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Listă cu cerințe preliminare privind obiectivul 

În vederea efectuării unei analize de risc la securitate fizică cât mai obiectivă și pentru elaborarea 

unor măsuri care să  ducă la deplina satisfacție a dvs. în momentul în care vă veți simți în siguranță, atât 

dvs.  cât și angajații, bunurile și valorile existente în unitate, vă rog să completați (încercuiți) următorul 

chestionar cu date reale! 

Nume, prenume (cine completează): ………………………………………………………………………………………………….......…… 

Funcția:……………………………………………………………………………………………………………………..………………………..………... 

I. Date despre obiectiv 

a. Denumirea societății: 

…………………………………………..……C.U.I.:……………………………J____/…….……/……………. 

b. Obiect(e) de activitate (cod CAEN) 

………………………………………………………………………………………………………… 

c. Denumire obiectiv evaluat: 

………………….………………………………………………………………………………………………… 

De ex: MAGAZIN MIXT/ FABRICĂ DE PRELUCRARE A.../ AGENȚIE DE TURISM ETC 

d. Adresa obiectiv:  

…………………………………………………………………………………………………………………….………….…… 

e. Tel/fax/e-mail   

………………………………………………………………………………………………………………………..………..……. 

f. Situația juridică a obiectivului (nr. titlu de proprietate, nr. contract chirie, nr. contract comodat etc) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

g. Datele de contact ale persoanei responsabile cu securitatea 

fizică……………………………………………………….… 

h. Elemente de mediu specific, care pot influenta integritatea si functionalitatea obiectivului (sunt 

cursuri de apă, zone cu ninsori sau ploi abundente si frecvente, miscari tectonice, alunecări de teren ș.a.?): 

risc scăzut, mediu,  ridicat sau fără 

risc?……………………………………………………………………………………………………………….. 

i. Vecinătăți:  

NORD:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

SUD:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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EST:…………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

VEST:…………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

II. Număr total de salariați în obiectiv: _____, din care: barbați: ___ , femei: ____. Prezenți în obiectiv zilnic: 

____. 

III. Program de lucru al salariaților: de luni până vineri: ………………..; sâmbătă-duminică: ………………………………… 

IV. Din punctul dvs. de vedere, unitatea este situată în: 

- zonă cu trafic pietonal: redus, mediu sau intens? ……………………………………. 

- Zonă cu trafic rutier : redus, mediu sau intens? ……………………………………. 

ACCESIBILITATE:  

- posibilitate de fugă RAPIDĂ (Se consideră că există posibilitatea fugă rapidă din zona obiectivului dacă pe o 

rază de 10 m față de intrare se află căi de acces care fac posibilă părăsirea zonei în cel puțin 3 direcții diferite 

de deplasare (ganguri, pasaje, pasarele etc.) DA.............. NU.......................... 

- posibilitate de fugă MEDIE (se consideră posibilitatea de fugă medie în cazul obiectivelor pentru care pe o 

rază de 25 m de la intrare sunt identificate căi de acces care fac posibilă părăsirea zonei în cel puțin 3 direcții 

diferite de deplasare) DA.............. NU.......................... 

- posibilitatea de fugă GREOAIE (În celelalte cazuri se consideră că posibilitatea de disimulare/fugă este 

greoaie.) DA.............. NU.......................... 

V. Mărimea si configurația obiectivului: 

a. Suprafața totală construită / ocupată ……………………………………………………………………………………………… 

b. Perimetrul: ce suprafață are?…………………………………………………….……………………………………………….……. 

Mică descriere a obiectivului/spațiului................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................

............ .................................................................................................... 

..................................................................... 

c. Pereții exteriori ai clădirii sunt din: Beton ………..……., Cărămidă ………..………, Lemn ……….., Alte 

materiale ……………………………………… 

d. Nivel al clădirii: parter sau și etaj?................................................ 

e. Acoperișul este ………………………………..................................... 

f. Aveți cunoștință dacă vitrajele, ușile de acces și geamurile exterioare sunt certificate?....................... 

……………………………………………………………………………………………..…………………………..…………………………………………… 

g. Dar grilajele metalice (dacă există și unde)?.................................................................................... 

h. Parcări interioare (dacă există): mărime, iluminat, reguli de acces  ………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…… 

VI. Natura gardului perimetral (înălțime, rezistență) (vă rugăm să il descrieți pe fiecare latură) - DACA EXISTĂ 

• Pe latura de Nord este din .................................................................................................... 

• Pe latura de Sud este din.................................................................................................... 

• Pe latura de Est este din .................................................................................................... 

• Pe latura de Vest este din.................................................................................................... 

