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LEGE Nr. 333 din 8 iulie 2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
EMITENT:
PARLAMENTUL
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 525 din 22 iulie 2003
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Paza şi protecţia sunt activităţi desfăşurate prin forţe şi mijloace specifice, în scopul asigurării siguranţei obiectivelor,
bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora,
precum şi a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau sănătatea.
(2) Paza şi protecţia se realizează prin forţe şi mijloace militare sau civile, de către instituţiile specializate ale autorităţilor
administraţiei publice, sau în regim privat, de către proprietarii sau deţinătorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum şi
de către societăţile specializate de pază şi protecţie.
ART. 2
(1) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile
şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului
social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să
asigure paza acestora.
(2) Persoanele fizice pot apela pentru protecţia personală la serviciile unor societăţi specializate de pază şi protecţie, în
condiţiile prezentei legi.
ART. 3
(1) În funcţie de importanţa, specificul şi valoarea bunurilor pe care le deţin, conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin.
(1), cu sprijinul de specialitate al poliţiei, pentru sistemele civile de pază, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc
modalităţi concrete de organizare şi de executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, pază cu gardieni publici, pază
proprie sau pază prin societăţi specializate.
(2) Unităţile grupate pe un anumit spaţiu pot organiza, cu avizul poliţiei, paza în comun cu gardieni publici, pază proprie
sau prin societăţile specializate de pază. Conducătorii acestor unităţi stabilesc forma de pază, obligaţiile şi răspunderile
fiecărui beneficiar, inclusiv cele privind întocmirea planului de pază.
(3) La unităţile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de pază organizat, conducătorii acestora sunt obligaţi să
execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace
necesare asigurării pazei şi integrităţii bunurilor.
(4) Protecţia demnitarilor români şi a celor străini pe timpul şederii în România, a familiilor acestora, paza sediilor de lucru
şi a reşedinţelor acestora se asigură de Serviciul de Protecţie şi Pază, conform atribuţiilor prevăzute în legea specială de
organizare şi funcţionare a acestuia.
(5) Protecţia magistraţilor, a poliţiştilor şi jandarmilor, precum şi a membrilor de familie ai acestora, în cazurile în care
viaţa, integritatea corporală sau avutul acestor persoane sunt supuse unor ameninţări, se asigură de Ministerul de Interne*),
potrivit legii.
-----------*) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464
din 29 iunie 2003, noua denumire a ministerului este Ministerul Administraţiei şi Internelor.
ART. 4
Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu revine conducătorilor
unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1).
ART. 5
(1) Paza se organizează şi se efectuează potrivit planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se
păzesc, cu avizul de specialitate al poliţiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de pază.
(2) Pentru unităţile la care paza se asigură cu efective de jandarmi, avizul poliţiei nu este obligatoriu.
(3) Prin planul de pază se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului păzit, în zona respectivă, numărul de posturi şi
amplasarea acestora, necesarul de personal pentru pază, amenajările, instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi de alarmare,
consemnul posturilor, legătura şi cooperarea cu alte organe cu atribuţii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi

persoanelor şi modul de acţiune în diferite situaţii. De asemenea, vor fi prevăzute şi regulile de acces, potrivit dispoziţiilor
conducătorului unităţii, precum şi documentele specifice serviciului de pază.
(4) În cazul unităţilor în care paza se asigură cu efective ale jandarmeriei, ale societăţilor specializate de pază şi protecţie,
ale gardienilor publici sau combinat, întocmirea planului de pază se face de către conducătorii unităţilor beneficiare împreună
cu comandanţii/şefii acestor efective.
(5) Documentele specifice necesare executării şi evidenţei serviciului de pază, cu excepţia celui executat cu efective de
jandarmi, şi modelele acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
CAP. 2
Formele de pază
SECŢIUNEA 1
Paza cu efective de jandarmi
ART. 6
(1) Paza obiectivelor de importanţă deosebită pentru apărarea ţării, activitatea statului, economie, ştiinţă, cultură şi artă,
ale unor instituţii din domeniul financiar-bancar, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agenţii şi reprezentanţe
economice străine, a sediilor unor organizaţii internaţionale, precum şi a transporturilor valorilor deosebite sau speciale se
asigură cu efective de jandarmi.
(2) Paza cu efective de jandarmi se poate asigura şi la sediile unor organisme internaţionale care desfăşoară activităţi pe
teritoriul ţării, la cererea expresă a acestora, adresată Guvernului României.
(3) Unităţile bugetare şi sediile misiunilor diplomatice, precum şi unităţile de interes strategic care deţin instalaţii ori
obiective de o deosebită importanţă naţională, beneficiare de pază cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plată,
se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(4) Obiectivele de importanţă deosebită care nu sunt asigurate cu pază militară în timp de pace şi se iau în pază, la
mobilizare, de către Jandarmeria Română se stabilesc, din timp de pace, prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a
Ţării şi se aprobă, la declararea mobilizării, prin hotărâre a Guvernului.
(5) Obiectivele şi valorile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi personalul, mijloacele materiale şi financiare necesare
asigurării pazei cu efective de jandarmi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(6) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situaţii care nu suferă amânare, la propunerea comandantului
Jandarmeriei Române, ministrul de interne poate aproba asigurarea temporară a pazei cu efective de jandarmi a unor
obiective, bunuri, valori şi transporturi speciale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2).
(7) Prin situaţii care nu suferă amânare se înţelege stările de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de dezordine şi
tulburarea gravă a ordinii publice, dezastre, furturi frecvente din proprietatea publică sau privată, care impun luarea de
îndată sub pază cu efective de jandarmi a unor obiective, amplasamente, suprafeţe de teren, altele decât cele prevăzute la
alin. (1) şi (2), precum şi situaţiile în care organele de stat cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei
naţionale, în caz de pericol iminent, solicită expres această intervenţie.
(8) Paza cu efective de jandarmi, aprobată în condiţiile alin. (6), se ridică după încetarea situaţiei deosebite care a impus
instituirea acesteia.
(9) Ridicarea pazei cu efective de jandarmi se realizează, de regulă, prin hotărâre a Guvernului, în cazurile prevăzute la
alin. (1) şi (2), respectiv prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române, în toate
situaţiile în care beneficiarii pazei, indiferent de modalitatea prin care a fost instituită aceasta, nu respectă obligaţiile
prevăzute de lege sau cele contractuale, refuză încheierea ori reactualizarea contractului.
(10) Ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face în termen de 60 de zile de la
atenţionarea în scris a conducătorilor acestora, prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei
Române.
(11) În situaţia în care unităţile cărora li s-a prevăzut prin acte normative asigurarea pazei cu efective de jandarmi îşi
schimbă, îşi restrâng sau îşi încetează activitatea ori renunţă la această formă de pază, prin hotărâre a Guvernului de ridicare
a pazei, se vor stabili şi modalităţile de redistribuire a efectivelor disponibilizate şi a alocaţiilor bugetare aprobate în acest
sens.
(12) Instalarea pazei se va face numai după asigurarea de către beneficiarul serviciului de pază a condiţiilor stabilite prin
contractul încheiat cu unitatea de jandarmi şi prin planul de pază întocmit.
ART. 7
(1) Unităţile care beneficiază de pază cu efective de jandarmi încheie contracte de prestări de servicii cu unităţile de
jandarmi, la nivelul eşalonului care are organ financiar propriu.
(2) Serviciul de pază cu efective de jandarmi se efectuează contra cost, pe baza tarifelor stabilite de Ministerul de Interne,
potrivit legii.

(3) Serviciul de pază se poate efectua şi în condiţiile în care, în contrapartidă, beneficiarul prestărilor de servicii oferă, la
rândul său, bunuri sau servicii, dacă acestea sunt necesare Jandarmeriei Române.
(4) Condiţiile efectuării serviciului de pază, conform alin. (3), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de
zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(5) Veniturile realizate din pază şi prestarea altor servicii, organizate şi executate, potrivit legii, de unităţile de jandarmi se
reţin integral de către acestea ca venituri extrabugetare cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea unor
cheltuieli curente şi de capital.
ART. 8
(1) Paza cu efective de jandarmi se organizează şi se execută potrivit planului de pază, cu respectarea prevederilor art. 5.
(2) Efectivele de jandarmi care asigură paza la obiective cu grad sporit de dificultate vor beneficia de aceleaşi sporuri
pentru condiţii periculoase, vătămătoare sau grele de muncă, după caz, ca şi personalul din obiectivul respectiv.
ART. 9
În unităţile unde, concomitent cu paza asigurată cu efective de jandarmi, funcţionează şi paza proprie, cu gardieni publici
sau prin societăţi specializate de pază şi protecţie, acestea se vor integra, din punct de vedere operativ, în sistemul unic de
pază realizat şi condus de către jandarmerie.
SECŢIUNEA a 2-a
Paza cu gardieni publici şi paza proprie
ART. 10
Paza bunurilor şi a valorilor deţinute de persoane fizice sau juridice se poate asigura, în condiţiile legii, şi prin Corpul
gardienilor publici, conform Legii nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici.
ART. 11
Paza proprie se organizează în raport cu natura obiectivelor, a bunurilor şi valorilor ce urmează a fi păzite, cu amplasarea,
întinderea şi vulnerabilitatea pe care le prezintă unele unităţi şi locuri din incinta acestora, cu numărul de schimburi în care se
desfăşoară activitatea, punctele de acces şi cu alte criterii specifice.
ART. 12
(1) Paza proprie se realizează cu personal calificat, angajat al unităţii beneficiare, conform legii.
(2) În funcţie de numărul personalului de pază, conducerea unităţii va numi un şef de serviciu sau un împuternicit care să
asigure selecţia, încadrarea, echiparea, dotarea cu armament şi mijloace de protecţie, precum şi pentru instruirea,
planificarea şi controlul acestuia.
(3) La unităţile unde numărul posturilor de pază este de peste 20, structura de conducere necesară este formată din şeful
serviciului de pază şi şeful de tură.
(4) La celelalte unităţi unde numărul de paznici este sub 20, activităţile specifice de pază se îndeplinesc de către un
împuternicit al conducerii unităţii.
(5) Şeful serviciului de pază sau împuternicitul cu paza se subordonează direct conducerii unităţii şi stabileşte împreună cu
aceasta măsurile cele mai eficiente de pază.
ART. 13
(1) Personalul de pază proprie se compune din paznici, portari, controlori de acces sau alte persoane stabilite de
conducerea unităţii, din persoanele desemnate să asigure instruirea, controlul şi coordonarea activităţii de pază. Se
asimilează personalului de pază şi persoanele care cumulează atribuţiile de pază cu alte atribuţii de serviciu.
(2) Personalul din paza proprie se dotează cu uniforme, echipament de protecţie şi însemne distinctive, pe care le poartă
pe timpul executării serviciului.
ART. 14
(1) Cu avizul poliţiei, personalul din paza proprie a unităţilor poate fi dotat cu arme de foc, bastoane din cauciuc sau tip
tomfe, sprayuri lacrimogene şi alte mijloace, în raport cu importanţa obiectivelor, a bunurilor şi valorilor păzite.
(2) La unităţile unde funcţionează paza proprie şi paza cu efective de jandarmi, dotarea cu arme de foc, avizarea,
instruirea şi controlul personalului de pază se efectuează de către unitatea de jandarmi care coordonează sistemul unic de
pază.
SECŢIUNEA a 3-a
Paza în mediul rural
ART. 15
Unităţile situate pe teritoriul localităţilor rurale îşi organizează paza conform prevederilor prezentei legi.
ART. 16

Conducătorii unităţilor care deţin, cu orice titlu, terenuri agricole sunt obligaţi să organizeze pază de câmp prin una dintre
formele de pază prevăzute de lege.
ART. 17
(1) Paza căilor ferate, a pădurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vânătoare şi de pescuit, a conductelor pentru
transportul hidrocarburilor şi al produselor petroliere, a sistemelor de irigaţii, a reţelelor telefonice şi de transport al energiei
electrice se asigură de către conducătorii unităţilor centrale de profil, prin corpuri specializate de pază.
(2) Corpurile specializate de pază se organizează şi funcţionează în structura unităţii beneficiare, în baza unui regulament
aprobat prin hotărâre a Guvernului.
ART. 18
(1) În localităţile rurale se organizează paza comunală.
(2) Primarul răspunde pentru întocmirea planului de pază a comunei şi este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza
bunurilor publice şi ale cetăţenilor.
(3) Avizarea planului de pază, instruirea şi controlul personalului de pază din localităţile rurale se efectuează de către
organele locale de poliţie.
(4) Paza comunală se efectuează prin rotaţie de către locuitorii comunei sau prin oricare dintre formele de pază prevăzute
de lege. Obligaţia de pază comunală revine fiecărei familii care are domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul comunei şi se
îndeplineşte de câte un membru al acesteia, o singură dată la fiecare rotaţie.
(5) Persoanele care nu corespund cerinţelor legii pentru a îndeplini atribuţii de pază sau care, datorită ocupaţiilor
profesionale, nu pot să execute serviciul de pază sunt obligate să achite contravaloarea prestaţiilor datorate, în cuantumul
stabilit prin hotărâre a consiliului local. Plata se poate face şi prin prestarea altor servicii în folosul comunei, în condiţiile
stabilite de consiliul local.
(6) Persoanele care deţin proprietăţi în localitate şi nu au domiciliul sau reşedinţa pe raza acesteia sunt obligate la plata
unei contribuţii, al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. Plata se poate face şi prin bunuri, produse ori
prin prestarea altor servicii în folosul comunei, în condiţiile stabilite de consiliul local.
(7) Sumele realizate în condiţiile alin. (5) şi (6) vor fi utilizate pentru procurarea de echipamente de protecţie, însemne şi
mijloace de autoapărare sau utilitare necesare bunei executări a serviciului de pază comunală.
(8) În cazurile în care paza se efectuează şi prin alte forme prevăzute de lege, plata serviciului de pază comunală se va
asigura din fondurile bugetare locale.
(9) Persoanele care execută paza prin rotaţie, potrivit alin. (4), trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 39 lit.
a) - c), să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului primar şi să poarte însemne distinctive în timpul executării serviciului de
pază.
(10) Sunt scutiţi de la obligaţia de a efectua pază comunală: pensionarii, bolnavii cronici incurabili ori cei cu deficienţe
fizice care îi fac inapţi pentru serviciul de pază, persoanele care au împlinit vârsta de 60 de ani, militarii, poliţiştii, preoţii şi
pompierii.
ART. 19
Autorităţile administraţiei publice locale care organizează paza în localităţile rurale sunt obligate să pună la dispoziţie
persoanelor care îndeplinesc serviciul de pază prin rotaţie echipament de protecţie, mijloace de autoapărare, mijloace de
iluminat pe timp de noapte şi să asigure accesul rapid la mijloacele de alarmare în caz de pericol, precum şi forţele de
intervenţie în sprijinul acestora, în caz de nevoie.
SECŢIUNEA a 4-a
Paza şi protecţia prin societăţi specializate
ART. 20
(1) Societăţile specializate de pază şi protecţie sunt societăţi comerciale private care se constituie şi funcţionează potrivit
legislaţiei comerciale şi prevederilor prezentei legi, având ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor,
paza transporturilor de bunuri şi valori importante, în condiţii de maximă siguranţă a acestora, precum şi protecţia
persoanelor.
(2) Societăţile specializate de pază şi protecţie funcţionează în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei
Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, pentru cel puţin unul dintre obiectele de activitate prevăzute
la alin. (4), care poate fi reînnoită la fiecare 3 ani. Retragerea avizului prealabil al Serviciului Român de Informaţii poate
constitui temei pentru anularea licenţei de funcţionare.
(3) Pentru obţinerea licenţei de funcţionare este necesară întrunirea următoarelor condiţii:
a) prezentarea regulamentului de organizare şi funcţionare a societăţii;
b) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicaţii, cu mijloacele audio-video, aparatura de
recunoaştere şi identificare, sistemele de alarmă împotriva efracţiei, sistemele de cronometrare şi numărare, cu centrele de

supraveghere şi dispeceratele, tehnica de calcul şi softul utilizat, cu armamentul şi alte mijloace tehnice care vor face parte
din dotarea societăţii, în funcţie de obiectul de activitate;
c) prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societăţii şi a însemnelor distinctive înregistrate la Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci;
d) prezentarea notificării prin care se încunoştinţează consiliul judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului
Bucureşti despre faptul că societatea va avea sediul social în zona de responsabilitate a acestora;
e) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obţinerea licenţei de funcţionare;
f) prezentarea atestatului profesional pentru persoanele care execută activităţi de pază şi protecţie.
(4) Societăţile specializate de pază şi protecţie pot avea unul sau mai multe dintre următoarele obiecte de activitate:
a) servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi servicii de consultanţă în domeniu;
b) servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori importante, precum şi servicii de consultanţă în domeniu;
c) servicii de protecţie personală specializată, denumită gardă de corp, şi servicii de consultanţă în domeniu.
(5) Prin servicii de pază se înţelege:
a) paza proprietăţii împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive;
b) paza proprietăţii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor acţiuni producătoare de pagube
materiale;
c) detectarea substanţelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă;
d) paza proprietăţii intelectuale;
e) paza mediului înconjurător;
f) furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de pază.
(6) Prin servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori importante se înţelege:
a) organizarea şi asigurarea pazei transportului terestru, pe apă sau aerian al unor bunuri de importanţă deosebită, valori
sau al oricărui alt obiect pe care beneficiarul serviciului îl denumeşte astfel;
b) organizarea şi asigurarea pazei transportului unor date şi informaţii, indiferent de suportul pe care acestea se află şi de
modalitatea aleasă pentru transmitere;
c) organizarea şi asigurarea, potrivit legislaţiei în vigoare, a protejării mijloacelor de comunicaţii;
d) organizarea şi asigurarea transportului pentru persoanele care solicită să fie transportate în condiţii de maximă
siguranţă;
e) furnizarea către autorităţile competente a datelor despre incidentele apărute în timpul activităţii de transport.
(7) Prin serviciu de protecţie specializată a persoanei - gardă de corp - se înţelege:
a) protejarea vieţii şi integrităţii corporale a persoanei aflate sub protecţie;
b) protejarea persoanei aflate sub protecţie împotriva hărţuirii, pedepsită de lege;
c) protejarea persoanei aflate sub protecţie în timpul transportului;
d) furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de protecţie.
(8) Prin serviciu de consultanţă se înţelege:
a) asistenţă cu privire la activităţile care fac obiectul prevederilor alin. (5) - (7);
b) întocmirea de analize, evaluări şi rapoarte asupra riscurilor la adresa securităţii persoanei, proprietăţii sau mediului.
(9) Conducătorul societăţii specializate de pază şi protecţie trebuie să obţină avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau
al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz, în a cărei rază teritorială îşi are sediul societatea respectivă.
(10) Unitatea de poliţie competentă poate acorda avizul persoanei prevăzute la alin. (9), care are cetăţenie română şi
domiciliul în ţară, a împlinit vârsta de 21 de ani, posedă pregătire corespunzătoare atribuţiilor ce îi revin, este cunoscută ca
având o bună conduită cetăţenească şi nu a suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.
ART. 21
(1) Personalului din societăţile specializate de pază şi protecţie îi este interzis să culeagă date şi informaţii.
(2) În situaţia în care intră în posesia unor date şi informaţii care vizează siguranţa naţională, personalul menţionat la alin.
(1) are obligaţia să informeze, de îndată, autorităţile competente cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale.
ART. 22
(1) Conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie sunt obligaţi să asigure respectarea prevederilor legale şi a
regulamentelor proprii în organizarea şi funcţionarea acestei forme de pază, în angajarea, pregătirea şi controlul personalului,
portul uniformei şi al însemnelor distinctive, precum şi în dotarea cu mijloace de intervenţie şi apărare individuală, conform
legii.
(2) Plata serviciilor de pază şi protecţie prestate de către societăţile specializate se face pe baza contractelor încheiate cu
beneficiarii.
(3) Societăţile specializate de pază şi protecţie au obligaţia de a păstra evidenţa contractelor în registre speciale.
(4) Societăţile specializate de pază şi protecţie nu pot adopta însemne, uniforme, legitimaţii, accesorii de echipament sau
denumiri identice, asemănătoare sau de natură să conducă la confuzii între acestea, precum şi cu cele ale autorităţilor publice
ori ale organismelor internaţionale la care România este parte.

