
 

              

PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALĂ 
EVALUATOR DE RISC LA SECURITATE FIZICA 

Cod COR 242115  
 
 

 
Conform Hotărârii nr. 361/2014 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, termenul limită până la care 

societăţile comerciale trebuie să finalizeze analiza de risc la securitate fizică este 31 

decembrie 2014. 

 

UNIVERSITATEA SPIRU HARET este furnizor de formare autorizat ANC (CNFPA) pentru 

ocupaţia „Evaluator de risc la securitatea fizică” conform autorizaţie 0007839/31.07.2014. 

Programul de formare  EVALUATOR DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ  se adresează 

persoanelor fizice care activează în cadrul unor entităţi juridice şi persoanelor fizice autorizate, 

care au ca obiect de activitate evaluarea riscurilor care pot pune în pericol viaţa, integritatea 

corporală sau libertatea persoanelor sau pot aduce prejudicii bunurilor deţinute de companii; 

analiza situaţiei obiectivelor şi propunerea de măsuri concrete în vederea încadrării riscurilor la 

care pot fi supuse acestea în limite permise. 

 

BENEFICIILE CURSULUI 

Programul de formare EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ are ca obiectiv 

dezvoltarea următoarelor competenţe: 

 Aplicarea procedurilor de calitate în procesul de evaluare; 

 Comunicarea în domeniul riscului; 

 Documentarea privind categoria obiectivului de evaluat şi stabilirea surselor de date pentru 

caracterizarea sa din punct de vedere al securităţii fizice, 

 Stabilirea contextului intern şi extern în care se situează obiectivul, cu accent pe factorii 

perturbatori, 

 Identificarea riscurilor la securitatea fizică, în raport de vulnerabilităţile existente în obiectiv, 

 Analiza riscurilor la securitatea fizică, pe baza aplicării unor metode de evaluare adecvate, 

accentuând pe evaluarea scenariilor plauzibile, 

 Estimarea valorilor de risc şi alegerea strategiei de risc corelată cu valoarea calculată a riscului, 

 Recomandarea măsurilor de tratare a riscului în vederea încadrării nivelului de risc în limitele 

acceptabile, prin mijloace tehnice, de pază şi intervenţie, procedural, 



 

 Redactarea raportului de evaluare şi tratare a riscului relativ la securitatea fizică a obiectivului; 

raportul include şi elementele de evaluare a costurilor implementării măsurilor de securitate 

fizică, 

 Asigurarea monitorizării şi revizuirii valorii de risc iniţial determinate, prin urmărirea în timp a 

efectelor măsurilor propuse, în conformitate cu cerinţele de calitate specifice activităţii prestate. 

 

GRUPUL ŢINTĂ 

Evaluatorii de risc la securitatea fizică sunt persoane fizice, angajaţi ai unor entităţi juridice sau 

persoane fizice autorizate, având ca obiect de activitate evidenţierea şi evaluarea riscurilor 

determinate de factorii de ameninţare şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, 

integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, 

analiza situaţiei obiectivelor din punctul de vedere al asigurării securităţii fizice şi propunerea de 

măsuri concrete de tratare a acestuia în vederea încadrării riscurilor în limite permise. 

 

DOSARUL pentru înscrierea la cursul EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ 

trebuie să cuprindă: 

 fişă de înscriere; 

 copie după diploma de studii superioare; 

 copie buletin / carte de identitate; 

 experienţă practică de minim 3 ani, dobândită după intrarea în vigoare a Legii nr. 333/2003, în 

domeniul organizării, planificării, pregătirii, executării sau exercitării controlului măsurilor de pază 

şi protecţie în formele prevăzute de legea pazei. 

Dovada experienţei se face cu adeverinţe în original, eliberate de angajatori sau I.T.M., care 

atestă perioadele de activitate şi funcţia deţinută în cadrul societăţilor specializate în domeniul 

pazei şi/sau a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, a instituţiilor care desfăşoară activităţi 

de ordine publică şi siguranţa naţională sau în structurile de securitate proprii unităţilor 

economice; 

 dovada cunoştinţelor în toate domeniile privind securitatea mecanofizică, sistemele de alarmare 

împotriva efracţiei, monitorizarea sistemelor de alarmare, serviciile de pază şi managementul de 

securitate. 

Pentru cunoştinţele pentru care nu se poate face dovada existenţei lor printr-un program de 

formare sau o certificare de competenţe cu recunoaştere naţională, se va susţine, la începutul 

cursului, la sediul USH, un test de evaluare iniţial. 

 adeverinţa medicală de la medicul de familie, din care să rezulte că persoana este “clinic 

sănătoasă şi nu figurează în evidenţe cu probleme psihice”; 



 

 certificat de cazier judiciar. 

 

PACHETUL DE FORMARE PROFESIONALĂ  INCLUDE: 

 

 sesiunea de formare teoretica – 59 de ore; 

 sesiunea de formare practica - 61 de ore; 

 suportul de curs  tipărit; 

 examenul de absolvire; 

 

EVALUARE 

Evaluare iniţială – test 

Evaluarea finală – constă în probă teoretică şi o probă practică (susţinerea unui proiect). 

 

Cursurile se organizează la sediul UNIVERSITĂŢII SPIRU HARET din Bucureşti sau la 

centrele universitare din ţară, grupate pe regiuni în funcţie de domiciliul solicitanţilor. 

 

CERTIFICARE 

Cursanţii care vor absolvi examenul vor primi un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE precum şi 

SUPLIMENTUL DESCRIPTIV aferent acestuia în care vor fi specificate competenţele generale şi 

specifice dobândite. Certificatul de absolvire este eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţie Naţionale pentru ocupaţia de 

EVALUATOR DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ, cod COR 242115. 

 

Informaţii suplimentare la telefon 021 455 18 80/ 0724 55 35 44 sau pe email la 

cfp@spiruharet.ro. 

 


