
 

0. Opţional, asistenţă tehnică pentru identificarea şi negocierea ICN/ICE; 
1. Audit privind procesul de management al riscurilor în general şi de management al 

riscurilor de securitate în special;  
2. Asistenţă tehnică pentru instituirea sau, după caz, actualizarea procesului de 

management al riscurilor la specificul ICN/ICE desemnate; 
3. Identificarea activelor aparţinând de ICN/ICE desemnate; 
4. Auditarea mijloacelor de control al riscurilor existente în raport cu activele critice; 
5. Evaluarea riscurilor şi vulnerabilităţilor ICN/ICE din responsabilitate; formalizarea şi 

negocierea cu autoritatea publică responsabilă; se vor avea în vedere scenarii de risc 
plauzibile in context de alertă graduală; 

6. Elaborarea unui plan de tratare a riscurilor, susţinut, după caz de analize cost 
beneficiu; selectarea măsurilor de securitate se va realiza pe baza rezultatelor 
auditului de la pc. 4 şi a reglementărilor relevante în domeniile securitate fizică, 
securitate a informaţiilor şi protecţia informaţiilor clasificate, managementul situaţiilor 
de urgenţă şi criză şi al continuităţii, securitatea la incendiu, securitatea informatică, 
securitatea persoanei, managementul securităţii.  

7. Elaborarea unui plan de măsuri de protecţie şi securitate a ICN/ICE; se va avea in 
vedere răspunsul gradual; 

8. Formalizarea PSO. 
9. Opţional, asistenţă pentru instituirea cadrului organizatoric necesar îndeplinirii 

sarcinilor privind protecţia ICN/ICE; 
10.  Opţional, analiză de impact, studii de (inter)dependenţă, studii de rezilienţă. 

 

Consultanţă pentru elaborarea planului de securitate al 

Operatorului de Infrastructuri Critice (PSO) 
 

Experienta specialistilor SECANT SECURITY 
• Solutii de securitate pentru Guvern, Parlament: Camera Deputaţilor, Senat, ORNISS, SRI, SIE, SPP, STS, 
AVAS, A.N. Integritate, CNVM, 
• Protectia Infrastructurii critice: B.N.R., B.C.R., ING BANK, C.N. Transelectrica, PETROM, C.N.A.D.N.R., 
C.N. Imprimeria Naţională, RAJA Constanta, Aeroporturi, Porturi,  
• Alte proiecte de securitate: Penitenciare, Exploatări aurifere, Supraveghere urbană,  Managementul identităţii, 
Structuri de securitate, Managementul documentelor, Comunicaţii securizate, Dispecerate fixe şi mobile   

• Apartenţă profesională: ARTS, SORPINC, ASIS International, ISACA, ASRO CT208, CT27, CT373 
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