(5) Modelul echipamentului personalului de pază şi protecţie se stabileşte prin hotărâre a Guvernului şi se inscripţionează
cu denumirea şi sigla societăţii, aprobate cu ocazia acordării licenţei. Pe autovehiculele din dotarea societăţilor specializate se
inscripţionează numai denumirea, sigla, obiectul de activitate pentru care s-a emis licenţă de către poliţie şi numerele de
telefon ale societăţii. Montarea şi folosirea de mijloace de semnalizare luminoasă sau acustică pe autovehiculele societăţilor
de pază şi protecţie sunt interzise.
(6) Societăţile specializate de pază şi protecţie se pot asocia cu societăţi sau firme străine de profil, cu respectarea
prevederilor legii.
SECŢIUNEA a 5-a
Garda de corp
ART. 23
(1) Garda de corp se asigură de către societăţile specializate de pază şi protecţie care au primit licenţă în acest scop,
numai prin personal special atestat.
(2) Persoanele fizice pot angaja gardă de corp numai pe bază de contract încheiat cu societăţile specializate de pază şi
protecţie prevăzute la alin. (1).
ART. 24
Personalul care execută serviciul de gardă de corp este obligat ca în activităţile desfăşurate să respecte legile în vigoare şi
să nu lezeze în vreun fel drepturile şi libertăţile cetăţenilor.
CAP. 3
Paza transporturilor bunurilor şi valorilor importante, precum şi a transporturilor cu caracter special
ART. 25
(1) Paza transporturilor bunurilor şi valorilor importante, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte
înscrisuri de valoare, metale şi pietre preţioase, valori ştiinţifice, tehnice, de cultură şi artă, se asigură cu mijloace de
transport anume destinate şi se realizează, după caz, cu jandarmi, gardieni publici, personal propriu sau al unei societăţi
specializate de pază şi protecţie, înarmaţi cu arme de foc, în condiţiile legii.
(2) Paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau în: arme, muniţii, tehnică de luptă, materii explozive,
stupefiante, substanţe toxice, materiale nucleare sau alte materii radioactive ori alte materii sau substanţe periculoase, se
efectuează cu mijloace de transport anume destinate şi se asigură cu efective de jandarmi, cu excepţia celor organizate şi
executate cu efective ale Ministerului Apărării Naţionale.
(3) Paza transporturilor bunurilor şi valorilor importante sau a produselor cu caracter special, aflate în tranzit pe teritoriul
României, pe calea ferată ori rutieră, se asigură cu efective de jandarmi.
ART. 26
(1) Paza transporturilor de bunuri şi valori sau a celor cu caracter special se organizează şi se execută potrivit prevederilor
planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se transportă împreună cu unitatea prestatoare, cu avizul
poliţiei, care este obligatoriu şi în cazul modificării acestuia. Acest aviz nu este necesar în cazul unităţilor la care paza
transportului se asigură cu efective de jandarmi sau cu cele aparţinând unor instituţii cu atribuţii în domeniul apărării şi
siguranţei naţionale.
(2) Prin planul de pază se stabilesc în principal: bunurile şi valorile de transportat, condiţiile de mediu adecvate naturii
bunurilor şi valorilor care se transportă, situaţia operativă, durata transportului, mijloacele de transport folosite, variantele de
transport, dispozitivul de pază, consemnul general şi particular pentru personalul implicat, dotarea cu mijloace tehnice şi de
autoapărare, modul de acţiune în diferite situaţii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(3) De regulă, transporturile de bunuri sau valori importante ori cele speciale se efectuează pe timp de zi.
(4) Indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel puţin o persoană înarmată, în cadrul localităţii, şi
de minimum două, în afara acesteia.
(5) Efectivele necesare pazei transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a celor speciale, prevăzute la art. 25, se
stabilesc de comun acord, de către conducătorul unităţii care asigură efectivele de pază şi cel al unităţii beneficiare, prin
planul de pază şi prin contract.
(6) Pentru efectivele care asigură paza transporturilor bunurilor şi valorilor, inclusiv a celor cu caracter special prevăzute la
art. 25 alin. (2), beneficiarii vor asigura, după caz, condiţii corespunzătoare pentru executarea serviciului, astfel:
a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de gardă, pentru transportul pe calea ferată;
b) autovehicule blindate, semiblindate sau special amenajate, pentru transportul valorilor sau produselor speciale, precum
şi pentru echipajele care asigură paza acestora;
c) compartimente special amenajate sau rezervate, pentru transporturi navale sau aeriene.

(7) Bunurile şi valorile prevăzute la art. 25 se asigură la o societate de asigurări de către beneficiarul contractului de
transport ori de către transportator, după caz, potrivit înţelegerii dintre părţi.
ART. 27
(1) Mijloacele auto destinate transportului bunurilor şi valorilor sau celui cu caracter special, prevăzute la art. 25, se
certifică, potrivit legii, de către un laborator sau de un organism de certificare abilitat, care stabileşte, conform standardelor,
clasa de siguranţă în care se încadrează. Acestea se amenajează în mod corespunzător, se dotează cu dispozitive tehnice de
pază şi alarmare, destinate să asigure securitatea deplină a persoanelor însoţitoare, a bunurilor, valorilor şi produselor
speciale transportate, şi se echipează cu tehnică de transmisiuni radio pe frecvenţele aprobate conform legii.
(2) Pe timpul transporturilor bunurilor şi valorilor importante sau al celor cu caracter special în afara localităţilor sau când
situaţia din zonă o impune, conducătorul unităţii va asigura cel puţin un echipaj de însoţire pentru paza şi protecţia bunurilor
sau a valorilor respective.
(3) Transporturile de bunuri sau valori importante ori cele cu caracter special vor fi monitorizate de poliţie şi jandarmerie,
după caz.
(4) Autovehiculele care în mod curent sunt folosite pentru transportul unor valori de mai mică importanţă vor fi prevăzute
cu casete metalice fixate pe caroserie, dotate cu încuietori, sistem de alarmare, şi vor fi însoţite de una sau mai multe
persoane, desemnate din cadrul unităţii respective, sau de agenţi de pază. Certificarea acestor autovehicule nu este
obligatorie.
CAP. 4
Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei
SECŢIUNEA 1
Mijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei
ART. 28
(1) Conducătorii unităţilor care deţin bunuri, valori şi suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi informaţiilor cu
caracter secret de stat sunt obligaţi să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecţie şi sistemele de alarmare împotriva
efracţiei în locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a acestora, precum şi în locurile unde se desfăşoară activităţi care
au un asemenea caracter.
(2) Proiectele ce vizează măsurile prevăzute la alin. (1) se avizează de către instituţiile abilitate, potrivit actelor normative
ce privesc protecţia informaţiilor clasificate.
(3) Elementele de protecţie mecano-fizice încorporate imobilelor destinate păstrării, depozitării şi manipulării bunurilor şi
valorilor de orice fel trebuie să fie certificate că rezistă la efracţie, corespunzător gradului de siguranţă impus de
caracteristicile obiectivului păzit.
(4) În sensul prezentei legi, prin elemente de protecţie mecano-fizice se înţelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier,
seifuri, dulapuri metalice, tezaure, geamuri şi folie de protecţie, grilaje, uşi şi încuietori.
(5) În sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare împotriva efracţiei se înţelege ansamblul de echipamente electronice
compus din: centrala de comandă şi semnalizare optică şi acustică, detectoare de prezenţă, antişoc şi acustice, butoane şi
pedale de panică, control de acces şi televiziune cu circuit închis cu posibilităţi de înregistrare şi stocare a imaginilor şi
datelor, de natură să asigure o protecţie corespunzătoare obiectivelor şi persoanelor.
(6) Instalarea, modificarea, inclusiv punerea în funcţiune a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, se avizează şi se
controlează potrivit prevederilor alin. (2).
(7) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se întocmesc în conformitate cu normele tehnice stabilite prin
hotărâre a Guvernului.
ART. 29
(1) În cadrul măsurilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, conducătorii unităţilor prestatoare, precum şi ai
unităţilor beneficiare sunt obligaţi să asigure numai folosirea mijloacelor de protecţie mecano-fizice şi de alarmare împotriva
efracţiei care sunt certificate.
(2) Certificarea calităţii mijloacelor de protecţie mecano-fizice prevăzute la alin. (1) şi a componentelor acestora, produse
în România sau importate, se face de către un laborator de încercări din ţară, autorizat şi acreditat, potrivit legii.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) unităţile din cadrul structurilor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii
publice şi siguranţei naţionale.
ART. 30
În proiectele de execuţie a construcţiilor destinate producerii, păstrării sau deţinerii unor bunuri ori valori importante sau a
lucrărilor de modernizare, modificare şi transformare a acestora trebuie să se prevadă construirea sau introducerea
mijloacelor de protecţie mecano-fizice şi instalarea sistemelor tehnice de pază şi alarmare împotriva efracţiei.

ART. 31
Se interzice comercializarea, în orice mod, a mijloacelor de alarmare împotriva efracţiei, a mijloacelor de protecţie mecanofizice sau a componentelor acestora fără prezentarea certificatului de calitate, eliberat de un laborator autorizat din ţară, a
standardului naţional sau internaţional şi fără precizarea clasei de siguranţă în care se încadrează, conform normelor
europene.
ART. 32
Beneficiarii, conducătorii şi personalul societăţilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare şi al mijloacelor de
protecţie mecano-fizice sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor referitoare la sistemele instalate sau avute în
întreţinere.
ART. 33
Clasificarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se face în raport cu importanţa bunurilor şi a valorilor ce urmează a
fi apărate şi cu categoria de importanţă a construcţiei de către societăţile de asigurare.
SECŢIUNEA a 2-a
Licenţierea societăţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei
ART. 34
(1) Persoanele fizice sau juridice pot desfăşura activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de
alarmare împotriva efracţiei sau a componentelor acestora numai pe baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei
Române, reînnoită la fiecare 3 ani, şi cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, eliberat în termen de 30 de zile.
(2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) sunt obligate ca, în termen de 15 zile, să comunice în scris unităţii
de poliţie competente orice modificare intervenită în structura şi organizarea activităţii pentru care a fost eliberată licenţa.
(3) Conducătorii persoanelor juridice, personalul tehnic al acestora şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi de
proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei sau a componentelor acestora se
avizează de inspectoratele de poliţie judeţene sau de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe raza căreia
societatea îşi are sediul ori persoana fizică, domiciliul.
ART. 35
(1) Societăţilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare le sunt interzise culegerea de informaţii, înregistrările audio
sau video care excedează obiectului de activitate pentru care li s-a acordat licenţă, precum şi instalarea de echipamente
disimulate care să le permită executarea acestor activităţi.
(2) Conducătorii societăţilor specializate în proiectarea, producerea, instalarea şi întreţinerea sistemelor de alarmare
împotriva efracţiei sunt obligaţi să asigure respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor proprii de organizare şi
funcţionare, aprobate cu ocazia acordării licenţei.
(3) Societăţile specializate în domeniul sistemelor de alarmare se pot asocia cu societăţi sau firme de profil străine, cu
respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
SECŢIUNEA a 3-a
Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare
ART. 36
(1) Unităţile de jandarmi, Corpul gardienilor publici, societăţile specializate de pază şi protecţie, precum şi cele din
domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei pot înfiinţa dispecerate de zonă care să monitorizeze şi să transmită
alarmele de la sistemele electronice conectate la echipajele de intervenţie.
(2) Înfiinţarea dispeceratelor de zonă, potrivit alin. (1), se face numai după avizarea regulamentului de organizare şi
funcţionare de către Inspectoratul General al Poliţiei Române. Fac excepţie unităţile de jandarmi, pentru dispeceratele proprii.
(3) Plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat a sistemului de alarmare local se face pe baza contractelor încheiate cu
beneficiarii acestora.
(4) Intervenţia echipajelor mobile în cazul receptării semnalelor de alarmă de la abonaţii conectaţi se va realiza cu
personal calificat din cadrul jandarmeriei, al corpurilor gardienilor publici ori al societăţilor specializate de pază şi protecţie.
(5) În situaţiile în care intervenţia este confirmată şi forţele proprii sunt depăşite de amploarea evenimentelor, prin
dispecerat se anunţă unitatea de poliţie competentă, în vederea prinderii infractorilor şi a cercetării locului faptei. În celelalte
cazuri, după prinderea infractorilor, aceştia vor fi predaţi de îndată unităţilor de poliţie competente teritorial.
(6) Menţionarea în planul de pază a faptului că obiectivul este asigurat prin conectarea sistemului de alarmă la un
dispecerat de monitorizare şi transmitere a semnalelor de alarmă este obligatorie.
CAP. 5
Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază şi gardă de corp

SECŢIUNEA 1
Selecţia şi angajarea personalului de pază şi gardă de corp
ART. 37
Răspunderea pentru selecţia, angajarea, nivelul pregătirii, echiparea şi dotarea personalului de pază şi gardă de corp
revine angajatorului.
ART. 38
Personalul cu atribuţii de pază se compune din: agenţi de pază, portari, controlori de acces, supraveghetori, însoţitori de
valori sau alte persoane stabilite de conducerea unităţii ori desemnate să asigure instruirea, controlul şi coordonarea
activităţii de pază.
ART. 39
Persoana care urmează să îndeplinească atribuţii de pază sau protecţie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
a) să fie cetăţean român şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;
b) să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;
c) să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
d) să fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi.
ART. 40
(1) Angajarea personalului cu atribuţii de pază sau gardă de corp se face pe baza atestatului eliberat de poliţie, a
certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, a certificatului de cazier judiciar şi, după caz, a avizului poliţiei
pentru portarmă.
(2) Sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului profesional prevăzut la alin. (1) persoanele care fac dovada că
provin din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
SECŢIUNEA a 2-a
Atestarea şi pregătirea personalului de pază şi gardă de corp
ART. 41
(1) Atestarea personalului pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi de gardă de corp se
face după obţinerea avizului din partea organelor de poliţie şi absolvirea unor cursuri de calificare, cu durată minimă de 90 de
zile, contra cost, organizate de Jandarmeria Română, Serviciul de Protecţie şi Pază, corpurile gardienilor publici sau societăţile
specializate de pază şi protecţie, precum şi de alte persoane juridice care au înscris în obiectul de activitate această prestaţie,
avizate de Ministerul de Interne.
(2) Cursurile de calificare se desfăşoară pe baza unei tematici specifice, avizată, după caz, de Inspectoratul General al
Poliţiei Române, Comandamentul Naţional al Jandarmeriei Române sau Serviciul de Protecţie şi Pază, şi se finalizează prin
examinarea absolvenţilor de către o comisie din care fac parte reprezentanţi ai poliţiei sau jandarmeriei şi ai autorităţii publice
care răspunde de ocuparea şi formarea profesională.
(3) După susţinerea examenului şi obţinerea certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, absolventului i
se eliberează de către Inspectoratul General al Poliţiei Române atestatul în baza căruia va putea exercita profesia de agent de
pază sau gardă de corp.
(4) Înscrierea la cursurile de calificare se face pe baza cererii candidatului, a documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor prevăzute la art. 39 şi a avizului poliţiei.
(5) Personalul de pază şi garda de corp, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 39, se verifică şi se avizează, în
termen de 30 de zile de la data solicitării, de către unitatea de poliţie competentă teritorial.
(6) Solicitarea avizării se face de către conducătorul unităţii care organizează cursurile de calificare sau, după caz, al celei
unde este angajat personalul de pază sau garda de corp.
(7) Este interzisă admiterea la cursurile de calificare a candidaţilor care nu au obţinut avizul poliţiei.
(8) În cazul săvârşirii de infracţiuni cu intenţie sau abateri în legătură cu serviciul, pentru care legislaţia muncii prevede
desfacerea contractului de muncă, avizul poliţiei este anulat de drept, iar atestatul este retras, acest lucru comunicându-se
unităţii de poliţie competente teritorial, în vederea excluderii din evidenţa centralizată.
(9) Conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), care deţin secrete de stat sau care desfăşoară activităţi de interes
strategic, sunt obligaţi să solicite, pe lângă avizul poliţiei prevăzut la alin. (4), şi avizul Serviciului Român de Informaţii, pentru
personalul angajat în vederea executării serviciului de pază.
SECŢIUNEA a 3-a
Dotarea personalului de pază

ART. 42
Angajatorii sunt obligaţi să doteze personalul de pază şi gardă de corp cu uniformă, însemne distinctive şi, după caz,
echipament de protecţie, pe care acesta le poartă numai în timpul executării serviciului.
ART. 43
Personalul de pază sau gardă de corp are obligaţia de a purta în timpul serviciului un ecuson de identificare cu numele şi
prenumele, precum şi cu denumirea unităţii la care este angajat.
ART. 44
(1) Uniforma şi însemnele se stabilesc de către angajator. Aceasta va fi inscripţionată numai cu denumirea şi sigla
societăţii angajatoare.
(2) Este interzis societăţilor private de pază să adopte însemne, uniforme, accesorii sau denumiri similare ori
asemănătoare cu cele ale autorităţilor publice. Societăţilor private de pază li se interzice şi folosirea de cagule, măşti pentru
protecţia feţei şi cătuşe metalice.
ART. 45
(1) În raport cu importanţa şi natura obiectivelor, bunurilor şi valorilor păzite, cu avizul poliţiei sau al jandarmeriei, după
caz, personalul de pază sau gardă de corp poate fi dotat cu arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare
iritant-lacrimogene de capacitate mică şi alte mijloace de apărare, autorizate prin lege.
(2) Dotarea cu arme de foc a personalului de pază sau gardă de corp se face numai după avizarea, după caz, de către
poliţie sau jandarmerie, a planului de pază/protecţie a obiectivului/persoanei ori a transportului de bunuri şi valori importante
sau speciale.
ART. 46
(1) Armamentul şi muniţia se asigură prin închiriere, contra cost, de către unitatea de poliţie sau jandarmi competentă
teritorial.
(2) Cel puţin semestrial, sub supravegherea unităţilor de poliţie sau jandarmi competente teritorial, se vor organiza trageri
de antrenament cu personalul de pază şi gardă de corp dotat cu arme de foc.
(3) Contravaloarea muniţiei consumate se suportă de angajator.
CAP. 6
Atribuţiile personalului de pază şi gardă de corp
SECŢIUNEA 1
Atribuţiile personalului de pază
ART. 47
Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi
integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate.
ART. 48
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;
b) să păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi să asigure integritatea acestora;
c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne;
d) să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite
în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante,
să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând
măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri;
e) să încunoştinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre producerea oricărui eveniment în
timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;
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;
i) să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să-şi dea concursul pentru
îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea infractorilor;
j) să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la asemenea date şi informaţii;

k) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie şi armamentul cu care este dotat şi să facă uz
de armă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;
l) să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de muncă unde se impune o
altă ţinută;
m) să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de băuturi în timpul
serviciului;
n) să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii despre aceasta;
o) să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, şi să fie respectuos în raporturile de
serviciu;
p) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum şi orice alte sarcini care i-au fost
încredinţate, potrivit planului de pază;
q) să respecte consemnul general şi particular al postului.
ART. 49
Şeful formaţiei de pază, pe lângă obligaţiile prevăzute la art. 48, are şi următoarele atribuţii:
a) să organizeze, să conducă şi să controleze activitatea de pază, precum şi modul de executare a serviciului de către
personalul din subordine;
b) să informeze de îndată conducerea unităţii şi poliţia despre evenimentele produse pe timpul activităţii de pază şi să ţină
evidenţa acestora;
c) să propună conducerii unităţii măsuri pentru perfecţionarea activităţii de pază;
d) să ţină evidenţa armamentului şi a muniţiei din dotarea personalului de pază, să asigure păstrarea, întreţinerea,
depozitarea şi folosirea acestora, potrivit legii;
e) să execute programul de pregătire profesională specifică a personalului de pază din subordine.
SECŢIUNEA a 2-a
Atribuţiile gărzii de corp
ART. 50
(1) În timpul serviciului, personalul care execută garda de corp are, pe lângă obligaţiile prevăzute la art. 48 lit. d) şi j) - o),
şi următoarele obligaţii specifice:
a) să apere persoana căreia îi asigură garda de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viaţa, integritatea
corporală, sănătatea sau bunurile acesteia;
b) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanei beneficiare de gardă de corp, când aceasta a fost rănită;
c) să nu execute, la cererea beneficiarului de gardă de corp, activităţi care depăşesc limita atribuţiilor sale legale;
d) să anunţe unitatea de poliţie de îndată ce intră în posesia unor date sau informaţii despre iminenta pregătire sau
săvârşire a unor infracţiuni;
e) să oprească şi să imobilizeze, în funcţie de posibilităţi, persoanele care au săvârşit fapte de natură a pune în pericol
viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile persoanei căreia îi asigură protecţia şi să le predea de îndată la cea mai
apropiată unitate de poliţie, fără a-şi abandona atribuţiile de gardă de corp;
f) să participe, la cererea autorităţilor statului, la îndeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor,
fără a încălca obligaţiile faţă de persoana pe care o are în pază;
g) să coopereze cu autorităţile statului care au atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
(2) Personalului prevăzut la alin. (1) îi este interzis portul armamentului în sediile instituţiilor publice.
ART. 51
Modul de acţiune al personalului care execută serviciul de gardă de corp se stabileşte prin planul de protecţie întocmit de
societatea specializată de pază, avizat de unitatea de poliţie competentă teritorial.
CAP. 7
Obligaţiile conducătorilor de unităţi
ART. 52
Conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), în care funcţionează sisteme de pază, au următoarele obligaţii:
a) răspund de organizarea şi funcţionarea pazei unităţilor, bunurilor şi valorilor pe care le deţin, cu orice titlu;
b) analizează temeinic nevoile stricte de pază şi stabilesc efectivele necesare, în raport cu natura, importanţa, mărimea şi
vulnerabilitatea unităţilor respective, cu specificul producţiei şi cu locul de dispunere a acestora; în obiectivele în care paza se
execută cu efective de jandarmi, analiza şi stabilirea măsurilor se realizează împreună cu comandantul unităţii de jandarmi
care a aprobat planul de pază;

c) asigură, pentru executarea serviciului de pază, selecţionarea persoanelor cu profil moral corespunzător, cu aptitudini
fizice şi profesionale necesare acestei activităţi;
d) iau măsuri de instruire specifică a personalului de pază şi controlează modul în care acesta îşi execută atribuţiile de
serviciu;
e) asigură executarea amenajărilor şi a instalaţiilor necesare desfăşurării serviciului de pază, precum şi introducerea,
întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor tehnice de legătură, de pază şi de alarmă împotriva efracţiei;
f) asigură echiparea personalului de pază cu uniformă şi însemne distinctive, în condiţiile legii;
g) asigură corp de gardă sau încăpere de serviciu pentru efectivele de jandarmi, gardieni publici ori cele ale societăţilor
specializate destinate serviciului de pază şi fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a acestuia;
h) încheie contracte de prestări de servicii în domeniul pazei, gărzii de corp, pentru instalarea sistemelor de alarmă
împotriva efracţiei, numai cu societăţile sau persoanele ori prin corpurile gardienilor publici cărora li s-a acordat licenţa, după
caz, de către Inspectoratul General al Poliţiei Române;
i) asigură spaţiile şi amenajările necesare păstrării în deplină siguranţă a armamentului şi a muniţiei destinate serviciului de
pază;
j) stabilesc reguli privind accesul şi circulaţia în interiorul obiectivului păzit;
k) stabilesc responsabilităţi pentru şefii compartimentelor de muncă, în ceea ce priveşte paza şi siguranţa utilajelor şi
instalaţiilor.
ART. 53
Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 52 se realizează, după caz, cu sprijinul de specialitate al unităţilor de poliţie sau
jandarmi competente teritorial.
CAP. 8
Obligaţiile Ministerului de Interne
ART. 54
Ministerul de Interne asigură, prin structurile de specialitate, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor de pază şi
protecţie pe teritoriul României.
ART. 55
În scopul asigurării pazei şi a siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor, Poliţiei Române îi revin următoarele atribuţii
principale:
a) avizează planurile de pază ale unităţilor la care paza nu este asigurată cu efective de jandarmi şi stabileşte, după caz,
necesitatea dotării personalului implicat cu armament şi muniţie aferentă;
b) acordă sprijin de specialitate în organizarea pazei la aceste unităţi în pregătirea personalului de pază şi urmăreşte
executarea întocmai a măsurilor stabilite prin planul de pază;
c) eliberează licenţe de funcţionare societăţilor specializate de pază şi emite avizul pentru conducătorii acestora, în
condiţiile legii;
d) eliberează atestate pentru încadrarea personalului de pază sau retrage atestatul acordat, când nu mai sunt îndeplinite
condiţiile legale care au stat la baza eliberării acestuia;
e) avizează personalul care solicită să urmeze cursuri de calificare în domeniul pazei şi gărzii de corp;
f) avizează, după caz, planurile tematice de pregătire a personalului de pază şi gardă de corp;
g) avizează planurile tematice pentru cursurile de atestare profesională a personalului de pază;
h) avizează proiectele sistemelor tehnice de alarmare contra efracţiei, propuse a se instala în unităţile prevăzute la art. 2
alin. (1);
i) îndrumă şi supraveghează, după caz, executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de pază
şi gardă de corp;
j) acordă asistenţă în organizarea activităţii de pază şi gardă de corp şi asigură, în mod gratuit, armamentul necesar în
vederea dotării personalului instituţiilor publice autorizate prin lege de înfiinţare, organizare şi funcţionare să deţină şi să
folosească arme de foc şi muniţii, cu excepţia celor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
k) asigură, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotării personalului de pază pentru
celelalte unităţi;
l) controlează modul în care se respectă dispoziţiile legale cu privire la paza obiectivelor, a bunurilor şi a valorilor, precum
şi a celor privind garda de corp şi stabileşte măsurile ce urmează să fie luate;
m) avizează regulamentele de organizare şi funcţionare a dispeceratelor de zonă care monitorizează sisteme de alarmă;
n) eliberează licenţe de funcţionare societăţilor specializate în activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a
sistemelor de alarmă împotriva efracţiei sau a componentelor acestora şi de monitorizare a alarmelor în obiective sau retrage
licenţa acestora, în condiţiile legii;

o) avizează conducătorii şi personalul tehnic al societăţilor specializate sau retrage acest aviz când nu mai sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege;
p) avizează personalul de pază şi gardă de corp pentru portarmă;
q) controlează şi îndrumă activitatea societăţilor specializate;
r) ţine evidenţa licenţelor, atestatelor şi a avizelor acordate, precum şi a celor retrase şi furnizează, la cererea beneficiarilor
serviciilor de pază şi protecţie, date în acest sens.
ART. 56
În scopul asigurării pazei şi siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor, Jandarmeriei Române îi revin următoarele atribuţii
principale:
a) asigură paza cu efective de jandarmi a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor unor valori
importante sau speciale, stabilite prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin ordin al ministrului de interne, în condiţiile
prezentei legi;
b) avizează planurile de pază la unităţile la care paza este asigurată cu efective de jandarmi şi stabileşte, după caz,
necesitatea dotării personalului implicat cu armament şi muniţie aferentă;
c) acordă sprijin de specialitate în organizarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor în pregătirea personalului de pază,
asigură în mod gratuit armamentul necesar, în vederea dotării personalului de pază, şi urmăreşte executarea întocmai a
măsurilor stabilite prin planul de pază a instituţiilor publice autorizate;
d) asigură, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotării personalului de pază pentru
celelalte unităţi;
e) organizează cursuri de calificare şi avizează, după caz, planurile tematice de pregătire a personalului de pază şi gardă
de corp;
f) îndrumă şi supraveghează, după caz, executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de pază
numai pentru unităţile unde funcţionează pază mixtă cu jandarmi.
CAP. 9
Răspunderi şi sancţiuni
ART. 57
Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau
penală.
ART. 58
Desfăşurarea de activităţi de pază sau protecţie, de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmă
împotriva efracţiei sau a componentelor acestora fără atestat sau fără licenţa de funcţionare prevăzută de lege constituie
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
ART. 59
Implicarea, de către conducătorii unităţilor cu pază proprie, ai corpurilor gardienilor publici, ai corpurilor specializate de
pază, ai societăţilor specializate de pază şi protecţie, a personalului propriu în desfăşurarea de acţiuni de forţă, executări
silite, recuperări de debite, conflicte de muncă ori de opunere la desfăşurarea acţiunilor de restabilire a ordinii de drept de
către autorităţile publice competente, precum şi nerespectarea dispoziţiilor art. 21 se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani,
dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.
ART. 60
Constituie contravenţii la prezenta lege următoarele fapte:
a) neluarea măsurilor de organizare şi funcţionare a pazei, prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (3), art. 5 alin. (1), art. 17 alin.
(1) şi la art. 18 alin. (2) şi (3);
b) neluarea măsurilor prevăzute la art. 25, art. 27 alin. (1), (2) şi (4) şi la art. 29 alin. (1);
c) neîntocmirea planului de pază, conform art. 5 alin. (3), sau a celui de transport de bunuri ori valori, conform art. 26
alin. (1), şi neîndeplinirea sarcinilor prevăzute în acestea ori a măsurilor stabilite de unitatea de jandarmi;
d) încadrarea sau menţinerea în funcţie a personalului de pază de orice fel, cu încălcarea dispoziţiilor art. 20 alin. (10), art.
22 alin. (1) şi (4) şi ale art. 39;
e) încălcarea de către personalul de pază ori gardă de corp a obligaţiilor prevăzute la art. 48 - 51;
f) neîndeplinirea de către conducătorii unităţilor a obligaţiilor prevăzute la art. 52;
g) nerespectarea prevederilor art. 24, art. 34 alin. (2), art. 41 alin. (7) şi (9) şi ale art. 42;
h) instalarea de sisteme tehnice de alarmă împotriva efracţiei sau de componente ale acestora cu încălcarea prevederilor
art. 28 alin. (6) şi (7), precum şi nerespectarea prevederilor art. 30 şi 31;
i) refuzul de a asigura accesul reprezentanţilor autorităţilor publice aflaţi în exerciţiul funcţiunii, al personalului poliţiei sau
al jandarmeriei, special desemnat pentru exercitarea atribuţiilor legale de control, pentru luarea măsurilor de prevenire în
obiectivele păzite sau asistate prin mijloace tehnice antiefracţie şi în organizarea activităţii de gardă de corp;

j) depăşirea limitelor obiectului de activitate al societăţii specializate sau al corpurilor gardienilor publici;
k) refuzul de a furniza datele, informaţiile sau documentele solicitate de către reprezentanţii autorităţilor publice
competente, potrivit legii, aflaţi în exerciţiul funcţiunii;
l) executarea, în fapt, a atribuţiilor de organizare şi funcţionare a activităţii societăţilor specializate de către persoane care
au suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
m) nerespectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei de funcţionare.
ART. 61
Contravenţiile prevăzute la art. 60 se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. g) - m);
b) cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. a) - d) şi f);
c) cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, contravenţia prevăzută la lit. e).
ART. 62
(1) Licenţa de funcţionare se anulează în următoarele cazuri:
a) la săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 60 lit. i) - k), dacă făptuitorul are calitatea de conducător al
societăţii care are ca obiect de activitate paza şi/sau protecţia, precum şi a contravenţiilor prevăzute la art. 60 lit. l) şi m);
b) la repetarea, în interval de un an, a faptelor care atrag măsura suspendării;
c) la săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 59;
d) la săvârşirea de către conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie, ai celor licenţiate în domeniul sistemelor
de alarmare împotriva efracţiei ori al componentelor acestora sau al celor de monitorizare a sistemelor de alarmare a unor
infracţiuni în legătură cu activitatea acestor societăţi.
(2) Anularea licenţei de funcţionare se dispune de către Inspectoratul General al Poliţiei Române sau, după caz, de către
instanţa de judecată şi se comunică oficiului registrului comerţului pe raza căruia funcţionează societatea specializată de pază
şi protecţie, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a procesului-verbal de contravenţie sau a hotărârii
judecătoreşti prin care s-a respins plângerea împotriva procesului-verbal de contravenţie.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), anularea licenţei se dispune după rămânerea definitivă a hotărârii
judecătoreşti de condamnare a făptuitorului.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) - d), anularea licenţei se dispune în baza actului de constatare motivat, întocmit
de agentul constatator din cadrul inspectoratului judeţean de poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului
Bucureşti, pe raza căreia îşi are sediul societatea sancţionată, şi se comunică Inspectoratului General al Poliţiei Române şi
societăţii respective.
(5) După anularea licenţei de funcţionare, conducătorul societăţii specializate de pază este obligat să rezilieze contractele
încheiate cu beneficiarii, în termen de 10 zile de la comunicarea în scris a acestei măsuri.
(6) Măsura anulării licenţei de funcţionare poate fi atacată în justiţie, potrivit legii, de către societatea sancţionată, iar până
la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti nu se aplică prevederile alin. (5), referitoare la rezilierea contractelor cu
beneficiarii.
(7) La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române se organizează evidenţa informatizată a tuturor societăţilor care
au primit licenţă de funcţionare în domeniul pazei, gărzii de corp, instalării sistemelor de alarmare împotriva efracţiei şi
monitorizării acestor sisteme.
ART. 63
(1) Măsura retragerii atestatului personalului de pază sau gărzii de corp revine Inspectoratului General al Poliţiei Române
şi se ia în mod obligatoriu în următoarele situaţii:
a) persoana a săvârşit o infracţiune în legătură cu serviciul;
b) persoana a fost sancţionată contravenţional de cel puţin două ori în 6 luni pentru încălcarea dispoziţiilor art. 48 - 50 sau
a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
c) persoana şi-a pierdut aptitudinile fizice necesare în vederea îndeplinirii funcţiei de paznic sau gardă de corp ori a fost
declarată iresponsabilă, potrivit legii.
(2) Măsura retragerii atestatului se propune de agentul constatator care s-a sesizat că personalul de pază sau gardă de
corp se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi se dispune de către unitatea din care face parte agentul
constatator, comunicându-se de îndată angajatorului şi persoanei sancţionate.
(3) Persoana căreia i s-a retras atestatul poate contesta această măsură în justiţie, în condiţiile legii.
(4) La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române va fi organizată o evidenţă informatizată a tuturor persoanelor
care au fost atestate pentru serviciul de pază, precum şi a celor cărora le-au fost retrase atestatele de către unităţile
competente ale Ministerului de Interne.
ART. 64
Săvârşirea într-un interval de 3 luni a cel puţin două dintre contravenţiile prevăzute la art. 60 lit. g) şi h) atrage
suspendarea, pe o perioadă de la o lună la 3 luni, a dreptului societăţii sancţionate de a încheia noi contracte şi de a angaja
personal.

ART. 65
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta lege se fac de către poliţişti, jandarmi, precum şi
de către primari sau împuterniciţi ai acestora, conform competenţelor ce le revin, potrivit legii.
ART. 66
Contravenţiilor prevăzute la art. 60 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
ART. 67
Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere, în termen de
15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia.
CAP. 10
Dispoziţii finale
ART. 68
(1) Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor, precum şi a transporturilor cu caracter special aparţinând
structurilor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale se asigură în conformitate cu
reglementările stabilite în cadrul acestora.
(2) Serviciul de Protecţie şi Pază coordonează acţiunea tuturor forţelor de pază şi protecţie de la unităţile care beneficiază
de pază proprie, în care demnitarii din competenţa sa îşi desfăşoară activitatea permanent sau temporar.
ART. 69
În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului se vor stabili:
a) normele metodologice privind eliberarea, suspendarea şi anularea licenţelor şi a avizelor prevăzute de prezenta lege;
b) normele tehnice care trebuie respectate cu ocazia proiectării şi realizării sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
c) documentele specifice necesare executării şi evidenţei serviciului de pază şi modelele acestora;
d) documentele pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire şi atestare a personalului de pază.
ART. 70
Societăţile specializate de pază şi protecţie şi cele care desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi
întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi
dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiinţate până la aceeaşi dată, sunt obligate ca, în termen de 6 luni
de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice, să obţină licenţele şi avizele de
funcţionare, completându-şi, după caz, regulamentele de organizare şi funcţionare cu activităţile prevăzute de lege.
ART. 71
Personalul de pază care nu a urmat cursurile de calificare în condiţiile prevăzute la cap. V şi care este încadrat în una
dintre formele de pază prevăzute la secţiunile 2 - 5 ale cap. II va fi supus atestării în condiţiile prezentei legi, în termen de un
an de la data intrării în vigoare a acesteia.
ART. 72
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La aceeaşi dată, Legea nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor şi valorilor, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr.
523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii
contrare se abrogă.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art.
77 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.
(1) şi ale art. 77 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC
---------------

HOTĂRÂRE Nr. 1010 din 25 iunie 2004
pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
EMITENT:
GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 10 august 2004
În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
Se aprobă Normele metodologice privind eliberarea, reînnoirea, suspendarea şi anularea licenţelor de funcţionare pentru
societăţile specializate de pază şi protecţie, avizarea conducătorilor şi atestarea agenţilor de pază, prevăzute în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobă Normele metodologice privind eliberarea, reînnoirea, suspendarea şi anularea licenţelor de funcţionare pentru
societăţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, avizarea conducătorilor şi a personalului tehnic al acestora,
prevăzute în anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprobă Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva
efracţiei, prevăzute în anexa nr. 3.
ART. 4
Se aprobă Documentele specifice necesare executării şi evidenţei serviciului de pază şi modelele acestora, prevăzute în
anexa nr. 4.
ART. 5
Se aprobă Documentele pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire şi a cursurilor de calificare pentru
personalul de pază şi gardă de corp, prevăzute în anexa nr. 5.
ART. 6
Nerespectarea prevederilor normelor metodologice şi tehnice prevăzute la art. 1 - 3 atrage, după caz, răspunderea
disciplinară, contravenţională sau penală.
ART. 7
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) neintroducerea sau nerespectarea modelelor stabilite pentru documentele specifice necesare executării şi evidenţei
serviciului de pază, prevăzute în anexa nr. 4.
b) neefectuarea înscrierilor în registrul special pentru păstrarea evidenţei contractelor în ordine cronologică, în maximum 5
zile de la încheierea acestora, conform art. 22 alin. (3) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor;
c) nefolosirea în serviciu a ecusonului de identificare de către personalul de pază sau gardă de corp;
d) dotarea personalului de pază ori folosirea de către acesta a cagulelor, măştilor de protecţie a feţei ori a cătuşelor;
e) nerespectarea regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare de către conducătorii societăţilor specializate în
sisteme de alarmă, cu privire la angajarea, pregătirea şi controlul personalului de specialitate;
f) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (3) din normele tehnice prevăzute în anexa nr. 3;
g) înfiinţarea dispeceratelor de zonă fără avizarea regulamentului de organizare şi funcţionare de către Inspectoratul
General al Poliţiei Române, ori nerespectarea prevederilor acestuia;
h) neinformarea imediată a unităţii de poliţie teritoriale cu privire la producerea situaţiilor care pot avea urmări asupra
ordinii publice şi siguranţei persoanelor şi cu privire la evenimentele negative înregistrate în legătură cu serviciul de pază.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către poliţişti, jandarmi, precum şi de către primari sau
împuterniciţi ai acestora, conform competenţelor ce le revin, potrivit legii.
(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
ART. 8

Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministru de stat,
ministrul administraţiei şi internelor,
Marian Florian Săniuţă
Directorul Serviciului Român de Informaţii,
Alexandru Radu Timofte
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
ANEXA 1
NORME METODOLOGICE
privind eliberarea, reînnoirea, suspendarea şi anularea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi
protecţie, avizarea conducătorilor şi atestarea agenţilor de pază
CAP. 1
Eliberarea şi reînnoirea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie
SECŢIUNEA 1
Eliberarea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie, care solicită licenţa după data
intrării în vigoare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
ART. 1
Societăţile specializate de pază şi protecţie, denumite în continuare societăţi, se înfiinţează în condiţiile legii şi funcţionează
cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.
ART. 2
(1) Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, conducătorii societăţilor trebuie să depună la inspectoratul judeţean de poliţie
sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi are sediul social societatea,
următoarele documente:
a) cerere adresată Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, prin care se solicită
licenţierea pentru cel puţin unul dintre obiectele de activitate prevăzute de lege, înregistrată şi datată, din care să rezulte
denumirea societăţii, adresa sediului social/administrativ, telefon, fax;
b) aviz de principiu eliberat de inspectoratul judeţean de poliţie sau, după caz, de către Direcţia Generală de Poliţie a
Municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială va funcţiona societatea, referitor la obiectul de activitate, denumirea
societăţii, avizarea asociatului/asociaţilor şi personalului de conducere, obţinut înaintea înmatriculării acesteia la oficiul
registrului comerţului, aviz care rămâne valabil pentru licenţiere. Verificările în vederea avizării vor fi extinse şi asupra soţului,
soţiei sau persoanei cu care coabitează asociatul/asociaţii şi personalul de conducere, sub aspectul cunoaşterii preocupărilor
acestora, modului de comportare în societate şi antecedentelor penale;
c) documentele de constituire a societăţii potrivit legislaţiei comerciale şi certificatul constatator de la oficiul registrului
comerţului;
d) copii ale documentelor de identitate, studii şi curriculum vitae ale asociaţilor şi administratorilor;
e) certificate medicale şi de atestare psihologică eliberate de unităţi autorizate, care să certifice capacităţile şi
disponibilităţile conducătorilor societăţii pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;
f) documente din care să rezulte că personalul de conducere posedă pregătire corespunzătoare atribuţiilor ce îi revin,
respectiv atestate de absolvire a unor cursuri de calificare sau adeverinţe din care să rezulte că a profesat minimum un an în
domeniul pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor. Sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului profesional persoanele
care fac dovada că provin din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
g) declaraţie pe propria răspundere, autentificată, a asociatului/asociaţilor cu privire la disponibilitatea financiară a
societăţii de a asigura dotarea cu uniformă şi mijloace individuale de autoapărare şi prezentarea listei cu mijloacele materiale,
tehnice, de transport, de comunicaţii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de recunoaştere şi identificare, a sistemelor de

alarmă împotriva efracţiei, a sistemelor de cronometrare şi numărare, a centralelor de supraveghere, a dispeceratelor, a
tehnicii de calcul şi a softului utilizat, a armamentului, a altor mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societăţii în
funcţie de obiectul de activitate;
h) declaraţii pe propria răspundere ale asociaţilor/administratorilor că nu au făcut parte din structuri de informaţii străine,
organizaţii secrete transnaţionale şi nu au colaborat cu acestea;
i) prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societăţii şi a însemnelor distinctive înregistrate la Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci, împreună cu planşele fotografice ale acestora, şi a notificării prin care se încunoştinţează consiliul
judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti de faptul că societatea va avea sediul în zona de
responsabilitate a acestora;
j) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obţinerea licenţei de funcţionare;
k) regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei
persoanelor care va avea următoarea structură:
I. dispoziţii generale;
II. structura organizatorică a societăţii;
III. condiţii de angajare, cu respectarea legislaţiei muncii şi a prevederilor Legii nr. 333/2003;
IV. pregătirea personalului şi controlul acestuia în serviciu;
V. atribuţiile personalului societăţii, pe categorii: asociat, administrator, director executiv, şef de compartiment, şef de
punct de lucru, şef de obiectiv, şef de tură, agent de pază, agent de însoţire transport bunuri şi valori, gardă de corp, servicii
de consultanţă;
VI. dotarea personalului cu mijloace de protecţie şi autoapărare, în conformitate cu prevederile legale;
VII. dispoziţii finale, care să prevadă: precizări cu privire la colaborarea, în limitele legii, cu autorităţile publice competente,
pentru a sesiza evenimentele negative în legătură cu serviciul de pază, precum şi informaţiile ce vizează siguranţa naţională a
României; angajarea de a nu face concurenţă neloială şi a nu implica personalul în acţiuni ilegale; obligaţia de a comunica în
termen de 15 zile Inspectoratului General al Poliţiei Române şi serviciului poliţiei de ordine publică competent teritorial
modificările produse în organizarea, structura, adresa sediului, telefonul sau faxul societăţii ori încetarea sau întreruperea
activităţii; obligaţia de a informa trimestrial serviciul de specialitate teritorial de poliţie despre activitatea desfăşurată.
(2) Persoanele angajate trebuie să transmită de îndată conducătorilor firmei datele şi informaţiile obţinute care vizează
siguranţa naţională şi să comunice modul şi împrejurările în care au intrat în posesia lor. Conducătorii au obligaţia de a
informa, la rândul lor, Serviciul Român de Informaţii sau alte autorităţi cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale şi de a
pune la dispoziţia acestora suporturile pe care sunt fixate datele respective. Se interzic copierea, multiplicarea sau
transmiterea acestor date şi informaţii de către cel care intră în posesia lor, precum şi comunicarea, sub orice formă, altor
persoane fizice sau juridice neautorizate.
(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în xerocopie, în 4 exemplare.
ART. 3
Licenţa de funcţionare se acordă numai în situaţia în care toţi conducătorii societăţii sau reprezentanţii persoanelor juridice
îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi au obţinut avizul Poliţiei şi Serviciului Român de Informaţii. Neacordarea avizului de
către Serviciul Român de Informaţii nu se motivează în situaţia în care este fundamentată pe date şi informaţii ce privesc
siguranţa naţională a României.
SECŢIUNEA a 2-a
Eliberarea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie autorizate până la data intrării în
vigoare a Legii nr. 333/2003
ART. 4
(1) Pentru obţinerea licenţei de funcţionare a societăţilor autorizate până la intrarea în vigoare a Legii nr. 333/2003,
conducătorii acestora vor depune în termenul prevăzut de lege, la inspectoratele judeţene de poliţie sau la Direcţia Generală
de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi are sediul social, următoarele documente:
a) cererea prin care se solicită eliberarea licenţei;
b) copie a certificatului constatator, eliberat de oficiul registrului comerţului, privind situaţia actuală a societăţii;
c) dovada cu activităţile în derulare şi numărul de angajaţi, cu precizarea numărului celor care au obţinut certificatul de
calificare;
d) certificat de înmatriculare, de tip nou, de la oficiul registrului comerţului;
e) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicaţii, prezentarea mijloacelor audio-video, a
aparaturii de recunoaştere şi identificare a dispeceratelor şi centrelor de supraveghere, a sistemelor de alarmă folosite
împotriva efracţiei, a tehnicii de calcul şi a softului utilizat, a armamentului şi altor mijloace tehnice din dotare;
f) prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societăţii şi a însemnelor distinctive la Oficiul de Stat pentru Invenţii
şi Mărci, împreună cu planşe fotografice ale acestora;
g) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obţinerea licenţei de funcţionare;

h) regulamentul propriu de organizare şi funcţionare reactualizat în condiţiile prevăzute în secţiunea 1;
i) regulamentul propriu de organizare şi funcţionare şi autorizaţia în baza căreia a funcţionat, în original, în vederea
retragerii;
j) certificatul de cazier fiscal şi dovada achitării taxelor şi impozitelor;
k) declaraţii pe propria răspundere ale asociaţilor/administratorilor că nu au făcut parte din structuri de informaţii străine,
organizaţii secrete transnaţionale şi nu au colaborat cu acestea;
l) prezentarea notificării prin care se încunoştinţează consiliul judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului
Bucureşti despre faptul că societatea are sediul în zona de responsabilitate a acestora.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în xerocopie, în 4 exemplare.
ART. 5
(1) Licenţa de funcţionare se acordă numai în situaţia în care toţi conducătorii societăţii sau reprezentanţii persoanelor
juridice îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi au obţinut avizul din partea organelor de poliţie.
(2) Pentru societăţile care nu au activitate în derulare ori structura de personal conform regulamentelor proprii nu se
acordă licenţă de funcţionare.
(3) Societăţile care şi-au încetat sau întrerupt activitatea pentru care au fost licenţiate, pe o perioadă mai mare de 6 luni,
vor depune licenţele la serviciile poliţiei de ordine publică teritoriale, pentru a fi păstrate în evidenţa pasivă până la reluarea
activităţii.
ART. 6
După expirarea termenului prevăzut de art. 70 din Legea nr. 333/2003, autorizaţiile eliberate în perioada 1996 - 2003 sunt
nule de drept.
SECŢIUNEA a 3-a
Reînnoirea licenţelor de funcţionare a societăţilor specializate de pază şi protecţie
ART. 7
Societăţile pot solicita, prin inspectoratul judeţean de poliţie sau, după caz, prin Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului
Bucureşti, Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Poliţiei de Ordine Publică reînnoirea la fiecare 3 ani a licenţei
de funcţionare, prezentând în acest sens următoarele documente:
a) cererea prin care se solicită reînnoirea licenţei;
b) dovada activităţilor aflate în derulare şi numărul de angajaţi;
c) cazierul fiscal şi dovada achitării taxelor şi impozitelor;
d) dovada achitării taxei de licenţiere;
e) prezentarea listei cu materialele şi tehnica ce face parte din dotarea societăţii, în funcţie de obiectul de activitate;
f) copie a certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comerţului privind situaţia actuală a societăţii;
g) licenţa în original.
ART. 8
În cazul eliberării şi reînnoirii licenţelor societăţilor, avizul Serviciului Român de Informaţii este obligatoriu.
ART. 9
Societăţile care solicită eliberarea ori reînnoirea licenţei pot avea ca obiect de activitate numai activităţile prevăzute de
Legea nr. 333/2003.
ART. 10
Reînnoirea licenţelor se poate solicita cu cel puţin 5 luni înaintea expirării termenului de valabilitate.
CAP. 2
Suspendarea dreptului societăţilor specializate de pază şi protecţie de a încheia noi contracte şi de a angaja personal
ART. 11
Unitatea din care face parte agentul care constată săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 60 lit. g) din
Legea nr. 333/2003, care atrage suspendarea pe o perioadă de la o lună la 3 luni a dreptului societăţii sancţionate de a
încheia noi contracte şi de a angaja personal, comunică despre aceasta, după achitarea sancţiunii contravenţionale aplicate
sau după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins contestaţia împotriva procesului-verbal de
contravenţie, serviciului poliţiei de ordine publică din cadrul inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui rază teritorială se
află sediul social al societăţii care ţine evidenţa acestora sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz,
în vederea dispunerii măsurilor legale.
ART. 12
La înregistrarea a cel puţin două astfel de contravenţii în interval de 3 luni, serviciul poliţiei de ordine publică din cadrul
inspectoratelor de poliţie judeţene sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza raportului cu

sancţiunile aplicate şi motivaţia acestora, dispune, în funcţie de gravitatea faptelor, suspendarea dreptului societăţii
sancţionate de a încheia noi contracte şi de a angaja personal pe o perioadă de la o lună la 3 luni, comunicând măsura
Inspectoratului General al Poliţiei Române, Serviciului Român de Informaţii, oficiului registrului comerţului, inspectoratului
teritorial de muncă, precum şi societăţii în cauză, data de la care începe să curgă termenul de suspendare şi durata acesteia.
CAP. 3
Anularea licenţelor de funcţionare a societăţilor specializate de pază şi protecţie
ART. 13
(1) În cazul în care se constată săvârşirea uneia dintre faptele prevăzute de art. 62 din Legea nr. 333/2003, retragerea
avizului prealabil al Serviciului Român de Informaţii ori neprezentarea pentru reînnoirea licenţei în termenul prevăzut de lege,
Inspectoratul General al Poliţiei Române sau, după caz, instanţa de judecată va dispune anularea licenţei.
(2) Inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, sesizat/sesizată de
săvârşirea uneia dintre faptele care atrag anularea licenţei, în termen de 30 de zile, va efectua cercetări şi va stabili
împrejurările comiterii faptei. În caz de confirmare, dosarul împreună cu licenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare
ale societăţii vor fi înaintate, cu raport motivat, la Inspectoratul General al Poliţiei Române, care în termen de 10 zile va
dispune.
ART. 14
(1) Măsura anulării licenţei se comunică societăţii sancţionate, Serviciului Român de Informaţii, inspectoratului judeţean de
poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti care a făcut propunerea şi la oficiul registrului comerţului
teritorial.
(2) Licenţierea societăţilor cărora le-a fost anulată licenţa se poate solicita la un an după rămânerea definitivă a măsurii.
(3) Pierderea ori deteriorarea licenţei de funcţionare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
CAP. 4
Avizarea conducătorilor societăţilor specializate de pază şi protecţie
ART. 15
Conducătorii societăţilor numiţi după licenţierea acestora depun la inspectoratele judeţene de poliţie sau la Direcţia
Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe raza cărora îşi au sediul societăţile, următoarele documente:
a) cerere prin care se solicită avizarea, înregistrată şi datată, din care să rezulte denumirea societăţii, adresa sediului social
sau administrativ, telefon, fax;
b) copii ale documentelor de identitate, studii, pregătire şi curriculum vitae ale asociatului sau asociaţilor, precum şi ale
persoanelor care urmează să asigure conducerea operativă a activităţilor de pază, îndeplinind funcţii de administrator,
director executiv ori alte funcţii similare;
c) documente din care să rezulte calitatea sau funcţia pe care urmează să o deţină în societate;
d) declaraţiile pe propria răspundere că nu a făcut parte din structuri de informaţii străine, organizaţii secrete
transnaţionale şi nu a colaborat cu acestea;
e) certificatul de cazier judiciar.
ART. 16
Condiţiile de avizare prevăzute de lege sunt cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre acestea determină neacordarea
avizului.
ART. 17
Avizul este obligatoriu, iar termenul de emitere al acestuia este de 30 de zile şi se comunică persoanelor menţionate, fără
ca avizul negativ să fie motivat.
ART. 18
Avizul este obligatoriu şi pentru directorii sucursalelor şi ai punctelor de lucru.
CAP. 5
Avizarea şi atestarea personalului de pază şi gardă de corp
ART. 19
Avizarea se solicită de către conducătorul unităţii angajatoare sau al unităţii care organizează cursurile de calificare,
prezentând subunităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială domiciliază cel în cauză următoarele documente:
a) cerere, datată şi înregistrată din partea unităţii angajatoare sau care organizează cursurile de calificare, prin care se
solicită avizarea;
b) copie de pe actul de identitate;
c) fişa medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru serviciul de pază;

d) copie de pe ultimul act de studii;
e) certificatul de cazier judiciar.
ART. 20
În raport cu importanţa bunurilor şi valorilor ce urmează a fi protejate, precum şi pentru protecţia persoanelor şi a celor
care execută serviciul de gardă de corp, personalul de pază poate fi dotat cu arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe,
pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mică şi alte mijloace de apărare autorizate de legislaţia în vigoare, după
avizarea planului de pază sau de transport bunuri şi valori ori a planului de protecţie.
ART. 21
Documentele pentru obţinerea avizului poliţiei pentru portarmă se depun la serviciile poliţiei de ordine publică din
inspectoratele judeţene de poliţie sau din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, situaţie în care se
depun documentele prevăzute la art. 19, precum şi rezultatul testării psihologice efectuate la un laborator autorizat.
ART. 22
(1) Pentru persoanele care urmează să execute serviciul de pază la unităţi care deţin secrete de stat sau care desfăşoară
activităţi de interes strategic se solicită, pe lângă avizul poliţiei, şi avizul secţiei judeţene a Serviciului Român de Informaţii.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) prezintă şi declaraţii pe propria răspundere că nu au făcut parte din organizaţii
secrete transnaţionale, servicii de informaţii sau structuri militare ori paramilitare străine, că nu au fost pregătite de acestea
pentru desfăşurarea unor activităţi specifice şi că nu au participat la conflicte militare externe.
ART. 23
(1) Angajatorul eliberează ordinul de serviciu pentru portarmă, care se vizează anual de către serviciul poliţiei de ordine
publică din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie sau de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după
caz.
(2) Ordinul de serviciu pentru portarmă trebuie să cuprindă: numele de familie şi prenumele personalului de pază, seria şi
numărul actului de identitate, funcţia deţinută, seria şi calibrul armei, cantitatea de muniţie, semnătura conducătorului
persoanei juridice şi ştampila, spaţii pentru fotografie şi viza anuală a organelor de poliţie sau a Jandarmeriei Române, după
caz.
ART. 24
Avizul favorabil poate fi retras când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza emiterii acestuia şi se comunică
societăţii în cauză.
ART. 25
Atestarea personalului pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi de gardă de corp se
face după obţinerea avizului din partea organelor de poliţie şi absolvirea cursurilor de calificare, cu o durată minimă de 90 de
zile, contra cost, în condiţiile stabilite de autoritatea publică ce răspunde de ocuparea şi formarea profesională.
ART. 26
Cursurile de calificare pentru personalul de pază pot fi organizate de Jandarmeria Română, Serviciul de Protecţie şi Pază,
corpurile gardienilor publici, societăţile specializate de pază şi protecţie, precum şi de persoanele juridice care au înscris ca
obiect de activitate codul CAEN 8042, care dispun de formatori calificaţi şi posedă baza materială şi documentară necesară.
ART. 27
După susţinerea examenului şi obţinerea certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, absolventului i se
eliberează de către Inspectoratul General al Poliţiei Române prin inspectoratele judeţene de poliţie sau Direcţia Generală de
Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, atestatul în baza căruia poate exercita profesia de agent de pază sau gardă de
corp.
ART. 28
În cazul persoanelor atestate profesional, care urmează a fi dotate cu armament, se solicită avizul serviciilor de ordine
publică judeţene sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, unde se depune rezultatul testării
psihologice efectuate la un laborator autorizat şi cazierul judiciar.
ART. 29
Pentru agenţii de pază atestaţi, veniţi din alte societăţi, angajatorul solicită certificatul de cazier judiciar.
ART. 30
Modelul licenţei de funcţionare este prevăzut în anexa nr. 1A*).
ART. 31
Modelul atestatului în baza căruia personalul de pază exercită profesia de agent de pază sau gardă de corp este prevăzut
în anexa nr. 1B*).
-----------*) Anexele nr. 1A şi 1B sunt reproduse în facsimil.
ANEXA 2
NORME METODOLOGICE

privind eliberarea, reînnoirea, suspendarea şi anularea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate în sisteme de
alarmare împotriva efracţiei, avizarea conducătorilor şi a personalului tehnic al acestora
CAP. 1
Eliberarea şi reînnoirea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei
SECŢIUNEA 1
Funcţionarea societăţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, care solicită licenţa după data intrării în
vigoare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
ART. 1
Societăţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, denumite în continuare societăţi, funcţionează în baza
licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, valabilă
pe o perioadă de 3 ani.
ART. 2
Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, conducătorul societăţii depune la inspectoratul judeţean de poliţie ori la Direcţia
Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în a cărui rază teritorială îşi are sediul social, următoarele documente:
a) cerere de eliberare a licenţei de funcţionare, din care să rezulte activităţile solicitate, adresa şi telefoanele sediului social
şi administrativ;
b) documentele de constituire şi funcţionare ale societăţii, în xerocopii, respectiv: actul constitutiv, încheierea
judecătorului-delegat de autorizare a constituirii şi certificatul de înmatriculare cu codul unic de înregistrare la oficiul
registrului comerţului. Obiectul de activitate al societăţii trebuie să cuprindă codurile CAEN: 7420 pentru proiectare, 4531
pentru instalare, 3162 pentru producţie şi 4534 pentru întreţinere, în funcţie de activităţile solicitate, cu excepţia instalării
care este condiţionată de întreţinere;
c) documentele conducătorilor societăţii, constând în: actul de identitate, ultima diplomă de studii şi curriculum vitae, sens
în care este necesar ca cel puţin o persoană să aibă pregătire în domeniu pentru a fi testată profesional de unitatea de poliţie
competentă;
d) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului cu situaţia actualizată a societăţii, cu excepţia celor nouînfiinţate;
e) declaraţii pe propria răspundere ale asociaţilor/administratorilor că nu au făcut parte din organizaţii secrete
transnaţionale, servicii de informaţii ori structuri militare sau paramilitare străine, că nu au fost pregătite de acestea pentru
desfăşurarea unor activităţi specifice şi că nu au participat la conflicte militare externe;
f) certificat de cazier fiscal;
g) dovada achitării taxei de licenţiere;
h) regulamentul de organizare şi funcţionare, având structura următoare: dispoziţii generale, structura organizatorică a
societăţii, condiţii de angajare a personalului, pregătirea şi controlul personalului, dotarea societăţii, modul de derulare a
activităţilor licenţiate şi dispoziţii finale.
ART. 3
(1) Licenţa de funcţionare se acordă numai în situaţia în care toţi conducătorii societăţii, definiţi în norme, au obţinut avizul
poliţiei şi Serviciului Român de Informaţii.
(2) Avizul negativ al Serviciului Român de Informaţii nu se motivează în situaţia în care este fundamentat pe date şi
informaţii ce privesc siguranţa naţională a României.
(3) În cazul în care sunt asociaţi persoane juridice se anexează documentele de autorizare şi constituire ale acestora şi ale
reprezentantului legal, care trebuie să obţină avizele menţionate. Aceleaşi condiţii sunt necesare şi în cazul societăţilor cu
capital străin.
ART. 4
Cu ocazia licenţierii se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare şi se eliberează licenţa de funcţionare valabilă pe
o perioadă de 3 ani.
ART. 5
Licenţierea persoanelor fizice autorizate în baza Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi
economice de către persoane fizice se realizează similar ca la societăţile comerciale cu prezentarea autorizaţiei eliberate de
primării în locul actului constitutiv, având declarate activităţile de instalare şi întreţinere de sisteme de alarmare. Persoanele
fizice licenţiate au dreptul de a executa numai lucrări pentru locuinţe, anexe ale acestora şi alarme auto, care nu necesită
întocmirea de proiecte supuse avizării poliţiei.
ART. 6
Societăţile cu obiect de activitate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, înfiinţate după intrarea în vigoare
a prezentelor norme metodologice, vor solicita inspectoratului judeţean de poliţie ori Direcţiei Generale de Poliţie a

