practice de
implementare, acestea urmând a fi decise de beneficiar în funcție de opțiunile existente pe
piață și de bugetul disponibil.
Măsurile de securitate ce urmează a fi stabilite se încadrează în 4 categorii:
❖ Măsuri de securitate de tip fizico-arhitectural
❖ Măsuri de securitate de tip uman
❖ Măsuri de securitate de tip tehnic
❖ Măsuri de securitate de tip procedural.
Măsuri de securitate de tip fizico-arhitectural:
❖ Toate ușile de acces exterioare vor fi prevăzute cu încuietori mecanice sigure.
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❖ Dispozitivele

mecano-fizice

având

scopul

restricționării

accesului

persoanelor

neautorizate, vor fi în permanență funcționale.
Măsuri de securitate de tip uman
❖ Emiterea unei decizii interne a conducătorului unității cuprinzând nominalizarea
persoanei/persoanelor

care

gestionează

valorile

unității,

proceduri

interne

și

responsabilități stricte privind manipularea valorilor în incinta unității.
❖ Efectuarea de instructaje periodice și simulări cu privire la securitatea obiectivului.
❖ Instalarea

unui

sistem

de detecție

și alarmare

la efracție

care să protejeze

toate zonele cu valori, cu posibilitatea semnalizării stării de pericol a personalului.
de prezență

și contacte magnetice

❖ Protejarea

zonelor

❖ Protejarea

zonei de depozitare cu senzor în dublă tehnologie (pentru reducerea

de acces cu senzori

posibilității emiterii unei alarme false) și buton de panică.
❖ Suplimentarea cu camere de supraveghere video în zone considerate de interes pentru
beneficiar.
❖ Remedierea camerelor nefuncționale, sau care funcționează defectuos.

Măsuri tehnice generale:
❖ Cutia centralei

la efracție

de alarmare

deschiderii neautorizate. Alimentarea

va fi protejată

de

sabotaj împotriva

cu energie electrică se va realiza direct din

tabloul electric pe circuit separat.
❖ Se vor menține în stare de funcționare și se va verifica periodic integritatea ușilor ce
restricționează accesul în cadrul obiectivului.
❖ În afara orelor de program, ușile aferente căilor de acces în obiectiv se vor închide și se
vor asigura cu sisteme de acces.
❖ Se vor menține în stare de funcționare și se va verifica periodic integritatea ușilor ce
restricționează accesul în încăperile de interes, respectiv în Secretariat si Arhivă, unde
sunt depozitate documentele elevilor și documentele contabile.
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❖ Se vor menține în stare de funcționare și se va verifica periodic integritatea ferestrelor.
Acestea vor fi asigurate, în afara orelor de program, prin intermediul incuietorilor
mecanice.
❖ Fiecare angajat care va utiliza sistemul de alarmare la efracție va avea cod individualizat,
iar codurile vor fi schimbate periodic și se va implementa un cod Duress (destinat
dezarmării obiectivului sub constrângere).
❖ Toate echipamentele

sistemelor de securitate electronice vor fi instalate conform

specificațiilor producătorului.
❖ Imaginile

trebuie să aibă calitatea necesară recunoașterii persoanelor

înregistrate

conform standardului

50132-7:2013

aplicațiile

"Sistemele

de

recunoașterea

de supravghere TVCI utilizate în

securitate"

persoanelor

din

imaginile

pentru

salvate

este

necesar

ca

dimensiunile relative ale țintei să ocupe 50% (sistem PAL) din înălțimea ecranului
vizualizat (imaginea captată de camera video).
❖ Camerele video vor fi instalate ținându-se

ca acestea să

cont

nu

poată

fi

vandalizate și/sau smulse
❖ Pentru prevenirea
imaginilor
un

distrugerii, furtului

imaginilor

salvate pe HDD, sistemele

spațiu

protejat

într-un

rack

și

ștergerea neautorizată a

de înregistrare

asigurat

vor fi instalate

într-

mecanic. Dulapul rack unde va fi

amplasat DVR-ul, va fi monitorizat video.
❖ Se va asigura funcționarea corespunzătoare a sistemelor tehnice instalate (alarmare la
efracție,

supraveghere

existe încheiat
una pe

video

control

de mentenanță

un contract

semestru.

și

acces)

trebuind

cu verificări periodice,

Toate intervențiile

asupra

afișate

cu privire

sistemelor

să

cel puțIn

vor fi consemnate în

Jurnalul de Service.
❖ În

obiectiv

vor fi

supraveghere

însemne

la existența

sistemului

de

video cu rol de a descuraja elementele infracționale.

