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Agenda 
01 

02 

Evaluari de risc 

Management Incidente 02 



Privire de ansamblu 
 
 

1. HG 301/2012 – apare conceptul de Analiza de risc 

2. KL –companie COMPLIENCE => analize de risc intocmite pana la final de an 2013 

3. În octombrie 2014, prevederile acestei HG au fost prorogate până la 1 ianuarie 2016 

4. obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică de către unitățile prevăzute la art. 2 alin (1) din Legea nr. 
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, înființate până la data de 16 iunie 2012, se prorogă până la data de 1 iulie 2017”. 
Anterior, acest termen este stabilit pentru 1 ianuarie 2016. 
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Cine realizeaza? 
 
 

1. 2013  -Analize de risc intocmite de furnizor extern 

2. 2016 – Analize de risc intocmite de evaluator intern 
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Concluzii 
 
 

1. Analizele intocmite si-au atins in mare scopul pentru care au fost intocmite 

2. Masurile recomandate prin analizele de risc au fost implementate  => numar scazut de incidente 

3. Revizuirile analizelor de  risc : 

•       modificari standard paza 

•       modificari ale caracteristicilor arhitecturale sau funcţionale 

•       depasire termen de 3 ani 
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Daune interese/Contract tranzactie 

Potrivit art. 2267 Cod civil, 

Art. 2.267. -  (1) Tranzacţia este contractul prin care părţile previn sau sting un litigiu, inclusiv în faza executării silite, prin 
concesii sau renunţări reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealaltă.    

(2) Prin tranzacţie se pot naşte, modifica sau stinge raporturi juridice diferite de cele ce fac obiectul litigiului dintre părţi. 

Astfel, Firma și Făptuitorul pot preveni un litigiu privind repararea prejudiciului produs primului de către cel din 
urmă prin intermediul unui contract de tranzacție. 
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Daune interese/Contract tranzactie 

Scop: 

• Reducerea numarului de sustrageri din magazinele KL 

• Reducerea costurilor aferente activitatii de securitate prin contributia celor surprinsi sustragand din magazine 

Dupa elaborarea documentului de mai sus de catre reprezentantii punctului de lucru singura conditie care mai trebuia 
indeplinita era respectarea art. 50 alin. 1 lit. a) din legea nr. 333/2003  

 Aceasta prevedere legala a fost respectata prin transmiterea catre sectia de politie a unei  instiintari. 
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