Municipiului Bucureşti, după caz, avizul de principiu pentru conducători, înaintea înregistrării la oficiul registrului comerţului,
aviz care rămâne valabil pentru licenţiere.
SECŢIUNEA a 2-a
Eliberarea licenţelor de funcţionare pentru societăţile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, autorizate
până la data intrării în vigoare a Legii nr. 333/2003
ART. 7
Pentru eliberarea licenţelor de funcţionare, societăţile autorizate în baza Legii nr. 18/1996 privind paza persoanelor,
obiectivelor, bunurilor şi valorilor, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, trebuie
să depună la inspectoratul judeţean de poliţie ori la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în a căror
rază teritorială îşi are sediul social, următoarele documente:
a) cerere de solicitare pentru eliberarea licenţei, din care să rezulte activităţile solicitate, adresa şi telefoanele sediului
social şi administrativ;
b) originalele autorizaţiei eliberate de poliţie şi regulamentul aprobat, în vederea anulării acestora;
c) certificatul de înmatriculare cu codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
d) certificatul de cazier fiscal şi dovada achitării taxelor şi impozitelor;
e) certificatul constatator de la oficiul registrului comerţului cu situaţia actualizată a societăţii;
f) avizele conducătorilor societăţii, eliberate de poliţie;
g) declaraţii pe propria răspundere ale asociaţilor/administratorilor că nu au făcut parte din organizaţii secrete
transnaţionale, servicii de informaţii ori structuri militare sau paramilitare străine, că nu au fost pregătite de acestea pentru
desfăşurarea unor activităţi specifice şi că nu au participat la conflicte militare externe;
h) dovada activităţii în derulare, în special cu privire la contracte de instalare şi întreţinere şi la personalul de specialitate
avizat;
i) lista cu echipamentele folosite, cu certificatele de calitate şi de provenienţă ale acestora, precum şi cu caracteristicile şi
parametrii de funcţionare;
j) lista lucrărilor executate;
k) dovada achitării taxei de licenţiere.
ART. 8
Pentru societăţile care nu au activitate în derulare ori structura de personal conform regulamentului propriu nu se acordă
licenţă de funcţionare.
ART. 9
Autorizaţiile de funcţionare ale societăţilor care nu se încadrează în termenul prevăzut de lege pentru obţinerea licenţei
sunt nule de drept, acestea nemaiavând dreptul să desfăşoare activităţi în domeniul sistemelor de alarmare împotriva
efracţiei.
SECŢIUNEA a 3-a
Reînnoirea licenţelor de funcţionare a societăţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei
ART. 10
Solicitarea reînnoirii licenţei de funcţionare a societăţii se realizează cu 5 luni înaintea expirării termenului de valabilitate a
acesteia.
ART. 11
Pentru prelungirea licenţei de funcţionare a societăţilor se prezintă la inspectoratul judeţean de poliţie ori la Direcţia
Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi au sediul social, următoarele documente:
a) cerere de solicitare a prelungirii licenţei, din care să rezulte activităţile solicitate, adresa şi telefoanele sediului social şi
administrativ;
b) certificatul de înmatriculare cu codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
c) certificat de cazier fiscal;
d) certificatul constatator de la oficiul registrului comerţului cu situaţia actualizată a societăţii;
e) avizele conducătorilor societăţii, eliberate de poliţie;
f) dovada achitării taxelor şi impozitelor;
g) dovada activităţii în derulare, în special cu privire la contracte de instalare şi întreţinere şi la personalul de specialitate
avizat şi încadrat în muncă;
h) declaraţie pe propria răspundere a asociaţilor/administratorilor că nu au făcut parte din organizaţii secrete
transnaţionale, servicii de informaţii ori structuri militare sau paramilitare străine, că nu au fost pregătiţi de acestea pentru
desfăşurarea unor activităţi specifice şi că nu au participat la conflicte militare externe;

i) dovada achitării taxei de licenţiere;
j) lista cu echipamentele folosite, cu certificatele de calitate şi de provenienţă ale acestora, precum şi cu caracteristicile şi
parametrii de funcţionare;
k) lista lucrărilor executate.
ART. 12
Prelungirea licenţei de funcţionare se poate acorda numai dacă societatea îndeplineşte cumulativ condiţiile stabilite la art.
11 lit. e) - i) şi a fost obţinut avizul Serviciului Român de Informaţii.
ART. 13
Întreaga documentaţie pentru obţinerea licenţei şi reînnoirea acesteia se depune în copie, în 4 exemplare.
CAP. 2
Suspendarea dreptului societăţii specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei de a încheia noi contracte şi de a
angaja personal
ART. 14
Unitatea din care face parte agentul care constată săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 60 lit. g) şi h)
raportat la prevederile art. 28 alin. (6) şi (7), art. 30, 31 şi ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 333/2003, care atrage
suspendarea, pe o perioadă de la o lună la 3 luni, a dreptului societăţii sancţionate de a încheia noi contracte şi de a angaja
personal, va comunica despre aceasta, după achitarea sancţiunii contravenţionale aplicate sau rămânerea definitivă a
hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins contestaţia împotriva procesului-verbal de contravenţie, serviciului poliţiei de
ordine publică din inspectoratul judeţean de poliţie în a cărui rază teritorială se află sediul social al societăţii, care ţine
evidenţa acestora, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în vederea dispunerii măsurilor
legale.
ART. 15
La înregistrarea a cel puţin două astfel de contravenţii în interval de 3 luni, serviciul poliţiei de ordine publică din cadrul
inspectoratelor judeţene de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza raportului cu
sancţiunile aplicate şi motivaţia acestora, dispune, în funcţie de gravitatea faptelor, suspendarea dreptului societăţii de a
încheia noi contracte şi de a angaja personal, pe o perioadă de la o lună la 3 luni, comunicând măsura Inspectoratului
General al Poliţiei Române, Serviciului Român de Informaţii, oficiului registrului comerţului, inspectoratului teritorial de
muncă, precum şi societăţii în cauză, data de la care începe să curgă termenul de suspendare şi durata acesteia.
CAP. 3
Anularea licenţelor de funcţionare ale societăţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei
ART. 16
(1) În cazul în care se constată săvârşirea uneia dintre faptele prevăzute de art. 62 din Legea nr. 333/2003, retragerea
avizului prealabil al Serviciului Român de Informaţii ori neprezentarea pentru reînnoirea licenţei în termenul prevăzut de lege,
Inspectoratul General al Poliţiei Române sau, după caz, instanţa de judecată va dispune anularea licenţei.
(2) Inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, sesizat/sesizată de
săvârşirea uneia dintre faptele care atrag anularea licenţei, în termen de 30 zile, va efectua cercetări şi va stabili împrejurările
comiterii faptei. În caz de confirmare, dosarul împreună cu licenţa şi regulamentul de funcţionare ale societăţii vor fi
înaintate, cu raport motivat, la Inspectoratul General al Poliţiei Române, care în termen de 10 zile va dispune.
ART. 17
Măsura anulării licenţei se comunică societăţii sancţionate, Serviciului Român de Informaţii, inspectoratului judeţean de
poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti care a făcut propunerea şi la oficiul registrului comerţului
teritorial.
ART. 18
(1) Licenţierea societăţilor cărora aceasta le-a fost anulată se poate solicita după un an de la rămânerea definitivă a
măsurii de anulare.
(2) Pierderea ori deteriorarea gravă a licenţei se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
CAP. 4
Avizarea conducătorilor de societăţi şi a personalului tehnic
ART. 19
Conducătorii de societăţi sunt persoanele fizice implicate operativ în activitatea societăţii, având o funcţie de conducere,
respectiv: administratori, asociaţi, directori.
ART. 20

Asociaţii ori acţionarii care nu sunt implicaţi în societate vor da declaraţie pe propria răspundere despre aceasta, nefiind
necesar avizul Poliţiei şi Serviciului Român de Informaţii.
ART. 21
Condiţiile de avizare a conducătorilor societăţii sunt cele stabilite pentru societăţile specializate de pază şi protecţie la art.
20 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 333/2003, iar pentru personalul tehnic, cele prevăzute pentru personalul de pază în art. 39
din aceeaşi lege.
ART. 22
Retragerea avizelor pentru conducătorii societăţilor şi personalul tehnic se face când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care
au stat la baza acordării acestora ori conducătorii societăţilor şi personalul tehnic au săvârşit abateri în legătură cu serviciul,
pentru care legislaţia muncii prevede desfacerea contractului de muncă, situaţie în care avizul poliţiei este nul de drept.
CAP. 5
Avizarea funcţionării dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei
ART. 23
Pentru avizarea dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei, solicitantul va depune la
inspectoratul judeţean de poliţie sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în xerocopie, în 3
exemplare, următoarele documente:
a) cerere de avizare, înregistrată şi datată, adresată Inspectoratului General al Poliţiei Române;
b) regulamentul de organizare şi funcţionare a dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei;
c) copie de pe licenţa eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Române;
d) poliţă de asigurare pentru evenimente;
e) contract de prestări de servicii încheiat între societatea specializată de pază şi protecţie care asigură intervenţia şi cea
care realizează instalarea şi conectarea la dispecerat a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, dacă este cazul, ambele
necesitând a fi licenţiate;
f) documentele de achiziţionare a echipamentelor.
ART. 24
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a dispeceratului de monitorizare a alarmelor cuprinde, în principal,
următoarele capitole:
a) datele de identificare a societăţii;
b) serviciile pe care le prestează;
c) structura organizatorică a dispeceratului, cu specificarea dispozitivului de intervenţie şi a numărului de echipaje auto
folosite pe schimb;
d) descrierea echipamentelor folosite, menţionându-se: tipul şi caracteristicile echipamentelor, numărul de linii telefonice
disponibile pentru transmisia de date, semnalele monitorizate, iar pentru echipamentul radio se va preciza tipul de legătură
cu obiectivul uni/bidirecţional, autonomia energetică, avize şi autorizaţii pentru funcţionarea în reţeaua de radiocomunicaţii
date şi voce;
e) modul de transmitere a alarmelor pe categorii de obiective;
f) atribuţiile, pregătirea şi dotarea personalului pe categorii;
g) obligaţiile ce revin personalului de conducere şi categoriilor de angajaţi ai dispeceratului pentru respectarea prevederilor
Legii nr. 333/2003;
h) modul de înregistrare a evenimentelor şi arhivarea acestora;
i) principiul realizării confirmării tehnice a timpului de intervenţie.
(2) În anexa la regulamentul de organizare şi funcţionare a dispeceratului se prezintă planşele foto cu autovehiculele
folosite la intervenţie, vedere faţă, lateral şi spate.
ART. 25
Avizarea se solicită după achiziţionarea echipamentelor.
ART. 26
Anularea licenţelor societăţilor atrage de drept retragerea avizului acordat dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de
alarmare împotriva efracţiei.
ANEXA 3
NORME TEHNICE
privind proiectarea şi realizarea sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei
CAP. 1

Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Prezentele norme tehnice se aplică cu ocazia proiectării, instalării şi utilizării sistemelor tehnice de protecţie şi de
alarmare împotriva efracţiei.
(2) Prezentele norme tehnice se adresează atât societăţilor licenţiate specializate să execute astfel de lucrări, cât şi
beneficiarilor de sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare, având caracter obligatoriu.
(3) Aplicaţiile cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei se proiectează, se instalează şi se utilizează cu respectarea
prezentelor norme tehnice.
ART. 2
Configuraţia sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei se stabileşte în funcţie de importanţa
valorilor umane şi materiale şi a nivelului de risc evaluat.
ART. 3
(1) Echipamentele şi elementele componente ale acestor sisteme se utilizează în conformitate cu prevederile legii.
(2) În vederea certificării componentelor sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se înfiinţează în cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei Române Laboratorul de încercări pentru clasificarea acestora şi stabilirea clasei de securitate în care se
încadrează, denumit în continuare Laborator.
(3) Condiţiile de încadrare, organizare şi funcţionare a Laboratorului se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi
internelor.
ART. 4
Sunt supuse avizării proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei destinate: unităţilor financiar-bancare, instituţiilor
de interes public, cazinourilor, caselor de schimb valutar şi amanet, spaţiilor comerciale mari, magazinelor de arme şi muniţii,
staţiilor de comercializare a produselor petroliere, deţinătorilor de produse ori substanţe toxice, unităţilor speciale şi altor
obiective cu aglomerări de persoane ori valori însemnate.
CAP. 2
Echipamentele componente ale sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei
ART. 5
(1) Sistemele tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei realizează securitatea mecanică şi electronică a
obiectivului protejat.
(2) Configurarea sistemelor se realizează prin asocierea de elemente de protecţie mecanică şi echipamente electronice,
astfel încât împreună să se completeze şi să realizeze gradul de siguranţă corespunzător nivelului de risc evaluat.
(3) Securitatea mecanică constă în amenajări realizate cu elemente de protecţie care au rolul de a asigura condiţii sigure
de natură să nu pericliteze viaţa sau integritatea persoanelor, respectiv a valorilor.
(4) Securitatea electronică se realizează prin instalarea de echipamente care asigură: detectarea pătrunderii neautorizate
în zonele protejate, controlul accesului, controlul sustragerii de bunuri şi supravegherea video.
ART. 6
Structura subsistemului antiefracţie este alcătuită din: centrala de alarmă cu tastaturile de operare, telecomenzi,
elementele de detecţie şi echipamentele de avertizare şi semnalizare.
ART. 7
Subsistemul de control acces cuprinde unitatea centrală care gestionează punctele de control, unităţile de comandă,
cititoarele, broaştele sau yalele electromagnetice de acţionare a uşilor.
ART. 8
Subsistemul de televiziune cu circuit închis are în componenţă camerele video, echipamentele de multiplexare, vizualizare
şi stocare a imaginilor.
ART. 9
Protecţia mecano-fizică se asigură cel puţin în spaţiile în care se depozitează şi se manipulează valori.
ART. 10
Clasele de siguranţă a mijloacelor mecano-fizice folosite vor fi stabilite de laboratorul acreditat şi autorizat, cu respectarea
prevederilor standardelor româneşti sau europene.
CAP. 3
Reguli de proiectare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei
ART. 11