❖ Pe timpul nopții va fi asigurat un iluminat de securitate minim în zonele de acces.
Măsuri de securitate de tip procedural
❖ Întocmirea

proiectului

tehnic

de securitate

(supraveghere

video, alarmare a

efractiei și control acces) de către o societate licențiată și va fi avizată de către
Serviciul de Ordine Publică din cadrul IPJ Iaşi
❖ Redactarea

unei proceduri

de control a cheilor în scopul evitării duplicarii lor.
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❖ Redactarea

unei proceduri

cu privire la verificarea

integrității obiectivului

❖ Redactarea procedurii cu privire la schimbarea periodică a codurilor de utilizare a
sistemului de alarmare la efracție.
❖ Redactarea

procedurii

programului

de lucru

cu

privire

la

activitatea

desfășurată

în

afară

(asigurarea ușilor, geamurilor, armarea și dezarmarea

sistemului etc) .
❖ Delegarea de responsabilități pentru controlul funcționării

corecte a sistemului de

securitate. Verificarea periodică a sistemului de alarmare la efracție și supraveghere
video (verificarea vizuală a camerelor se va face zilnic) .
❖ Redactarea unei proceduri în caz de pericol, jaf armat, atac terorist.
❖ Redactarea unei proceduri cu privire la accesul în obiectiv și în diferitele zone
funcționale ale acestuia în funcție de atribuțiile de serviciu, sau de apartenența la diferite
categorii de persoane: elevi, părinți, profesori, vizitatori .
❖ Redactarea unei proceduri cu privire la manipularea, depozitarea, transferul bunurilor
și a valorilor monetare.
❖ Redactarea unei proceduri cu privire la personalul tehnic desemnat să administreze
aceste mijloace (evidența echipamentelor, a contractelor de proiectare, instalare și
întreținere a proiectelor tehnice avizate de poliție), personalul desemnat să utilizeze
aceste mijloace și modul de acțiune a personalului în diferite situații: defecțiuni etc
❖ Stabilirea

de

responsabilități

de

elaborare/actualizare

a

procedurilor

și

comunicare/instruire cu privire la conținutul acestora
❖ Stabilirea de responsabilități privind aprobarea procedurilor
❖ Stabilirea de responsabilități privind efectuarea controlului intern în domeniul securității
referitor la aplicarea acestor norme de către personalul beneficiarului
❖ Stabilirea de reguli privind controlul dispozitivului de pază fizică
❖ Actualizarea fișelor posturilor pentru funcțiile cu atribuții de securitate în conformitate cu
responsabilități legate de securitate
❖ Instalarea sistemelor electronice de securitate suplimentare printr-o societate
specializată.
❖ Revizuirea cadrului de efectuare a activităților de service și mentenanță inclusiv
documentarea acestei activități prin jurnale de intervenții asupra întregului ansamblu de
sisteme existent (TVCI, control acces, alarmare la efracție).
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❖ Conform normelor legale, proiectantul va prevedea la întocmirea proiectului doar
componente certificate în conformitate cu standardele europene sau naționale de profil
și în concordanță cu gradul de siguranță impus de caracteristicile obiectivului protejat.
❖ Toate subsistemele vor fi prevăzute cu sisteme de alimentare de rezervă cu energie
electrică dimensionate în conformitate cu prevederile legale de specialitate.

