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LEGEA 330/2003 PREVEDE:

Art. 19 (5) Prin servicii de pază se înțelege:
a) paza proprietății împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive;
b) paza proprietății împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și a altor acțiuni 
producătoare de pagube materiale;
c) detectarea substanțelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot 
provoca o pagubă;

Art. 46 În timpul serviciului, personalul de pază este obligat:
a) să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni 
producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţilor păzite;
f) în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de 
substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură 
să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente şi să ia 
primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului;
g) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a 
valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi poliţia;
h) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în caz de 
dezastre; 
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▪ Nerealistă

▪ Insuficientă

▪ Împovărătoare

▪ Restrictivă

▪ Ineficientă

➢ Costuri mari pentru operatorii economici
➢ Utilizarea ineficientă a resurselor umane
➢ Management local diferit și necoordonat
➢ Conduce la situații de rutină și de bagatelizare a riscului
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GROUP 4 FALCK 

REPREZINTĂ MODELE A ÎNȚELEGERII SERVICIILOR COMPLEMENTARE 

SECURITAS FIRE & SAFETY SERVICES
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➢ În PoA (Protection of Assets) – Personnel - 1.2 Basic Functions – 1.2.6. Emergency Response 
autorii enunță faptul că ,,personalul de securitate are responsabilitatae de a fi pregătit 
pentru a răspunde urgențelor/evenimentelor. Cade în atribuția agenților de securitate să 
direcționeze, coordoneze și să deruleze tipul de răspuns stabilit de către managementul de 
securitate. Urgențele/evenimentele la care ar putea avea de răspuns personalul de securitate 
includ următoarele :

• Alarmele de incendiu, atât cele legitime cât și cele false
• Amenințări cu bombă (via telefon, comunicații electronice, mail)
• Bombardamente
• Pachete suspecte
• Eliberarea de materiale/substante periculoase/riscante (HAZMAT) înăuntrul sau în afara   

unei clădiri
• Urgențe medicale
• Defecțiuni mecanice sau de echipamente
• Blocări ale liftului/în lift
• Vreme extremă – inundații, tornade, furtuni de zăpadă, vânt și temperaturi extreme
• Acțiuni teroriste
• Alte activități criminale, incluzând luări de ostatici, trageri de armă, bombe
• Prăbușiri de clădiri
• Evacuări de clădiri, atât parțial cât și complet  
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➢ În Poa (Protection of Assets) – Crisis Management – 6.8. și 6.8.1 Fire – Planning  Considerations 
este iterat faptul că : Securitatea este deseori un element cheie al evacuării în caz de incendiu, 
acționând atât ca și  ”om de ordine“ care direcționează oamenii afară din clădire și reprezentanți 
ai echipei de monitorizare care răspund la semnalele de incendiu ale centralei de detecție. Este 
așadar vital ca securitatea să fie parte integrantă din orice proces de planificare pe care îl 
efectuează organizația în dezvoltarea protocoalelor de evacuare, setarea locurilor de adunare și 
stabilind relații strânse cu brigăzile locale de pompieri’’

Sursa: Protection of Assets Handbook – ASIS INTERNATIONAL
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COMPANIILE DE ASIGURARE - ROL

➢ MOTOR AL STANDARDIZĂRII ȘI REGLEMENTĂRII

➢ SISTEM DE PRIME ADECVAT

➢ ASIGURAREA ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE A RISCURILOR

➢ CLASIFICARE A FURNIZORILOR



Vă mulțumesc!

Întrebări ?


