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Analiza de risc la securitate fizica 
ART. 2 
(1) Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se 
realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică. 
(2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit instrucţiunilor emise de ministrul 
administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Mijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei 
ART. 67 
(1) Asocierea măsurilor şi a mijloacelor de siguranţă prin introducerea mijloacelor mecanofizice de 
protecţie şi a sistemelor de detecţie, supraveghere şi alarmare se face în baza analizei de risc la efracţie, 
elaborată în condiţiile art. 2. 
(2) Deţinătorul sistemelor de supraveghere are obligaţia afişării în unitate a unor semne de avertizare cu 
privire la existenţa acestora. 
(3) Conducătorii unităţilor au obligaţia folosirii mijloacelor de protecţie mecanofizică şi a echipamentelor 
componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate conform standardelor europene sau 
naţionale în vigoare de către organisme acreditate din ţară ori din statele membre ale Uniunii Europene 
sau ale Spaţiului Economic European. 
(4) Beneficiarul subsistemului de televiziune cu circuit închis are obligaţia punerii la dispoziţia organelor 
judiciare, la solicitarea scrisă a acestora, a înregistrărilor video şi/sau audio în care este surprinsă 
săvârşirea unor fapte de natură penală. 
Pentru unele categorii de obiective, proiectele sistemelor de alarmare impotriva efractie sunt supuse 
avizului Inspectoratelor Judetene de Politie 
ART. 68 
(1) Sunt supuse avizării poliţiei proiectele sistemelor de alarmare destinate următoarelor categorii de 
obiective: 
a) unităţi de interes strategic şi obiective aparţinând infrastructurilor critice; 
b) unităţi sau instituţii de interes public; 
c) instituţii de creditare, unităţi poştale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unităţi profilate pe 
activităţi cu bijuterii din metale sau pietre preţioase;  
d) magazine de arme şi muniţii;  
e) staţii de comercializare a carburanţilor/combustibililor; 
f) săli de exploatare a jocurilor de noroc; 
f) centre de procedare; 
h) casierii furnizori şi servicii de utilităţi, puncte de colectare ori de depozitare numerar cu plafon de peste 
10.000 euro sau echivalent; 
j) depozite în care se află bunuri cu o valoare mai mare de 10.000 euro sau echivalent. 
Conditii pentru modificarea/modernizarea sistemelor de alarmare impotriva efractie 
ART. 71 
(1) Modificarea sistemului prin suplimentarea de echipamente ori înlocuirea de componente, care nu 
afectează cerinţele iniţiale, se materializează prin actualizarea proiectului cu fişe modificatoare ori prin 
completarea manuală pe proiectul existent, în cazul unor modificări minore, certificate de proiectant. 
(2) Modificările prevăzute la alin. (1) nu sunt supuse avizului poliţiei. 



(3) Modificarea configuraţiei sistemului în sensul eliminării sau înlocuirii unor componente cu funcţii 
diferite faţă de cele prevăzute în proiectul avizat de către poliţie atrage pierderea valabilităţii avizului. 
ANEXA Nr. 7 ART. 13 
În situaţia în care sistemul necesită modificări ca urmare a reconfigurării sau a schimbării destinaţiei 
spaţiilor, în sensul diminuării numărului componentelor prevăzute în proiectul avizat iniţial, beneficiarul 
depune la unitatea de poliţie proiectul adaptat pentru eliberarea unui nou aviz. 
Contracte de intretinere periodica pentru sistemele de alarmare impotriva efractiei 
ANEXA Nr. 1 ART. 4 
Beneficiarii sistemelor avizate sunt obligaţi să încheie contracte de întreţinere periodică cu societăţi 
licenţiate, care să ateste funcţionarea sistemului conform parametrilor tehnici. 
 