Măsuri privind subsistemul antiefracție
❖ Completarea sistemului de detecție și semnalizare a efracției existent - se vor instala
următoarele elemente de detecție și semnalizare suplimentare:
✓ Acces elevi și acces de serviciu: contact magnetic, tastatură armare/dezarmare
✓ Centrala existentă va fi extinsă cu modulele necesare care să permită adăugarea
noilor zone
Efect în grilă: detecția pătrunderii prin efracție în zonele de acces, tranzacționare,
depozitare, expunere, procesare și transfer – da: 1,5 p
Măsuri privind subsistemul TVCI
❖ Menținerea in stare de funcționare a camerelor de supraveghere interioare și exterioare
și redimensionarea centralei.
❖ Înregistratorul digital TVCI va fi amplasat intr-un dulap rack incuiat mecanic.
Măsuri privind subsistemul de control acces
❖ Instalarea de sisteme de control al accesului la punctele de acces suplimentare.
Efect în grilă- Acces controlat zona acces - da- 1p
❖ Conducătorul unității va asigura introducerea, întreținerea și menținerea în stare de
funcționare a sistemelor tehnice de legătură, de acces, de pază video și de alarmare
împotriva efracţiei.
❖ Conducătorul unității are obligația folosirii echipamentelor componente ale sistemelor de
securitate care sunt certificate conform standardelor europene sau naționale în vigoare
❖ Se vor întocmi fișele tehnice ale echipamentelor din componența sistemului de alarmare.
❖ Se va încheia Proces verbal de recepție a lucrărilor de către societăți licențiate.
❖ Se va înființa, completa și păstra la obiectiv, jurnalul de service al sistemului de alarmare
împotriva efracţiei.
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❖ Se recomandă ca măsurile de tratare a riscului la securitate fizică să fie integrate în
procesele de management ale unității și să fie discutate cu părțile interesate
corespunzătoare.
❖ Conducătorul unității are obligația să încheie contracte de întreţinere periodică cu societăţi
licenţiate, care să ateste funcţionarea sistemului conform parametrilor tehnici.
❖ Obligația asigurării măsurilor de securitate revine conducătorilor unităților care dețin cota de
proprietate ori folosință majoritară sau administratorului obiectivului, cu consultarea celorlalți
deținători.
❖ Riscurile identificate se recomandă a fi supuse monitorizării și revizuirii cu scopul de a se
asigura că mijloacele de control sunt eficiente în funcționare, de îmbunătățire a informațiilor
suplimentare pentru îmbunătățirea evaluării riscului, de detectare a schimbărilor produse în
contextul extern și intern, inclusiv schimbărilor aduse criteriilor de risc, de analizare și
asimilare a lecțiilor învățate din incidente (inclusiv incidentele fără urmări).
❖ Rezultatele monitorizării și revizuirii se recomandă să fie înregistrate și raportate extern și
intern.
Elemente de diminuare a riscului identificate de evaluator:
❖ existența monitorului camerelor de supraveghere în holul de la intrarea principală și in
secretariat/contabilitate – 1 p
❖ inexistența incidentelor de securitate fizică în ultimii 30 ani – 1 p
❖ acces controlat zona de depozitare – 1 p
❖ existența gratiilor la ușile de interes și limitarea accesului în curtea interioară pe timpul
inactivității – 1 p
❖ existența însemnelor privind existența sistemelor de securitate electronice – 0,5 p
❖ iluminat exterior și de securitate pe timpul nopții – 0,5 p
Elemente de creștere a riscului identificate de evaluator:
❖ lipsă sistem de control acces la intrările secundare in clădire
❖ nu se poate confirma mentenanța sistemului de alarmare la efracție
❖ nu se poate confirma mentenanța sistemului de control acces
❖ sistemul de control acces nu este prevăzut cu sistem de backup a alimentării
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CAPITOLUL VIII - ESTIMAREA COSTURILOR DE SECURITATE, ÎN FUNCŢIE DE
MĂSURILE DE SECURITATE PROPUSE ŞI NIVELUL DE RISC ASUMAT
Gradul de complexitate, performanță și siguranță/rezistență a elementelor ce compun sistemul
de securitate, unde sunt incluse elementele de protecție mecano-fizice, subsistemul de detecție
și alarmare la efracție, se stabilește din punct de vedere financiar, proporțional cu cuantumul
valorilor protejate și nivelul de risc determinat, recomandându-se alegerea unei clase de nivel
mediu definită de standardele europene și naționale de profil.
Costuri de Securitate
Sursele informațiilor privind prețurile sunt studiile de piață întreprinse în procesul de evaluare,
precum și contractele de furnizare încheiate anterior. Valorile estimate ale costurilor de
implementare a măsurilor sunt:
1-

Cameră de supraveghere video de interior cu IR: 200 – 1000 lei

2-

Sursă de alimentare: 15 – 1500 lei

3-

Acumulatori: 75 – 150 lei

4-

Centrală de alarmare la efracție 64 zone: 500-600 lei

5-

Senzor de prezența: 40 – 80 lei

6-

Senzor dublă tehnologie: 180 – 210 lei

7-

DVR 16 canale: 800- 220 lei

8-

Cablu UTP: 1,5 – 2,7 lei/m

9- Cablu alimentare: 1,2 – 2,3 lei/m
10- Cablu efracție: 1,8 – 2,6 lei/m
11- Manoperă: 500 – 3000 lei, sau în cadrul contractului
12- UPS 1500 VA: 800 – 2500 lei
13 – Dulap rack – 1200 lei
14 - Contract intervenție și mentenanță: 1000 lei
Notă: Costurile
urmă

menționate

consultării

performanțele

sunt

ofertelor

relative.
societăților

și tipurile echipamentelor

Costul

real

va

licentiate,

în

fi

stabilit

funcție

utilizate.
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în
de

CAPITOLUL IX - CONCLUZIILE RAPORTULUI
Tratarea riscurilor în vederea protecției, integrității persoanelor și bunurilor precum și pentru
încadrarea în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică impune adoptarea şi
implementarea în termen de 60 zile a următoarelor măsuri de securitate:
1.