(1) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se întocmesc de personalul tehnic avizat al societăţilor licenţiate în
acest sens, cu respectarea prezentelor norme tehnice.
(2) Proiectarea aplicaţiilor cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei se realizează cu respectarea normelor în domeniu şi a
celor proprii unităţilor, ţinându-se seama de gradul de protecţie stabilit de conducerea unităţilor în funcţie de valorile ce
trebuie protejate, existenţa şi situarea zonelor vitale, căile de acces, circulaţia personalului propriu şi a clienţilor, amenajările
mecano-fizice realizate, tipul pazei, amplasarea dispozitivului de pază şi depărtarea faţă de echipajul specializat de intervenţie
cu care unitatea are contract de prestări de servicii.
ART. 12
Proiectele de execuţie ce urmează a fi avizate se prezintă la serviciul poliţiei de ordine publică al inspectoratului judeţean
de poliţie pe a cărui rază teritorială se află obiectivul sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, şi
vor cuprinde următoarele documente:
a) cererea de avizare a beneficiarului, care conţine: adresa beneficiarului şi a obiectivului ce urmează a fi protejat,
numărul de telefon/fax, obiectul proiectului şi termenul de realizare, societatea care execută lucrarea şi numărul licenţei
emise de Inspectoratul General al Poliţiei Române, personalul care a întocmit, a verificat şi a aprobat proiectul şi şeful de
lucrare, cu numerele avizelor eliberate de poliţie;
b) planul cuprinzând amplasamentul şi împrejurimile obiectivului la care urmează să se execute lucrarea de instalare a
sistemului de alarmare împotriva efracţiei, cu denumirea străzilor şi a clădirilor cu care se învecinează;
c) elemente privind construcţia: tipul construcţiei, dimensiunile încăperilor, precum şi destinaţia acestora, toate fiind
realizate la o scară convenabilă. La clădirile vechi sau la cele care se reamenajează, în mod obligatoriu, trebuie să se facă
referire la materialele de construcţie, grosimea pereţilor exteriori, a plafoanelor şi pardoselilor, precum şi a pereţilor
camerelor unde se păstrează valori. Pentru suprafeţele vitrate, ferestrele şi uşile de acces se precizează modul de protejare
cu mijloace mecano-fizice şi clasa de siguranţă a acestora. La tipul construcţiei se menţionează dacă aceasta este veche,
nouă, reamenajată sau în construcţie;
d) prezentarea tabelară a structurii sistemului de alarmă împotriva efracţiei propus pentru instalare: denumirea şi tipul
elementelor, numărul acestora, denumirea firmei producătoare, furnizorul, avize de calitate;
e) descrierea zonelor protejate prin sistemul de alarmare împotriva efracţiei, elementul de detecţie alocat, modul de
programare al zonei şi partiţia din care face parte (prezentare tabelară), iar notarea elementelor de detecţie din structura
sistemului de alarmare împotriva efracţiei trebuie să se regăsească în desenele proiectului;
f) specificarea locului de amplasare a centralei de alarmare împotriva efracţiei şi a tastaturilor de comandă, precum şi a
echipamentelor de control acces şi de televiziune cu circuit închis;
g) calculul energetic al sistemului, din care să rezulte autonomia acestuia în cazul scoaterii din funcţiune a reţelei de
tensiune;
h) datele tehnice de catalog ale elementelor sistemului de alarmare împotriva efracţiei, performanţe, domenii de utilizare,
descrierea funcţională, posibilităţi de programare şi alte facilităţi, cu anexarea prospectelor producătorului;
i) modul de asigurare a garanţiei, service-ului şi intervenţiei în cazul defectării sistemului de alarmare împotriva efracţiei.
Termenul maxim de remediere a defecţiunilor sistemelor de alarmare împotriva efracţiei instalate în obiectivele de importanţă
este de maximum 12 ore în localitatea firmei instalatoare, respectiv de 24 de ore în alte localităţi;
j) jurnalul de cabluri;
k) documentele de certificare pentru echipamentele utilizate, emise de un laborator acreditat conform legii;
l) desenele obiectivului, cu amplasarea elementelor componente ale sistemului, care se întocmesc la o scară convenabilă,
folosindu-se simboluri standardizate.
ART. 13
(1) Proiectele se întocmesc cu respectarea următoarelor cerinţe:
a) întocmirea în două exemplare, din care unul se va preda beneficiarului pe bază de proces-verbal, iar celălalt se va
păstra de proiectant în regimul documentelor secrete de serviciu, cu respectarea legii;
b) înregistrarea proiectelor de către proiectant, atribuirea unui cod şi numerotarea filelor, cu specificarea numărului total
de file, în antetul sau subsolul cărora se vor trece codul şi denumirea firmei proiectante;
c) realizarea paginii de titlu, cu menţionarea obiectivului şi a personalului care a întocmit documentaţia.
(2) Accesul la proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei este permis numai personalului autorizat, care are
atribuţii profesionale în legătură cu acesta.
CAP. 4
Reguli ce trebuie respectate la producerea echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare împotriva efracţiei
ART. 14
Producerea echipamentelor componente ale sistemelor de securitate electronică se realizează numai cu aprobarea
Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) să fie conforme cu standardele româneşti sau internaţionale;
b) să asigure funcţiile proiectate şi aprobate.
ART. 15
Nu este permisă modificarea produselor fără acordul producătorului şi al organelor de poliţie.
CAP. 5
Reguli privind amplasarea echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare împotriva efracţiei
ART. 16
(1) Centrala de alarmă se amplasează într-un loc mai puţin frecventat de angajaţii unităţii şi inaccesibil persoanelor
străine.
(2) Tastatura de comandă a sistemului de alarmare împotriva efracţiei se amplasează la distanţă faţă de centrală şi cât
mai aproape posibil de zona intrării, pentru reducerea perioadei de temporizare declarate zonei de intrare, durata fiind
stabilită la cel mai scurt timp posibil (maximum 10 secunde).
(3) La obiectivele protejate cu sisteme, unde există pază umană, în spaţiul postului de pază se instalează tastatura cu
caractere alfanumerice pentru recepţionarea mesajelor în clar şi în mod silenţios pentru situaţiile de ameninţare cu armă.
(4) Detectoarele de prezenţă vor supraveghea cu prioritate valorile protejate şi căile posibile de pătrundere dinspre
exterior şi se fixează astfel încât să nu permită modificarea zonei supravegheate.
(5) Toate elementele componente ale sistemului se protejează electronic împotriva intervenţiei neautorizate şi se
montează conform prospectului producătorului.
(6) Traseele de cabluri ale sistemului se realizează prin tubulatură sau jgheab aparent de mascare.
(7) Semnalizarea stării de alarmare împotriva efracţiei se realizează atât local, prin intermediul a cel puţin două avertizoare
acustice, dintre care unul de exterior cu autoalimentare şi flash luminos, cât şi la distanţă.
(8) Sirenele se amplasează la o înălţime maximă permisă de spaţiu pentru a îngreuna anihilarea lor, iar cea exterioară,
într-o poziţie vizibilă din strada principală limitrofă.
(9) Comunicatoarele utilizate pentru conectarea sistemului local la dispeceratul de monitorizare, care sunt situate în altă
parte decât în centrală, se supraveghează prin detectoare de prezenţă şi se amplasează în locuri mai puţin accesibile.
ART. 17
(1) Este interzisă instalarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei fără sursă de rezervă care să asigure autonomia
energetică în caz de cădere a reţelei de tensiune.
(2) Sursa principală de alimentare a sistemului trebuie să fie reţeaua electrică de tensiune, iar cea de rezervă: acumulatorii
ori grupuri generatoare, care să poată asigura funcţionarea normală a acestuia minimum 24 de ore, cu 30 de minute în
starea de avertizare sonoră. În cazul obiectivelor amplasate în zone izolate din mediul rural, sursa de alimentare de rezervă
trebuie să asigure o autonomie de 72 de ore. În situaţia existenţei grupului generator, dimensionarea acumulatorilor se face
numai pentru perioada de pornire a grupului.
(3) Pentru echipamentele de televiziune cu circuit închis se va asigura o autonomie la înregistrare de cel puţin 15 minute
de la căderea reţelei de tensiune.
(4) Racordarea la reţeaua electrică de tensiune a sistemului de alarmare împotriva efracţiei se realizează printr-un circuit
separat de alţi consumatori de energie electrică, iar tabloul electric respectiv va fi protejat electronic prin sistemul de alarmă.
ART. 18
Prin subsistemul de control acces se va limita pătrunderea persoanelor neautorizate în spaţiile protejate: casierie,
informatică, dispecerat pază, acces spre tezaur.
ART. 19
(1) Amplasarea camerelor de luat vederi în zonele de acces în unitate trebuie să asigure o imagine de detaliu pentru
memorarea tuturor persoanelor care au intrat în unitate, vedere din faţă şi o imagine pentru zona de lucru cu publicul.
(2) Spaţiul care nu este permanent iluminat şi este supravegheat prin camere TV se prevede cu proiector în infraroşu.
(3) În situaţiile în care nu există dispecerat local, videorecorderul sau înregistratorul digital se amplasează într-un spaţiu
bine protejat, asigurat şi încuiat corespunzător, pentru eliminarea posibilităţii sustragerii casetelor video sau a
înregistratorului digital, în special în timpul producerii unui eveniment.
CAP. 6
Activitatea de instalare şi utilizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei
ART. 20
(1) Instalarea echipamentelor poate începe după obţinerea avizului de la organul de poliţie competent, pentru proiectul
aplicaţiei.
(2) Executantul asigură respectarea proiectului avizat.

ART. 21
(1) Beneficiarul sistemului de alarmare împotriva efracţiei are obligaţia schimbării periodice a codurilor de utilizare a
echipamentelor şi ori de câte ori a fost sesizat că unuia dintre utilizatori i-a fost deconspirat codul şi să verifice periodic
funcţionarea sistemului.
(2) La recepţia de terminare a lucrărilor şi punerea în funcţiune a obiectivelor importante, beneficiarul are obligaţia de a
solicita la inspectoratul judeţean de poliţie participarea specialistului în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, care verifică
respectarea proiectului avizat şi eficacitatea sistemului.
(3) Instalatorul asigură instruirea personalului utilizator aparţinând beneficiarului, ocazie cu care va fi încheiat un
document în acest sens.
CAP. 7
Asigurarea întreţinerii şi service-ului sistemelor de alarmare împotriva efracţiei
ART. 22
(1) Sistemele de alarmare împotriva efracţiei se verifică şi se întreţin periodic de personalul firmei instalatoare sau, după
caz, de firma care asigură service-ul.
(2) Beneficiarii sistemelor supuse avizării sunt obligaţi să încheie contract de service cu societăţi licenţiate, cu respectarea
timpului de intervenţie la deranjamente care nu trebuie să depăşească 12 ore în localitate, respectiv 24 de ore pentru
societăţile cu sediul în afara localităţii obiectivului, şi de remediere în maximum 24 de ore.
ART. 23
(1) La finalizarea sistemului de alarmare împotriva efracţiei firma executantă predă în mod obligatoriu beneficiarului
utilizator următoarele documente:
a) proiectul sistemului de alarmare împotriva efracţiei şi avizul organului de poliţie;
b) documentaţia echipamentelor instalate şi instrucţiuni de utilizare a sistemului;
c) documentele care atestă instruirea profesională a personalului utilizator;
d) jurnalul sistemului de alarmare împotriva efracţiei.
(2) În jurnalul sistemului de alarmare împotriva efracţiei se consemnează toate persoanele care au participat la instalarea
şi punerea în funcţiune a sistemului de alarmare împotriva efracţiei şi apoi evenimentele tehnice survenite în funcţionarea sa.
(3) Păstrarea jurnalului se face de către beneficiarul utilizator, la acesta având acces personalul abilitat al firmei licenţiate
care asigură service-ul.
(4) În jurnal se menţionează evenimentele care au influenţat funcţionarea sistemului de alarmare împotriva efracţiei şi
verificările tehnice periodice, consemnându-se: data şi ora apariţiei defectului, data şi ora remedierii, componentele reparate
ori înlocuite, persoanele care au executat lucrarea, semnătura.
(5) Verificările tehnice periodice includ toate operaţiunile necesare pentru menţinerea operaţională şi în stare de
funcţionare a sistemului de alarmare împotriva efracţiei, urmărindu-se dacă sistemul este funcţional în totalitatea sa, dacă
elementele de detecţie au suferit deteriorări, deplasări ori mascări care reduc din zona supravegheată şi asigură transmiterea
la distanţă a semnalelor.
ART. 24
La solicitarea beneficiarului societatea care a instalat sistemul sau a asigurat întreţinerea acestuia are obligaţia predării, pe
bază de proces-verbal, a codurilor de programare a centralelor şi a documentaţiei aferente.
CAP. 8
Activitatea de monitorizare a sistemelor de alarmare
ART. 25
(1) Beneficiarii sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se pot conecta la dispeceratele de monitorizare a alarmelor
avizate de poliţie.
(2) Prin monitorizarea unui sistem de alarmare împotriva efracţiei trebuie să se asigure transmiterea către centrul de
monitorizare a cel puţin 5 tipuri de semnale, precum şi interogarea stării sistemului conectat, la anumite intervale de timp, în
funcţie de categoria obiectivului.
ART. 26
(1) În funcţie de categoria obiectivelor monitorizate, echipamentele dispeceratelor vor asigura verificarea stării sistemului
conectat, în următoarele condiţii:
a) obiective rezidenţiale - cel puţin o dată la 24 de ore;
b) obiective comerciale - cel puţin o dată la 12 ore;
c) obiective financiar-bancare - cel puţin o dată la 3 ore;
d) obiective strategice - cel puţin o dată pe oră.

(2) Este interzisă conectarea pe linie telefonică a obiectivelor cu reţea de telecomunicaţii vulnerabilă, fără acordul
beneficiarului.
(3) Echipamentele dispeceratului vor realiza confirmarea tehnică a timpului de sosire a agenţilor la obiectiv pentru
determinarea exactă a duratei de intervenţie la evenimentul înregistrat.
(4) Organizarea dispeceratelor de zonă se realizează prin monitorizarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei ale
obiectivelor din localitatea unde funcţionează centrul şi zonele limitrofe, asigurându-se o intervenţie la eveniment în timp util.
CAP. 9
Sistemele de alarmare împotriva efracţiei, destinate unităţilor financiar-bancare
SECŢIUNEA 1
Reguli privind concepţia sistemelor de alarmare împotriva efracţiei
ART. 27
La concepţia structurii sistemului de alarmare împotriva efracţiei se au în vedere următoarele:
a) se alocă distinct câte o zonă sau adresă în centrala de alarmare împotriva efracţiei fiecărui element de detecţie, cu
excepţia cazurilor în care pentru o încăpere s-au prevăzut mai multe detectoare;
b) se organizează partiţii în centrala de alarmare împotriva efracţiei pentru zonele antetezaur-tezaur, postul de pază,
oficiul de calcul, traseele personalului de pază spre grupul sanitar, uşile de acces sau pentru alte compartimente stabilite de
factorii de decizie ai unităţii;
c) alocarea în mod obligatoriu de tastaturi pentru partiţia tezaurului şi postului de pază, aceasta din urmă fiind de tip
alfanumeric;
d) butoanele şi pedalele de panică trebuie să fie cu reţinere şi deblocare cu cheie (memorare mecanică), iar la casierie
butoanele se dublează cu pedale;
e) butonul de panică destinat personalului de pază trebuie să fie mobil;
f) asigurarea transmisiei semnalelor de alarmă persoanelor autorizate.
SECŢIUNEA a 2-a
Echipamentele utilizate şi funcţiile acestora de alarmare împotriva efracţiei
ART. 28
(1) Echipamentele sistemului antiefracţie pot fi utilizate în aplicaţiile sistemelor de securitate din instituţiile financiarbancare dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) şi la art. 29 şi 30.
(2) Centrala de alarmare împotriva efracţiei trebuie să dispună de următoarele facilităţi:
a) memorarea de evenimente în timp real, cu posibilitatea vizualizării şi listării acestora;
b) număr corespunzător de zone pentru alocarea elementelor de detecţie din fiecare spaţiu supravegheat; fac excepţie
elementele din aceeaşi încăpere;
c) partiţionarea zonelor pentru asigurarea individualizării anumitor spaţii ori trasee;
d) tastatură alfanumerică detaşabilă pentru montare la distanţă;
e) coduri de utilizare pentru individualizarea acestora;
f) comunicator pentru transmitere la distanţă.
ART. 29
(1) Echipamentele din cadrul subsistemului de televiziune cu circuit închis pot fi utilizate în aceste aplicaţii dacă sunt de
înaltă rezoluţie, în conformitate cu standardele europene, dispun de compensarea automată a luminii şi cuprind ca parte
componentă obligatorie înregistrarea permanentă a imaginilor din zonele supravegheate.
(2) Compactarea datelor în vederea înregistrării simultane a tuturor imaginilor preluate de camerele video se va realiza cu
echipamente care permit prelucrarea individuală a imaginilor de pe fiecare cameră înregistrată, cu afişarea datei şi orei.
(3) Înregistrarea imaginilor se realizează cu ajutorul videorecorderelor ori echipamentelor digitale de înregistrare şi redare
care corespund cerinţelor tehnice din prezentele norme tehnice, asigurându-se ca înregistrările să cuprindă data, ora şi
imagini clare pentru recunoaşterea persoanelor şi a mişcărilor acestora în spaţiul supravegheat.
(4) Programarea echipamentelor de înregistrare a imaginilor trebuie să asigure o înregistrare continuă, în timp real, în
spaţiile accesibile clienţilor şi cu detecţie de mişcare în celelalte zone, iar când se utilizează un înregistrator de lungă durată,
pe o casetă se înregistrează o perioadă de 24 de ore.
(5) Camerele TV trebuie să fie de format 1/2 inch ori 1/3 inch, cu obiectiv interschimbabil pentru alegerea unei lărgimi şi
profunzimi adecvate a imaginilor, în funcţie de zona supravegheată, urmărindu-se ca din imaginile înregistrate să se poată
realiza identificarea persoanelor.
(6) Pentru vizualizarea imaginilor multiplexate se prevăd monitoare TV cu diagonală mai mare de 14 inch.

(7) Arhivarea imaginilor înregistrate se realizează pe o perioadă de 30 de zile.
ART. 30
Echipamentele de înregistrare şi redare trebuie să dispună de următoarele facilităţi:
a) să asigure înregistrarea imaginilor de pe fiecare cameră;
b) să dispună de facilitarea copierii unor imagini selectate;
c) calitatea imaginii să permită identificarea persoanelor;
d) să fie dedicate acestor aplicaţii, să fie omologate şi să prezinte siguranţă în funcţionare.
ART. 31
(1) În situaţia producerii de evenimente, casetele ori suporturile cu imaginile înregistrate se păstrează până la soluţionarea
cazului, iar pentru cele de competenţa poliţiei, casetele se pun la dispoziţie organelor de cercetare, la solicitarea scrisă a
acestora.
(2) Instalatorul sistemului de alarmare împotriva efracţiei este obligat să pună la dispoziţie organului de cercetare logistica
necesară pentru prelucrarea imaginilor stocate.
ART. 32
Echipamentele din componenţa subsistemului de control acces trebuie să asigure următoarele funcţii:
a) memorarea în timp real a accesărilor punctelor de control, într-o memorie proprie indestructibilă, pe o perioadă de
minimum 30 de zile;
b) monitorizarea uşilor, semnalizarea în caz de rămânere a uşii în poziţie deschisă şi alarmare pentru deschidere
neautorizată, fără confirmare;
c) corelare de funcţii cu dată şi oră.
ART. 33
Clasele de siguranţă ale elementelor de protecţie mecano-fizice se stabilesc în funcţie de valorile protejate şi de nivelul de
risc evaluat.
ART. 34
(1) Ferestrele exterioare situate până la o înălţime de 3 m trebuie să fie fixe şi să asigure întârzierea pătrunderii în unitate.
(2) Uşile exterioare destinate transferului de valori se acţionează numai din interior.
(3) Casieria în sistem închis trebuie să asigure protecţia persoanelor la acţiunea armelor de foc.
(4) Casieria în sistem deschis trebuie să fie dotată cu distribuitoare de numerar cu deschidere temporizată.
(5) Distribuitoarele automate de numerar se fixează astfel încât să asigure o rezistenţă la smulgere de minimum 800 daN.
CAP. 10
Structura minimă a sistemului de alarmare împotriva efracţiei pe categorii de obiective
SECŢIUNEA 1
Unităţile financiar-bancare
ART. 35
Pentru obiectivele financiar-bancare, sistemul de securitate electronică are următoarea componenţă:
a) subsistemul antiefracţie: va proteja punctele de acces în unitate şi spaţiile cu valori.
Echipamentele trebuie să asigure memorarea în timp real, pe o durată de cel puţin 30 de zile, a evenimentelor,
partiţionarea pentru zonele de acces, valori şi trasee de patrulare, posibilitatea transmiterii semnalelor la dispecerat.
Zonele de importanţă se protejează prin detectori cu principii diferite de funcţionare, inclusiv cu senzori tip "capcană"
neprecizaţi în proiect.
De asemenea, personalul de conducere şi din zonele cu riscuri trebuie să dispună de elemente de semnalare a pericolului
şi de coduri personalizate de acces în sistem;
b) subsistemul de control acces: limitează accesul persoanelor neautorizate în spaţiile importante, memorează în timp real,
pentru minimum 30 de zile, accesările punctelor de control şi permite deschiderea din interior în caz de calamităţi;
c) subsistemul de televiziune cu circuit închis supraveghează zonele de acces în unitate, imagine frontală - vedere de
detaliu, zonele de lucru cu publicul şi de vehiculare a valorilor, inclusiv bancomatele.
ART. 36
(1) Ferestrele sau/şi vitrajele exterioare situate până la o înălţime de 3 m se prevăd cu geamuri rezistente la atacuri
manuale, având clasa de rezistenţă corespunzătoare Standardului european EN 356, dacă nu sunt protejate prin alte
elemente de securitate mecanică.
(2) Uşile exterioare destinate zonelor de valori trebuie să aibă una dintre clasele de rezistenţă prevăzute de Standardul
european ENV 1627.
(3) Camerele, containerele şi dulapurile de date trebuie să aibă clasa de rezistenţă conform tipurilor de purtători de date,
conform Standardului european SR EN 1047.

