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Evaluarea de risc la securitatea fizică - Premisă a 

calității Serviciilor de Securitate 

(HG 301 Art 2)  
 Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează 

pe baza unei analize de risc la securitatea fizică  

 Elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit instrucţiunilor emise de MAI.  

(HG 301 Art 2 Anexa) 
 (3) Adoptarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu analiza de 

risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experți abilitați, care dețin 

competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică 

(I 9 Art 1) 
• (2) Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a 

obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul 

sistemului de alarmare.  

Legea 333/2003, HG 301/2012, Instructiunea 9/2013, HG 1002 /2015 





MATRISK – 

implementează o 

metodologie 

bazată pe 

modelarea 

obiectivelor prin 

intermediul 

activelor 

relevante; 

utilizează 

matricea 

plauzibilitate – 

consecințe 

pentru 

cunatificarea 

cuantificarea 

riscurilor. 

 

 

MATRISK - aplicație 

software care 

facilitează 

efectuarea analizei 

de risc la securitatea 

fizică a obiectivelor.  

 

 

 

MATRISK – produs 

COTS lansat în Mai 

2015.  

 

 



FACILITĂȚI 

 Modelarea obiectivului și a grupurilor de obiective 

 Parcurgerea iterativă a etapelor de analiză 

 Analiza de impact a activelor obiectivului; chestionare personalizate  

 Registrul de riscuri 

 Analiza măsurilor de securitate fizică și estimarea costurilor 

Managementul centralizat al documentelor folosite în analiză  

 

 



FACILITĂȚI 

Instrumente care permit particularizarea 

rapoartelor  

 

 Generarea raportului de evaluare a riscurilor la 

securitatea fizică 

Funcții pentru previzualizarea raportului și a grilei 

de evaluare 

 

 

 

FACILITĂȚI 

 Instrumente pentru completarea și generarea 

grilei de evaluare, conform modelului de pe site-

ul IGPR 

 

Posibilitatea asocierii mai multor grile la o 

analiză  

Statistici  

 

 



Managementul riscului la securiatea fizică 



Platformă pentru lucru colaborativ în activitatea de evaluare a 

riscului la securitatea fizică. 

Optimizarea lucrului în echipă 

Facilitează stocarea în siguranță a analizelor 

Managementul centralizat al drepturilor de acces 

Mecanisme pentru prevenirea modificării accidentale a 

analizelor 

Istoricul modificării analizelor  

 

 

MATRISK DATA CENTER – produs 

COTS lansat cu prilejul 

participării la RSF 2016.  

 

 



Instrument complex pentru gestionarea centralizată a riscurilor, a măsurilor de securitate și 

a costurilor asociate acestora. 

 

 

 

 

Planificarea și controlul costurilor 

Gestionarea incidentelor de securitate 

Managementul unitar al evaluării riscului la securitatea fizică 

Imaginea actualizată a nivelului de risc din obiectivele organizației 
 

 

 

 



# Cursuri & seminarii de instruire 



# Development timeline 

1 

01.05.2015 

2 

27.08.2015 

3 

14.07.2016 

2.1 

22.10.2015 

2.2 

03.12.2015 

2.3 

29.02.2016 

3.1 

12.08.2016 

3.2 

14.10.2016 

3.3 

01.12.2016 

4 

02.2016 

 MATRISK facilitează efectuarea analizei de risc prin modelarea 

obiectivelor prin intermediul activelor, amenințărilor și riscurilor 

aferente. 

 MATRISK este un produs aliniat prevederilor legale privind analiza de 

risc la securitatea fizică  
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