Conducătorul unității va avea în vedere și va urmări:

✓ Instalarea, întreținerea și menținerea în stare de funcționare a sistemelor tehnice, folosirea
de echipamente ale sistemelor de acces care sunt certificate conform standardelor europene
sau naționale în vigoare;
✓ prezența

documentelor

tehnice

și

a

certificatelor

de

conformitate

aferente

echipamentelor din componența sistemelor de securitate
✓ încheierea proceselor verbale de recepție a lucrărilor efectuate numai de către o societate
licențiată.
✓ înființarea, completarea și păstrarea la obiectiv a jurnalului de service.
2.

Implementarea managementului de securitate prin:

✓ organizarea structurală de securitate; documentele de susţinere a activităţii de securitate
fizică (declaraţie, angajament, politică, proceduri de securitate, proiect tehnic de securitate,
registru de risc – managementul riscului);
✓ caracteristicile structurale, tehnologice şi operaţionale ale sistemelor de protecţie fizică;
✓ nivelul de pregătire a operatorilor;
✓ nivelul de educaţie în ceea ce privește securitatea personalului;
✓ asigurarea mentenanţei;
✓ asigurarea continuității alimentării electrice şi a comunicaţiilor;
✓ comportamentul în situaţii de pericol.
3.

Respectarea măsurilor generale conform Anexei 1, din H.G. 301/2012

✓ Respectarea cerințelor conform Articolelor 5 și 6, Anexă 1 din H.G. 301/2012, privind
elementele de protecție mecano-fizică;
4.

Revizuirea planului de pază ori de câte ori se impune, conform alin. 4, art. 5 din HG
301/2012 și prezentarea acestuia spre avizare la unitatea de poliție competentă.

5.

Redactarea și adoptarea unui set de proceduri de securitate în concordanță cu măsurile
din cap. VII

6.

Actualizarea fișelor posturilor pentru funcțiile cu atribuții de securitate

Beneficiar: Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Mircești
Adresa: Com. Mircești, jud. IAȘI

CONFIDENTIAL

Page 66 of 69

7.

Revizuirea și completarea proiectului sistemelor electronice de securitate printr-o societate
specializată, pe baza măsurilor stabilite în prezenta analiză de risc și depunerea proiectului
spre avizare la IPJ Iaşi în conformitate cu prevederile HG 301/2012

8.

Instalarea sistemelor electronice de securitate suplimentare printr-o societate specializată,
conform proiectului avizat descris la măsura 7.

9.

Revizuirea cadrului activităților de service și mentenanță inclusiv documentarea acestei
activități prin jurnale de intervenție și extinderea serviciilor asupra întregului ansamblu de
sisteme existente.

10. Conform normelor legale, proiectantul va prevedea la întocmirea proiectului doar
componente certificate în conformitate cu standardele naționale sau europene de profil și în
concordanță cu gradul de siguranță impus de caracteristicile obiectivului protejat
11. Toate subsistemele vor fi prevăzute cu sisteme de alimentare de rezervă cu energie
electrică dimensionate în conformitate cu prevederile legale de specialitate
12. Instalarea de sisteme de control al accesului intrările secundare.
13. Schimbarea periodică a codurilor de acces, implementarea și folosirea codurilor duress
programate pe centrală pentru transmiterea stării de pericol.
14. Completarea sistemului de detecție și semnalizare a efracției existent, prin instalarea unor
elemente de detecție și semnalizare suplimentare: la accesurile secundare : senzor prezență
PIR, contact magnetic, tastatură armare/dezarmare.
15. Centrala existentă va fi extinsă cu modulele necesare care să permită adăugarea noilor
zone
16. Suplimentarea cu camere de supraveghere video la accesul in zonele de depozitare, pentru
protejarea bunurilor existente în aceste spații,
17. Camerele de supraveghere suplimentare vor asigura recunoașterea persoanelor.
18. Instruirea angajaților privind procedurile pentru prevenirea situațiilor de risc.
19. Înregistratorul se va asigura împotriva sustragerii prin elemente de protecție mecano- fizice.
20. Pe timpul nopții va fi asigurat un iluminat de securitate minim în zonele de acces.
21. Se vor afișa, dacă este cazul, stickere pentru semnalizarea zonelor cu acces interzis
persoanelor neautorizate.
22. Atenționarea
video.