(4) Ghişeele de casierie se certifică şi trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de standardele
europene EN 1063 şi EN 1522.
(5) Tezaurul, seifurile, inclusiv ale distribuitoarelor automate de numerar, trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de
rezistenţă prevăzută de Standardul european SR EN 1143, nivelul de rezistenţă stabilindu-se în funcţie de valorile protejate.
SECŢIUNEA a 2-a
Sisteme de alarmare împotriva efracţiei, destinate obiectivelor comerciale: supermarketuri, marketuri, cash & carry, spaţii
comerciale mari
ART. 37
(1) Sistemul de alarmare împotriva efracţiei cuprinde: subsistem antiefracţie, televiziune cu circuit închis şi control acces.
(2) Subsistemul antiefracţie trebuie să asigure protejarea căilor de acces în spaţiul obiectivului şi a zonelor cu valori,
precum şi memorarea în timp real a evenimentelor pe o durată de 30 de zile.
(3) În situaţiile în care există vitrină pentru supravegherea acestora trebuie să se prevadă detectoare de geam spart.
(4) Echipamentele din structura televiziunii cu circuit închis trebuie să asigure înregistrarea imaginilor pe cel puţin 30 de
zile şi să fie protejate împotriva agresorilor.
ART. 38
(1) Suprafeţele vitrate unde sunt expuse valori trebuie să prezinte cel puţin gradul de rezistenţă minim prevăzut de
Standardul european EN 2356.
(2) Seifurile trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de Standardul european SR EN 1143.
(3) Spaţiile de depozitare şi de prelucrare a valorilor monetare trebuie să asigure protecţia împotriva efracţiei, având cel
puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de Standardul european ENV 1627.
SECŢIUNEA a 3-a
Sistemele de alarmare împotriva efracţiei, destinate caselor de schimb valutar, amanet, magazinelor de comercializare a
armelor şi muniţiilor şi casieriilor colectoare
ART. 39
(1) Sistemele de alarmare împotriva efracţiei pentru case de schimb valutar, amanet, magazinele de comercializare a
armelor şi muniţiilor şi casieriile colectoare trebuie să aibă în componenţă: echipamente antiefracţie, control acces,
televiziune cu circuit închis şi protecţie mecanică.
(2) Echipamentele trebuie să asigure: memorarea evenimentelor în timp real, pe o perioadă de 20 de zile, transmiterea la
distanţă, protejarea casei de bani cu senzori de vibraţii şi a spaţiului de amplasare a acesteia cu detectoare cu principii
diferite de funcţionare, cel puţin două detectoare, tastatură montată la distanţă şi coduri de utilizare individualizate.
(3) Echipamentele din structura televiziunii cu circuit închis trebuie să fie montate disimulat, să fie protejate mecanic
împotriva agresorilor şi să asigure înregistrarea imaginilor din zona clienţilor şi a intrării pe o perioadă de minimum 10 zile.
ART. 40
(1) Pereţii despărţitori ai casei de schimb/amanet trebuie să aibă rezistenţa mecanică corespunzătoare claselor prevăzute
de Standardul european ENV 1627.
(2) Ghişeele de schimb trebuie să fie prevăzute cu geam antiglonţ şi sertar cu preluare indirectă a valorilor şi să asigure
protecţia la acţiunea armelor de foc, corespunzătoare Standardului european EN 1522.
(3) Seifurile trebuie să aibă cel puţin clasa minimă de rezistenţă prevăzută de Standardul european SR EN 1143, iar cele
sub 1.000 kg trebuie să fie fixate în zid ori în pardoseală.
ART. 41
În situaţia în care obiectivele din această gamă nu au pază umană permanentă, sistemul de alarmare împotriva efracţiei se
conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor.
SECŢIUNEA a 4-a
Sistemele de alarmare împotriva efracţiei, destinate instituţiilor de utilitate publică
ART. 42
Prin subsistemul antiefracţie se protejează spaţiile unde se deţin bunuri, valori ori documente clasificate.
ART. 43
Supravegherea video se realizează în zonele de acces şi în spaţiile destinate publicului.
ART. 44
Arhivarea imaginilor înregistrate se păstrează minimum 30 de zile.

SECŢIUNEA a 5-a
Sistemele de alarmare împotriva efracţiei pentru spaţiile destinate manifestărilor culturale ori sportive: stadioane, săli de
sport, săli de spectacole
ART. 45
Subsistemul antiefracţie trebuie să protejeze zonele cu valori, asigurând şi sesizarea stărilor de pericol a persoanelor.
ART. 46
Căile de acces, holurile, precum şi zona tribunelor destinate spectatorilor se supraveghează video.
ART. 47
Arhivarea imaginilor înregistrate se va păstra minimum 10 zile.
SECŢIUNEA a 6-a
Sistemele de alarmare împotriva efracţiei pentru spaţiile de depozite cu diverse destinaţii, staţiile de comercializare a
produselor petroliere
ART. 48
Subsistemul antiefracţie trebuie să protejeze zonele cu valori, asigurând şi sesizarea stărilor de pericol a persoanelor.
ART. 49
Căile de acces, holurile, precum şi zona pompelor de distribuţie se supraveghează video, asigurându-se identificarea
numerelor autovehiculelor şi persoanelor din zonă.
ART. 50
Arhivarea imaginilor înregistrate se va păstra minimum 20 de zile.
CAP. 11
Dispoziţii finale
ART. 51
Modificările şi completările sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se vor efectua numai de firme licenţiate, după
obţinerea avizului poliţiei, acestea urmând a fi anexate proiectului iniţial.
ART. 52
Modernizarea ori înlocuirea echipamentelor componente ale sistemelor de securitate se va executa la expirarea duratei
medii de bună funcţionare a produselor ori când nu mai îndeplinesc condiţiile de funcţionare.
ANEXA 4
DOCUMENTELE SPECIFICE
necesare executării şi evidenţei serviciului de pază şi modelele acestora
ART. 1
Documentele specifice necesare în vederea executării şi evidenţei serviciului de pază sunt:
a) registrul buletinul posturilor - pentru obiective la care sistemul de pază este format din 3 sau mai multe posturi de pază,
situaţie în care se vor numi unul sau mai mulţi şefi de tură, şef de obiectiv ori şef de serviciu, după caz, din partea
beneficiarului, în cazul pazei proprii, sau din partea prestatorului de servicii, în cazul societăţilor specializate de pază şi
protecţie care vor coordona activităţile specifice şi vor colabora cu conducerea unităţii păzite, împreună cu care stabilesc
măsurile cele mai eficiente;
b) registrul de procese-verbale pentru predarea-primirea serviciului, folosit la fiecare post de pază;
c) registrul de procese-verbale pentru predarea-primirea armamentului, folosit în posturile de pază înarmate;
d) registrul de evidenţă acces persoane;
e) registrul de evidenţă acces autovehicule, dacă este cazul;
f) registrul de evidenţă acces căi ferate uzinale - C.F.U., dacă este cazul;
g) registrul de evidenţă a mişcării armamentului păstrat la camera de armament;
h) registrul de control, în care se consemnează controalele efectuate de reprezentanţii beneficiarului şi ai prestatorului;
i) registrul unic de control, în care se consemnează controalele efectuate de lucrătorii de poliţie sau de jandarmerie, după
caz;
j) registrul de evenimente;
k) registrul special pentru păstrarea evidenţei contractelor.
ART. 2

(1) Documentele folosite în serviciul de pază, cu excepţia celor prevăzute la art. 1 lit. g) şi k), se numerotează şi se
înregistrează la secretariatul unităţii păzite.
(2) Registrul special pentru păstrarea evidenţei contractelor şi registrul de evidenţă a mişcării armamentului folosit în
serviciu se numerotează şi se înregistrează anual la serviciile poliţiei de ordine publică din cadrul inspectoratelor judeţene de
poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz.
ART. 3
Modelele documentelor specifice folosite în serviciul de pază sunt cele prevăzute în anexele nr. 4 a) - 4 k)*, care fac parte
integrantă din prezenta anexă.

EXTRAS
din Anexa Dispoziţiei inspectorului general al Poliţiei Române
nr. 422 din 25.09.2006

* TEXT ACTUALIZAT ÎN BAZA DISPOZIŢIEI IGPR nr. 39 din 15.05.2007
NORME METODOLOGICE
privind reglementarea activităţii desfăşurate de structurile de poliţie în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi
protecţiei persoanelor

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1 – (1) Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor se realizează prin intermediul structurilor
abilitate prin lege în acest sens.
(2) Prin structuri de pază şi protecţie în sensul prezentei metodologii se înţeleg:
a) societăţile specializate de pază şi protecţie;
b) corpurile specializate organizate prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului
c) paza proprie.
Art. 2 - (1) Răspunderea pentru coordonarea şi îndrumarea activităţii desfăşurate de structurile de pază şi
protecţie enumerate, prevenirea şi combaterea infracţiunilor, a altor încălcări de lege din acest domeniu revine Direcţiei
Poliţiei de Ordine Publică din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi serviciilor poliţiei de ordine publică din cadrul
inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, potrivit competenţei.
(2) Pentru obiectivele sau activităţile organizate în sectorul transporturilor feroviare, navale şi aeriene,
competenţele revin Direcţiei Poliţiei Transporturi, Secţiilor Regionale de Poliţie Transporturi, Serviciilor (birourile) judeţene şi
posturilor de poliţie transporturi.
Art. 3 - (1) La nivelul Direcţiei Poliţiei de Ordine Publică şi Direcţiei Poliţiei Transporturi, funcţionează câte un
serviciu de profil, organizat pe compartimente şi linii de muncă.
(2) În cadrul serviciilor poliţiei de ordine publică din inspectoratele judeţene de poliţie, funcţionează
compartimentul sisteme de pază format din ofiţeri, din care cel puţin unul este specialist electronist, care au în răspundere
controlul, sprijinul şi îndrumarea activităţii desfăşurate de structurile de pază şi protecţie, beneficiarii acestor servicii, precum
şi monitorizarea activităţii structurilor de poliţie din subordine.
(3) La Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti în serviciul poliţiei de ordine publică este organizat biroul
sisteme de pază.
(4) În cadrul structurilor de ordine publică se va desemna unul sau mai mulţi poliţişti, în funcţie de volumul
activităţii pe domeniu, care să răspundă de problematica pe linia pazei, ce va fi evaluat conform indicatorilor specifici.
(5) În mediul rural, activităţile pe linia pazei sunt efectuate de ofiţerii şi agenţii care încadrează birourile sau
posturile de poliţie comunale, în evaluarea cărora se va ţine seama şi de indicatorii specifici.

CAPITOLUL II
Atribuţiile ce revin poliţiştilor din structurile de ordine publică
Art. 4 - (1) Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, prin serviciul de profil, are următoarele atribuţii:
a) coordonează şi monitorizează activitatea structurilor de profil teritoriale privitoare la aplicarea actelor normative în
domeniu pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor;
b) elaborează dispoziţii pentru îndrumarea activităţii poliţiştilor unităţilor teritoriale pe linia societăţilor specializate de
pază şi protecţie, precum şi în domeniul sistemelor de alarmare;
c) studiază documentaţiile şi eliberează licenţele de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi a celor din
domeniul sistemelor de alarmare;

d) evaluează trimestrial activitatea desfăşurată de societăţile licenţiate, personalul din paza proprie şi dispeceratele de
monitorizare a sistemelor de alarmare;
e) informează beneficiarii de servicii şi societăţile de asigurări cu privire la deficienţele constatate cu ocazia evaluărilor
efectuate pe segmente de activitate din domeniului pazei bunurilor;
f) organizează şi coordonează acţiuni de verificare a modului în care societăţile licenţiate respectă prevederile legale şi
regulamentele proprii de organizare şi funcţionare precum şi a modului în care sunt asigurate bunurile şi valorile pe timpul
depozitării, manipulării şi transportului pentru societăţile licenţiate pentru transport valori;
g) asigură sprijinul şi îndrumarea poliţiştilor responsabili de domeniul pazei bunurilor din cadrul serviciilor judeţene şi
compartimentelor poliţiilor municipale şi orăşeneşti;
h) efectuează analize de caz asupra evenimentelor deosebite produse în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor şi
valorilor;
i) efectuează documentări şi dispune anularea licenţelor de funcţionare ale societăţilor specializate;
j) cooperează cu asociaţiile patronale şi profesionale pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniu, prevenirea
concurenţei neloiale şi asigurarea respectării cadrului normativ de către societăţile licenţiate;
k) se documentează cu privire la legislaţia europeană, standarde şi studii elaborate în domeniu şi face propuneri de
adoptare de norme specifice;
l) verifică cereri şi sesizări ale cetăţenilor, ale instituţiilor publice sau organismelor neguvernamentale din domeniul
pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor;
m) examinează proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei destinate unor reţele de unităţi şi acordă avize de
principiu ori reexaminează avizele emise de unităţile teritoriale care au fost contestate de beneficiari;
n) participă în comisiile tehnice de analiză, agrementare şi standardizare a sistemelor mecanice şi electronice
organizate în cadrul unor instituţii (Asociaţia Română a Băncilor, Asociaţia de Standardizare din România, etc.);
o) constată infracţiuni şi contravenţii în domeniu.
(2) Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, prin serviciul de profil, constituie şi actualizează baze de date computerizate,
cu următoarele evidenţe:
a) societăţi licenţiate pentru activităţi de pază şi protecţie;
b) societăţi licenţiate pentru proiectarea, instalarea şi întreţinerea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
c) dispecerate zonale de monitorizare avizate;
d) personal de pază atestat şi atestatele retrase;
e) societăţi cărora li s-a suspendat dreptul de a încheia noi contracte;
f) societăţi cărora li s-au anulat licenţele.
Art. 5 – (1) Direcţia Poliţiei Transporturi, prin serviciul de profil, îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a),

b), e), f), g), h), k), l) şi o), adaptate la specificul structurii, şi avizează planurile de pază ale transporturilor de valori care se
derulează pe raza mai multor regionale ale Căilor Ferate Române.

(2) Efectuează documentări şi propune Direcţiei Poliţiei de Ordine Publică anularea licenţelor de funcţionare ale
societăţilor specializate.
(3) Ţine evidenţa planurilor de pază prevăzute la alin. (1) şi verifică modul de respectare a prevederilor acestora.

Art. 6 - (1) Serviciile poliţiei de ordine publică din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv
Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor, conform cadrului
legal şi dispoziţional existent, la nivelul unităţii teritoriale;
b) realizează monitorizări, controale de fond şi controale tematice la obiectivele prevăzute la alin. (2), precum şi asupra
activităţii desfăşurate pe linia pazei bunurilor de către subunităţile de poliţie teritoriale;
c) efectuează analize de caz, pentru obiectivele date în competenţă şi la cele unde se constata moduri de operare
deosebite, urmărindu-se stabilirea cauzelor şi împrejurărilor favorizatoare şi luarea măsurilor de remediere a deficienţelor şi
de mediatizare în limitele prevederilor legale;
d) aprobă instructajele pentru personalul de pază înarmat;
e) la începutul fiecărui an calendaristic, elaborează planuri de măsuri pe linia pazei bunurilor şi valorilor, cu consultarea
şefilor structurilor de ordine publică din mediul urban şi rural, pe segmente de activităţi, cu termene şi responsabilităţi, ce vor
fi comunicate poliţiilor municipale, orăşeneşti şi posturilor comunale, pentru a se acţiona în mod unitar, urmărindu-se
executarea acestora;
f) desemnează poliţiştii care vor face parte din comisiile de examinare şi atestare a absolvenţilor cursurilor de calificare
şi formare profesională a personalului de pază;

g) când pe raza unor localităţi sau zone proliferează un anumit gen de fapte privind sustrageri, distrugeri, atacuri şi
intrare prin efracţie ori dacă acestea vizează un anumit domeniu, vor intensifica activităţile specifice, acţionând pentru
prevenirea producerii acestora şi descurajarea elementelor infractoare;
h) primesc, verifică şi înaintează Direcţiei Poliţiei de Ordine Publică documentaţiile pentru licenţierea societăţilor
specializate de pază şi a celor din domeniul sistemelor de alarmare;
i) primesc, verifică şi avizează planurile tematice şi de învăţământ pentru cursurile de calificare a personalului de pază;
j ) avizează planurile de pază ale obiectivelor asigurate cu pază înarmată şi cele ale unităţilor financiar-bancare,

indiferent de tipul pazei (înarmată sau neînarmată);

k) avizează planurile de pază ale transporturilor de valori interjudeţene şi locale;
l) avizează planurile de protecţie pentru serviciul de gardă de corp;
m) eliberează atestate pentru personalul de pază şi dispune măsura retragerii acestora, la propunerea agentului

constatator;

n) avizează personalul de pază pentru serviciul înarmat;
o) înregistrează anual registrele de evidenţă a contractelor societăţilor specializate de pază şi protecţie cu sediul social
pe raza de competenţă, acceptându-se folosirea registrelor existente până la terminarea foilor;
p) avizează proiectele sistemelor de alarmă împotriva efracţiei destinate obiectivelor aflate pe raza de competenţă şi
verifică după punerea în funcţiune a sistemelor, respectarea proiectului de către executantul lucrării;
r) verifică şi avizează documentaţiile dispeceratelor zonale de monitorizare şi intervenţie organizate pe raza teritorială
de competenţă;
s) desfăşoară activităţi specifice pentru depistarea cazurilor de încălcare a legislaţiei în domeniul pazei obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
ş) constată contravenţii şi infracţiuni în domeniu, conform competenţelor;
t) desfăşoară activităţi de documentare şi instrumentare a dosarelor penale specifice;
ţ) cooperează cu alte formaţiuni de poliţie pentru realizarea controalelor comune şi actualizarea evidenţelor.
(2) Serviciile poliţiei de ordine publică întocmesc şi actualizează următoarele evidenţe :
a) obiective strategice vulnerabile la acţiuni de natură teroristă, altele decât cele asigurate de jandarmerie, Poliţia
Comunitară sau Brigada Antiteroristă a Serviciului Român de Informaţii;
b) unităţi financiar-bancare şi centre de procesare;
c) obiective asigurate cu pază înarmată;
d) muzee, lăcaşe de cult precum şi orice alte aşezăminte de cultură şi artă care deţin bunuri de patrimoniu;
e) personalul avizat pentru serviciul înarmat şi a celui tehnic;
f) personal de pază atestat, atestatele retrase precum şi evidenţa personalului calificat;
g) societăţi licenţiate, filiale, sucursale şi punctele de lucru;
h) dispecerate zonale de monitorizare avizate;
i) proiecte ale sistemelor de alarmare avizate;
j) sancţiuni contravenţionale aplicate care atrag suspendarea societăţilor licenţiate;
(3) Evidenţele prevăzute la alin. (2) se ţin pentru toate societăţile care desfăşoară activităţi pe raza judeţului, iar în
limita posibilităţilor se organizează computerizat.
(4) Serviciile poliţiei de ordine publică transmit subunităţilor competente teritorial situaţia obiectivelor din
evidenţele proprii, pentru cunoaşterea şi verificarea acestora de către poliţiştii responsabili.

(5) La nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti prin dispoziţie a directorului general pot fi
delegate atribuţii şi competenţe din sarcina Serviciului poliţiei de ordine publică către ofiţerii cu responsabilităţi în sisteme de
pază din cadrul secţiilor de poliţie din structura acesteia.

Art. 7 – (1) Secţiile Regionale de Poliţie Transporturi îndeplinesc atribuţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a),
b), c), d), e) g), j), k), o), s), ş), t) şi ţ), adaptate specificului structurii.
(2) Ţin următoarele evidenţe:
a) obiective strategice, lucrări de artă, vulnerabile la acţiuni de natură teroristă;
b) obiective organizate cu pază şi persona de pază înarmat/neînarmat;
c) agenţii de voiaj, casierii, case de schimb valutar, case de bilete şi alte locuri;
d) staţii şi depozite de produse petroliere;
e) societăţi specializate de pază, puncte de lucru;
f) planurile de pază ale obiectivelor şi transporturilor de valori.