Intrări, ieșiri în/din obiectiv:pentru persoane și sau auto(uși/porți de acces principal și/sauacces 

secundar) 

• Accesul principal se realizează pe latura de.......................................pe ușă de 

termopan/lemn/metalică/ altă natură.................................................................... 

• Accesul secundar (DACĂ EXISTĂ)  se realizează pe latura de pe ușă de termopan/lemn/metalică/ altă 

natură............................................................................ 

Există porți acces și pentru auto? .............................Din ce sunt confecționate?............................................. 

VII. Număr de clădiri unde există bunuri, valori sau activități care trebuie protejate;  

• caracteristici constructive și funcționale ale acestora........................................................................ 

• uși de acces interioare și ferestre (mărime, material)……………………………………………………....…………. 

VIII. Mediul 

a. Starea socială a 

populației:…………………………………………………………………….……………………………………………… 

b. Grad de ocupare a populației în zonă (componenta etnică): 

………………………………………..………….……..……. 

c. Există forțe de ordine în zonă (Poliția națională/locală)? 

………………………………………………………………….…… 

d. Există unități de pompieri în zonă? 

…………………………………………………………………………………………………..…… 

e. Au existat încercări de pătrundere frauduloasă, furt, vandalism, atac armat în incinta obiectivului sau 

atacuri asupra personalului? (Detaliați. Dacă au existat, cum s-au 

rezolvat?).………………………..…….............………………………………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………........ 

f. Aveți cunoștință despre existența unor acte de furt, vandalism, efracție sau atac armat la obiectivele 

din vecinătate? 
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(Detaliați)……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

IX. Activitățile specifice obiectivului: 

- Există Casierie? DA   NU  

- Spațiul casieriei este amenajat corespunzător într-o încăpere distinctă? DA   NU  

- Pereți casieriei sunt din: Beton  , Cărămidă  , Rigips  , Lemn   ,Alte materiale 

……… 

- Există ghișeu special ? DA   NU  

- Ușa de acces în casierie este : metalică  pvc  lemn  

- Încuietori de rezistență ridicată ? DA   NU    

- Este supravegheată video sau antiefracție? DA   NU    

i. Cât este masa monetară medie (zilnică) din încasări ? 

……………………………………………………….………. 

ii. Se păstrează în obiectiv sume de bani peste 

noapte?..................Aproximativ?............................ 

iii. Există seif?.........Tipul (marca)……………………Este certificat?...................... 

iv. Există casă de marcat? Ce tip?........... Cum se face intrarea/ieșirea banilor din casierie 

?…………… 

- Transferul numerarului intern se face prin locuri (uși) inaccesibile clientilor/accesibile sau în afara 

programului de lucru cu publicul?......................................................................................................................... 

-Transferul numerarului către exterior se face pe ușa accesibilă sau inaccesibilă clienților? sau în afara 

programului de lucru cu publicul?......................................................................................................................... 

-Transportul de numerar este: neorganizat/organizat cu o firmă specializată?……………………..…....................... 

* Cum se numește firma?................................………  

* Ori cu autovehiculele proprii?.........................sau se desfășoară în același imobil/complex (dacă 

proprietarul locuiește în același perimetru)?........................................................................................................ 

X. Există arhivă? ……………….Unde este situată?................................................................................................. 

- Există gratii și/sau încuietori sigure la 

arhivă?.......................................................................................................... 

- Ușa este metalică?...............Sau din alt 

material?................................................................................................... 

- Ce documente se 

arhivează?.................................................................................................................................... 
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- Cine are acces la documentele 

arhivate?................................................................................................................. 

- Există documente și/sau informații clasificate (cf. Legii 182/2002, HG 585/2002 

etc)?........................................... 

- Unitatea este autorizată să acceseze și să proceseze astfel de documente ? 

…………………………………………………...… 

- Unde se păstrează, cum se accesează ?   

…………………………………………………………………………………………………....……… 

XI.  Centrală termică: tip:…………………….putere:…………; unde este situată?........................................................... 

Cine o întreține?......................................; funcționează cu gaz metan sau lemne?..................Sau este sobă?.......... 

XII. Sistemul de apă și canalizare: de la rețeaua publică (comună/oraș) sau surse proprii (fosă 

septică)………………. 

XII.  Energie electrică și iluminat: obiectivul este racordat la rețeaua publică? ……………Unde este amplasat 

tabloul electric?.....................................Perimetrul și parcarea sunt iluminate pe timp de 

noapte?......................................... 

XIII. Există alte Magazii /depozite de: Materii prime, Materiale,Produse 

finite?............................................................... 

  Alte valori…………………...Unde se păstrează și cum sunt vehiculate 

?........................................................................ 