prin afișe/stickere

Aceste însemne

se vor

privind existența supravegherii

însemne

specifice

amplasa

atât pe ușile de la intrare cât și în

zonele supravegheate.
23. Conform Art. 1 din Anexa 1

a Normelor Metodologice a H.G.301/2012 actualizată

prin 1002, “Conducătorii unităţilor deţinătoare de bunuri şi valori au obligaţia de a identifica
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şi stabili zonele funcţionale, corespunzător activităţii desfăşurate, şi de a adopta măsuri
necesare asigurării protecţiei vieţii, integrităţii persoanelor şi siguranţei valorilor”.
În conformitate cu art. 4 din Instructiunea 9/2013, termenul de implementare a măsurilor de
securitate fizică este de 60 zile.
Specialist evaluator de risc la securitatea fizică,
ROȘU GENOVEVA
IX.1.

Acţiunea de evaluare a riscului de securitate fizică a obiectivului s-a desfăşurat în

perioada 18.10 – 22.12.2019, conform contractului nr 120/18.10.2019.
IX.2.

Acţiunea de evaluare a riscului la securitatea fizică a fost înscrisă în Registrul

Evaluatorului de Risc.
IX.3. Datele utilizate în evaluarea de risc la securitatea fizică a obiectivului “SGVA” au fost
validate de către Beneficiar, prin semnătură pe chestionarul de securitate anexat.
IX.4. Evaluarea de risc la securitatea fizică a obiectivului “SGVA” s-a realizat pe Grila nr. 12.
IX.5.

Acţiunea de evaluare a riscului la securitatea fizică se înscrie în categoria evaluărilor

periodice o dată la 3 ani.
IX.6. Valoarea de risc care va fi obtinută în urma implementării măsurilor de securitate propuse,
va fi de 59,20 %, ceea ce înscrie obiectivul în categoria unităţilor cu RISC ACCEPTABIL.
IX.7. Evaluarea de risc la securitatea fizică a fost realizată pe două grile, una inițială și una
finală, conform acceptului Beneficiarului, în funcţie de hotărârea să de a stabili raportul dintre
riscul asumat şi costurile măsurilor de securitate impuse pentru încadrarea obiectivului în
valoarea de risc acceptabil.
IX.8. Evaluarea de risc la securitatea fizică a obiectivului s-a concretizat în 10 riscuri estimate,
pentru care s-au propus măsuri și mecanisme de tratare însuşite de Beneficiar.
IX.9. Beneficiarul se angajează că în termen de 60 de zile să îndeplinească cerinţele şi să
implementeze măsurile şi mecanismele stabilite în prezentul Raport de Evaluare.
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IX.10. Raportul de Evaluare a fost discutat cu Beneficiarul şi însuşit de acesta la data de
22.12.2019.
IX.11. Evaluatorul de risc la securitatea fizică se obligă să conlucreze cu Beneficiarul şi în
celelalte faze ale implementării măsurilor de securitate, la analizele autorităţilor abilitate, sau
pentru evaluarea urmărilor unor incidente de securitate, dacă Beneficiarul doreşte şi încheie un
contract cu evaluatorul în acest sens.
IX.12. Raportul şi anexele sale sunt documente neclasificate, dar confidenţiale şi au fost înscrise
de Beneficiar în registrul de evidenţă.
IX.13. Raportul de Evaluare şi rezultatele evaluării de risc la obiectivul “SGVA” au fost integral
însuşite de Beneficiar, fapt consemnat prin semnătură.
BENEFICIAR: ȘCOALA GIMNAZIALĂ VASILE ALECSANDRI MIRCEȘTI JUD. IAŞI
Reprezentat prin: HOBINCĂ Ștefania
L.S.

În calitate de: Director

IX.14. Predarea documentației analizei de risc la securitatea fizică către Beneficiar s-a
efectuat în data de 22/12/2019, prin proces verbal de predare-primire semnat de ambele părți.
Angajator,
S.C. ROMUS TRADING & DEVELOPMENT S.R.L

L.S.

ROȘU Genoveva
Evaluator înscris în R.N.E.R.S.F., poziția 2155
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