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• Cerințele minimale sunt excesive și nu putem 
suporta costul lor 

• Frecvent agentul de poliție îmi cere să mai pun 
niște camere 

• Dacă se face analiză de risc de ce mai trebuie 
aplicate cerințele minimale? 

• Modelul zonelor de securitate nu este aplicabil 
unor categorii de unitati ca și grila 12   

• Furtul din conducte de trasport produse 
petroliere sau furtul unor materiale sau 
componente mărunte au creat pagube 
importante in sectorul energetic sau al 
transporturilor feroviare 

• Evoluția atacurilor asupra bancomatelor  nu este 
acoperită de cerințele minimale sau evaluarile de 
risc 
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• George DUMITRU – sef serviciu DOP 
• Ionel MUNTEANU – ofiter specialist DOP 
• Bogdan ȘOVAR – Președinte PSS 
• Ionuț  MANOLE – Manager securitate URSUS 
• Daniel MOLDOVEANU – Manager de securitate 

SELGROS 
• Niculae UNGAR – Director tehnic UTI 
• Aurel CATRINOIU – Președinte ANERSF 
• Stelian ARION – Vicepreședinte ARTS 

Reglementarea în vigoare a măsurilor tehnice 
de securitate – este adecvată și eficace în 

contextul actual și al perspectivei? 
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Reglementarea în vigoare a măsurilor tehnice 
de securitate – este adecvată și eficace în 

contextul actual și al perspectivei? 

• Cerințele minimale din HG 301  
 - trebuie actualizate? 

 - sunt necesare clarificări? 

 - trebuie completate pentru alte 
categorii de unități? 

 - se poate aplica un Normativ? 

 

 • Analiza de risc la securitate fizică 

 - este necesara acolo unde se aplică cerințe 
minimale? 

 - poate înlocui cerințele minimale? În ce 
condiții? 

  

 

• Certificarea componentelor sistemelor 
tehnice 

 - care sunt standardele relevante? 

 - certificare echipamente versus certificare sisteme 

 - certificarea versus disponibilitatea comercială 

 

 
• Dimensionare măsuri de securitate - 

exemple 

 

 



Reglementarea măsurilor tehnice 
de securitate – actualitate și 

perspectivă 

D I S C U Ț I I 

Dacă ați putea propune un articol în 
Legea Securității Private care ar fi 
acesta? 
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