 

XIV. Protecția fizică: DESCRIEREA MĂSURILOR DE SECURITATE 

1.  SISTEM DE ALARMARE LA EFRACȚIE 

a) Există sistem de detecție /alarmare la efracție?......................................... 

• Precizați din ce este compus sistemul de alarmare la efracție existent (centrala de alarmare în cutie 

metalică, categorii de senzori, tastatura, buton de panică, sirenă interioară/exterioară,acumulatori) 

și unde sunt amplasate astfel de 

echipamente……………………..…………………………................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

…. 

b) Există proiect al sistemului de alarmare?…………….Cum se numește 

firma?............................................................  

c) Există contract de instalare al acestuia cu o firmă licențiată? ……................................ 
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  - Precizați Nr./dată contract: ………..…………..…...................................... 

  - Ce spații protejează ? ………………………………………………………………………………………………………........... 

d) Există contract de mentenanță (service) pentru sistemul de alarmare instalat, conform H.G. nr. 

301/2012?........................ 

  - Cum se numește firma?....................................................................................................... 

e) Obiectivul este conectat la Dispeceratul vreunei firme specializate în vederea monitorizării și intervenției? 

   - Cum se numește firma? ………………………………………………………………… 

  - Precizați Nr./dată contract ……………..……….…….................................... 

f) Ce mijloace de comunicare se folosesc între obiectiv și sediul firmei ?  

…………………………………………………….……….. 

2. SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO 

a) Există sistem de supraveghere video? ……………… 

  - Cum se numește firma?.......................................................... 

  - Precizați Nr./dată contract:……………………………………..................................... 

  - Înregistrează imaginile minim 20 de zile?............................. 

b) Imaginile permit recunoașterea persoanelor/clienților ce acced în spațiul 

respectiv?........................................... 

c) Unde sunt amplasate în obiectiv DVR-ul, 

monitorul?............................................................................................... 

3. PAZA UMANĂ (COMPLETAȚI DOAR DACĂ EXISTĂ) 

a) Există pază umană? ............ 

  - Cu personal propriu?............... 

  - Care este programul de lucru?................................ 

  - Sau cu ofirmă licentiată I.G.P.R.? ……………Cum se numește firma? ………………………..……………........... 

  - Care este programul de lucru al agentului de paza?……………………………………………….…………………....... 

b) Paza este permanentă sau temporară? 

….………………………………………………………..……………………………………………..… 

c) Există Plan de pază întocmit și avizat de poliție?......................Precizați Nr./dată 

contract.................................... 

4. CONTROL ACCES (DACĂ EXISTĂ) 

- Control acces pe ușa/poarta principală/secundară 

- Control acces în zona de depozitare 

XV. Măsuri de protecție la incendii și dezastre naturale: 
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a. Există sisteme de detecție la incendii,unde și de ce tip ? senzori detecție 

fum…………………………………………….…. 

b. Există stingătoare, hidranți?............Undeși de ce tip 

?…………………………………………………………………………….......... 

c. Există grupă locală de intervenție la incendii incipiente 

?…………………………………………………………………...……………. 

d. Există pichet?............ Este dotat corespunzător?............ Există planuri de evacuare întocmite/afișate și 

indicatoare spre 

ieșiri?.............................................................................................................................................. 

XVI. Măsuri de asigurare financiară 

a. Sunt încheiate asigurări pentru angajați 

?……………………………………………………………………………….………..…… 

b. Sunt încheiate asigurări pentru clădire sau bunuri ?………………………………………Pentru 

auto?..............…… 

XVII. Atitudinea față de problema securitățiifizice: 

a. Există “Proceduri de lucru securitate fizică”, semnate și aprobate 

?…………………………………………………..….. 

Dacă da, sunt însușite de personalul ce-și desfășoară activitatea în obiectiv? 

……………………………………..….. 

b. Există “Buget de securitate” aprobat ?   ……………………………………………………………………………………….…… 

c. Sunt completate “Fișele de post” ale personalului implicat în asigurarea securității fizice ? …………….. 

XVIII.  Se produc întreruperi în alimentarea cu energie electrică? Dese, accidentale, fluctuații de curent?................ 

…………………………………….…………………………………………………………..……………………………………………………………………. 

Există UPS?.......................................................................... 

 Există generator pentru alimentarea echipamentelor de securitate și comunicare?................................ 

XIX. Se produc  întreruperi de comunicații?............... Dese, 

accidentale?........................................................................  

Sau unitatea este dotată cu sistem back-up în alt mediu tehnic decât cel de bază?.......................................... 

 

 

Data completării:       SEMNĂTURA: 

______________      _______________(celui care completează) 
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