Art. 8 - (1) La nivelul birourilor şi formaţiunilor de ordine publică din cadrul poliţiilor municipale, orăşeneşti,
secţiilor de poliţie sau posturilor comunale, poliţiştilor desemnaţi le revin, în principal, următoarele sarcini:

a) acordă asistenţă de specialitate, la cerere, conducătorilor de unităţi în vederea stabilirii de către aceştia a unor
modalităţi eficiente de organizare şi executare a pazei sau instalare a mijloacelor mecanice şi electronice de securitate,
necesare asigurării pazei şi protecţiei bunurilor şi valorilor, precum şi controlează sistemele de pază adoptate;
b) informează în scris administratorii/asociaţii, conducătorii agenţii economici publici şi privaţi despre obligaţiile stabilite
de lege cu privire la protejarea patrimoniului;
c) verifică modul în care administratorii/asociaţii, conducătorii agenţilor economici publici şi privaţi execută obligaţiile
stabilite de lege cu privire la protejarea patrimoniului;
d) verifică documentele necesare avizării solicitanţilor pentru a urma cursurile de calificare pentru agent pază, potrivit
competenţei;
e) verifică şi propune avizarea planurilor de pază ale obiectivelor asigurate cu pază neînarmată;
f) efectuează verificări în teren, urmărind modul de respectare a prevederilor legale privind deţinerea, manipularea,
depozitarea şi transportul de valori monetare;
g) realizează controale şi acţiuni punctuale la obiectivele aflate pe raza de competenţă, pe care le vor comunica şi
serviciului judeţean de profil;
h) propun retragerea atestatelor personalului de pază, în cazurile prevăzute de lege;
i) efectuează instruiri periodice cu personalul de pază, la cerere ori când situaţia operativă o impune;
j) întocmesc informări către conducerile unităţilor de pe raza de competenţă, unde s-au depistat carenţe în activitatea
de pază;
k) organizează întâlniri cu reprezentanţii deţinătorilor de bunuri şi valori în vederea determinării acestora de a-şi
asigura paza şi protecţia la un nivel corespunzător riscurilor şi ameninţărilor;
l) efectuează analize de caz, urmărindu-se stabilirea cauzelor şi împrejurărilor favorizatoare şi luarea măsurilor de
remediere a deficienţelor şi de mediatizare în scop preventiv, în limitele prevederilor legale;
m) desfăşoară, potrivit competenţelor, activităţi de instrumentare a dosarelor penale având ca obiect infracţiunile
prevăzute de legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
n) desfăşoară activităţi specifice pentru identificarea încălcărilor legislaţiei în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor;
o) constată contravenţii şi infracţiuni, în special la legea pazei;
p) comunică sancţiunile contravenţionale aplicate care atrag suspendarea societăţilor licenţiate ori a celor care
determină anularea atestatelor personalului de pază Serviciului Poliţiei de Ordine Publică.
(2) Întocmeşte şi actualizează următoarele evidenţe:
a) obiectivele care nu sunt asigurate cu pază şi/sau mijloace electronice şi mecanice;
b) obiectivele asigurate cu pază neînarmată;
c) personalul avizat pentru înscrierea la cursurile de calificare;
d) casierii colectoare şi alte spaţii de depozitare a valorilor monetare;
e) casele de schimb valutar şi amanet, magazinele de bijuterii;
f) agenţiile loto-prono şi pariuri sportive;
g) centrele comerciale en-gros;
h) unităţile poştale;
i) muzee, lăcaşe de cult precum şi orice alte aşezăminte de cultură şi artă care nu deţin bunuri de patrimoniu;

j) staţii şi depozite petroliere;
k) unităţi şi instituţii de învăţământ;

(3) Serviciile (birourile) judeţene şi posturile de poliţie transporturi îndeplinesc atribuţiile prevăzute la alin.(1),
adaptate la specificul structurii şi ţin următoarele evidenţe:
a) obiective organizate cu pază şi personal de pază;
b) locuri unde se gestionează, păstrează şi manipulează valori (casierii, case de bilete, agenţii voiaj, etc.);
c) mijloace de transport valori;
d) gestionari, mânuitori şi însoţitori de valori monetare.

(4) Şeful serviciului (biroului) judeţean de poliţie transporturi avizează planurile de pază ale obiectivelor asigurate cu
pază neînarmată pe teritoriul de competenţă.
CAPITOLUL III
Licenţierea şi reînnoirea licenţelor societăţilor specializate

Secţiunea I - Dispoziţii comune

Art. 9 – (1) În vederea licenţierii societăţilor comerciale pentru a desfăşura activităţi de pază şi protecţie, precum
şi în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, reprezentantul societăţii va depune documentele prevăzute în
normele metodologice în patru exemplare.
(2) Documentaţia se va depune cu filele numerotate, certificate de reprezentatul societăţii (semnătura şi
stampilă) şi consemnate în opisul lucrării, unde se vor face referiri de paginaţie.
Art. 10 - (1) După înregistrarea acestora la serviciul poliţiei de ordine publică, ofiţerul desemnat va proceda după
cum urmează:
a) verifică documentaţia primită pentru a fi în conformitate cu prevederile art. 16, respectiv art. 22, din prezentele
norme metodologice, inclusiv valabilitatea certificatelor anexate;
b) verifică existenţa în fapt a sediului social / administrativ şi legalitatea deţinerii spaţiului respectiv;
c) un exemplar din cele patru primite de la solicitant se transmite Serviciului Român de Informaţii - Secţia
judeţeană a în vederea obţinerii avizului. Avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii este acordat conform structurii
organizatorice a societăţii, pentru asociaţii existenţi la momentul respectiv.
d) studiază actele prezentate şi conţinutul regulamentelor de organizare şi funcţionare pentru a se stabili respectarea

cadrului legal. Dacă în denumirea societăţii sunt cuprinse cuvinte ori expresii care exced obiectului de activitate prevăzut de
lege ori de competenţele acordate de aceasta, se va solicita schimbarea denumirii societăţii. Aceeaşi procedură se va
respecta şi cu ocazia acordării avizului de principiu solicitat la înregistrarea societăţii. Se va verifica dacă în regulament sunt
cuprinse toate activităţile specifice solicitate prin cererea de licenţiere;
e) efectuează verificări cu privire la conducătorii societăţii pentru a stabili dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de
emitere a avizelor, prevăzute de art. 20 alin. (10) din Legea nr. 333/2003.
.............................................

(3) Verificările vor fi extinse şi asupra soţului/soţiei sau persoanei cu care aceasta trăieşte în concubinaj, în cazul
asociaţilor şi personalului de conducere din societăţile specializate de pază.

(4) În cazul societăţilor pe acţiuni verificările vor fi efectuate asupra membrilor consiliilor de administraţie şi
acţionarilor majoritari, care trebuie să îndeplinească condiţiile de avizare.
(5) Sunt asimilaţi conducătorilor societăţii: acţionarii majoritari, preşedintele consiliului de administraţie, asociaţii,
administratorii şi directorii executivi.

(6) Pentru emiterea avizelor conducătorilor societăţii cu cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene
ori Spaţiului Economic European se va solicita certificatul de cazier din ţara de provenienţă, în original şi traducere legalizată,
precum şi documente ce fac dovada pregătirii profesionale a acestora, în original şi traducere legalizată.

Art. 11 – (1) În situaţia în care, după finalizarea verificărilor, se constată îndeplinirea condiţiilor legale de către
conducătorii societăţii, se vor emite avizele conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr. 2. Câte un
exemplar din aceste avize va fi ataşat fiecărei documentaţii, iar în exemplarul inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv al
Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, vor fi ataşate toate documentele de verificare care au stat la baza
acordării avizelor.
(2) În cazul în care unul dintre conducătorii societăţii nu îndeplineşte cumulativ condiţiile cerute de lege pentru a
obţine avizul poliţiei, documentaţia se restituie solicitantului pe bază de adresă de respingere a cererii, care trebuie să fie
motivată în fapt şi în drept.
Art. 12 – (1) După primirea avizului prealabil al Serviciului Român de Informaţii, Raportul de verificare a
societăţii, cu propunere motivată de licenţiere sau de respingere a cererii însoţit de cele trei exemplare ale
documentaţiei se înaintează Direcţiei Poliţiei de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
(2) Raportul prevăzut la alin. (1), întocmit conform modelului din Anexa nr. 3, respectiv Anexa nr. 4, va fi
aprobat de conducerea inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, şi
va face referire la rezultatul verificărilor asupra conducătorilor societăţii, activitatea de bază a societăţii, sediul social şi
administrativ, personalul angajat (dacă este cazul), dotarea, disponibilitatea şi capacitatea tehnică pentru realizarea de lucrări
profesionale alte aspecte de interes etc.
Art. 13 – În situaţia societăţilor care solicită licenţierea şi care au deţinut autorizaţie în baza Legii nr. 18/1996, se
vor extinde verificările pentru a se stabili dacă au mai desfăşurat activităţi după data de 10.09.2005. Se va controla evidenţa
înregistrărilor de facturi de achiziţie echipamente specifice sau de prestări servicii, se va audia personalul implicat, se vor
consulta inspectoratele teritoriale de muncă cu privire la dinamica personalului angajat, etc. aspecte ce vor fi menţionate în
raport.

Art. 14 – (1) In cazul schimbării tuturor conducătorilor societăţii avizul Serviciul Român de Informaţii îşi pierde
valabilitatea, iar licenţa de funcţionare va fi retrasă şi transmisă Direcţiei Poliţiei de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei Române cu propunere de anulare.
(2) În situaţia schimbării parţiale a conducătorilor societăţii se solicită aviz numai pentru aceste persoane, inclusiv de
la Serviciul Român de Informaţii. Licenţa acordată societăţii rămâne valabilă, însă persoanele nou cooptate în societate nu au
dreptul de a activa decât după obţinerea avizelor.
(3) În cazul schimbării denumirii sau a formei juridice de organizare a societăţii, serviciul poliţiei de ordine publică va
solicita Direcţiei Poliţiei de Ordine Publică preschimbarea licenţei de funcţionare, notificând despre aceasta unitatea
teritorială a Serviciului Român de Informaţii.
(4) Pentru solicitarea de preschimbare a licenţelor se vor anexa următoarele documente: cererea reprezentantului
societăţii, certificatul constatator cu datele de actualitate înregistrate la Oficiul registrului comerţului (în original), dovada
înregistrării modificărilor survenite de la data licenţierii (dacă există), originalul licenţei şi raportul cu propunere de
preschimbare. După caz, se vor anexa şi avizele persoanelor nou cooptate în societate şi avizul Serviciului Român de
Informaţii. Licenţa emisă va menţine numărul de ordine şi data emiterii iniţiale, la care se adaugă data de eliberare a noului
act.
(5) Pentru asociaţii sau personalul de conducere cu cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori
Spaţiului Economic European, se va solicita certificatul de cazier din ţara de provenienţă şi documente care să ateste
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, în original şi traducere legalizată.

Secţiunea a II-a - Licenţierea societăţilor specializate de pază şi protecţie
Art. 15 - (1) La cererea Oficiilor teritoriale ale registrului comerţului, se vor acorda avize de principiu
societăţilor comerciale pentru desfăşurarea activităţilor conform codului CAEN – 7460. Avizul se va acorda numai pentru
activităţi de pază obiective, bunuri, valori şi protecţie persoane, fiind exceptată activitatea de detectivi particulari.
(2) Pentru acordarea avizului de principiu, solicitat de societate cu ocazia legalizării înfiinţării, se vor efectua
verificările prevăzute la Secţiunea I.
(3) Avizul de principiu va conţine referiri la obiectul de activitate, denumirea societăţii, avizarea
asociatului/asociaţilor şi personalului de conducere (cu nominalizarea acestora, inclusiv CNP), avizul fiind valabil şi în
procedura de licenţiere, fără efectuarea altor verificări.
Art. 16 - Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, reprezentantul societăţii trebuie să depună la inspectoratul
judeţean de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a cărui rază teritorială îşi are sediul
social, următoarele documente:
a) cerere adresată Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, prin care se solicită
licenţierea pentru cel puţin unul dintre obiectele de activitate prevăzute de lege, înregistrată şi datată, din care să rezulte
denumirea societăţii, adresa sediului social / administrativ, telefon, fax; Cererea va fi formulată pentru a avea caracter oficial,
cuprinzând număr şi dată de înregistrare la solicitant, iar numele semnatarului va fi consemnat în clar.
b) aviz de principiu eliberat de inspectoratul judeţean de poliţie sau, după caz, de către Direcţia Generală de Poliţie a
Municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială va funcţiona societatea, dacă este cazul.
c) documentele de constituire a societăţii potrivit legislaţiei comerciale şi certificatul constatator de la oficiul registrului
comerţului, care furnizează toate informaţiile înregistrate.
d) copii ale documentelor de identitate, studii şi curriculum vitae ale asociaţilor şi administratorilor;
e) certificate medicale şi de atestare psihologică eliberate de unităţi autorizate, care să certifice capacităţile şi
disponibilităţile conducătorilor societăţii pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;
f) documente din care să rezulte că personalul de conducere posedă pregătire corespunzătoare atribuţiilor ce îi revin,
respectiv atestate de absolvire a unor cursuri de calificare sau adeverinţe din care să rezulte că a profesat minimum un an în
domeniul pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor. Sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului profesional persoanele
care fac dovada că provin din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
g) declaraţie pe propria răspundere, autentificată, a asociatului/asociaţilor cu privire la disponibilitatea financiară a
societăţii de a asigura dotarea cu uniformă şi mijloace individuale de autoapărare şi prezentarea listei cu mijloacele materiale,
tehnice, de transport, de comunicaţii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de recunoaştere şi identificare, a sistemelor de
alarmă împotriva efracţiei, a sistemelor de cronometrare şi numărare, a centralelor de supraveghere, a dispeceratelor, a
tehnicii de calcul şi a softului utilizat, a armamentului, a altor mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societăţii în
funcţie de obiectul de activitate;
h) declaraţii pe propria răspundere ale asociaţilor/administratorilor că nu au făcut parte din structuri de informaţii
străine, organizaţii secrete transnaţionale şi nu au colaborat cu acestea, certificate de poliţist sau autentificate de notar;

i) prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societăţii şi a însemnelor distinctive înregistrate la Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci, împreună cu planşele fotografice ale acestora, şi a notificării prin care se încunoştinţează consiliul
judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti de faptul că societatea va avea sediul în zona de
responsabilitate a acestora. Dovada de înregistrare se face iniţial cu cererea de solicitare a înregistrării denumirii şi siglei,
decizia de constituire a depozitului eliberată de Oficiul de Stat pentru Înregistrarea Mărcilor şi plata taxei aferente, ulterior
după obţinerea certificatului de înregistrare dovada se face cu acesta.
j) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obţinerea licenţei de funcţionare;
k) regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei

persoanelor, folosindu-se modelul cadru postat pe site-ul Direcţiei Poliţiei de Ordine Publică, care se va adapta
particularităţilor societăţii. La regulament se vor anexa planşe color cu uniformele (vedere faţă, profil stânga/dreapta şi
spate) şi accesoriile agenţilor de pază propuse a fi folosite, care vor fi ataşate şi pe suport magnetic.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se vor prezenta în xerocopie, respectiv xerocopie color pentru cererea de
înregistrare a mărcii la O.S.I.M., cu excepţia certificatelor de cazier fiscal şi constatator care în exemplarul Inspectoratului
General al Poliţiei Române vor fi anexate în original.
Secţiunea a III-a - Reînnoirea licenţelor societăţilor specializate de pază şi protecţie
Art. 17 - Solicitarea reînnoirii licenţei de funcţionare a societăţii se face cu cel puţin 5 luni înaintea expirării
termenului de valabilitate a acesteia.

Art. 18 – Societăţile pot să solicite, prin inspectoratul judeţean de poliţie sau, după caz, prin Direcţia Generală de
Poliţie a Municipiului Bucureşti, Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Poliţiei de Ordine Publică reînnoirea la
fiecare 3 ani a licenţei de funcţionare, prezentând în acest sens în patru exemplare, următoarele documente:
a) cererea prin care se solicită reînnoirea licenţei, conform modelului prezentat în Anexa nr. 5.
b) copie a certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comerţului cu situaţia actuală a societăţii,
c) dovada activităţilor aflate în derulare şi numărul de angajaţi, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 6. Avizele
existente pentru conducători, adeverinţă eliberată de inspectoratul teritorial de muncă din care să rezulte numărul agenţilor
de pază angajaţi cu contract de muncă, copia registrului de evidenţă a contractelor de prestări servicii de pază (numai filele
completate), personalul calificat şi atestat.
d) cazierul fiscal al persoanei juridice şi dovada achitării taxelor şi impozitelor din care să rezulte că nu are fapte
înscrise sau restanţe la bugetul consolidat de stat;
e) prezentarea listei cu materialele şi tehnica ce face parte din dotarea societăţii, în funcţie de obiectul de

activitate, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7. Se vor anexa planşele color cu uniformele (vedere faţă, profil
stânga/dreapta şi spate) şi accesoriile agenţilor de pază folosite, care vor fi ataşate şi pe suport magnetic.
f) licenţa de funcţionare în original;
g) dovada achitării taxei de licenţiere;
h) certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul de Stat Invenţii şi Mărci;

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se vor prezenta în xerocopie, cu excepţia certificatelor de cazier fiscal şi de
atestare fiscală care în exemplarul Inspectoratului General al Poliţiei Române vor fi anexate în original.

Art. 19 – După primirea documentaţiei se vor face verificări pentru a se stabili faptul că societatea nu se află în
fază de suspendare şi se va solicita avizul Serviciul Român de Informaţii.

Art. 20 - Înaintarea spre reînnoire la Inspectoratul General al Poliţiei Române se face pe bază de raport motivat,
întocmit conform modelului din Anexa nr. 8, aprobat de conducerea inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv Direcţia
Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, care va face referire la verificările efectuate pentru stabilirea veridicităţii datelor
prezentate de societate, numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate şi modul de respectare a cadrului legal.
Art. 21 - Reînnoirea licenţei de funcţionare se poate acorda numai dacă societatea îndeplineşte cumulativ condiţiile
enumerate şi a fost obţinut avizul Serviciului Român de Informaţii..
Secţiunea a IV-a - Licenţierea societăţilor în domeniul sistemelor de alarmă împotriva efracţiei
Art. 22 – (1) Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, reprezentantul societăţii trebuie, conform prevederilor
legale, să depună la inspectoratul judeţean de poliţie ori la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în a
cărui rază teritorială îşi are sediul social, următoarele documente:

a) cerere de eliberare a licenţei de funcţionare, adresată Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia
Poliţiei de Ordine Publică, din care să rezulte activităţile solicitate, adresa şi telefoanele sediului social şi administrativ;
Activităţile solicitate vor fi menţionate în mod expres, respectiv: proiectare - cod 7420, instalare - 4531, producţie - 3162 şi
întreţinere – 4534, sisteme de alarmare împotriva efracţiei, dacă sunt incluse în obiectul de activitate al societăţii, în funcţie
de opţiunea dorită. Cererea va fi formulată pentru a avea caracter oficial, cuprinzând număr şi dată de înregistrare la
solicitant, iar numele semnatarului va fi consemnat în clar.
b) documentele de constituire şi funcţionare ale societăţii, în xerocopii certificate de reprezentantul societăţii,
respectiv: actul constitutiv (statutul şi contractul), încheierea judecătorului-delegat de autorizare a constituirii (sentinţa civilă)
şi certificatul de înmatriculare cu codul unic de înregistrare la Oficiul registrului comerţului (certificatul de înregistrare).
Obiectul de activitate al societăţii trebuie să cuprindă codurile CAEN: 7420 pentru proiectare, 4531 pentru instalare,
3162 pentru producţie şi 4534 pentru întreţinere, în funcţie de activităţile solicitate, (activităţile de proiectare şi producţie
sunt opţionale), instalarea fiind condiţionată de asigurarea întreţinerii (remedierea defecţiunilor), ca obligaţie generală a
prestatorilor de servicii în asigurarea garanţiei pentru aparatele montate sau lucrarea executată;
c) documentele conducătorilor societăţii, constând în: actul de identitate, ultima diplomă de studii şi curriculum
vitae, sens în care cel puţin o persoană de conducere va îndeplini condiţia de pregătire de specialitate. Condiţiile de pregătire
de specialitate se referă la: calificare dobândită în profil electric (studii tehnice superioare sau medii - fără drept de
proiectare) şi specializare în sisteme electronice de securitate (certificat eliberat de un formator autorizat, cu tematică avizată
de I.G.P.R.). În plus, persoana respectivă va fi supusă şi unui test cu privire la cunoaşterea legislaţiei în domeniu de
inspectoratul judeţean de poliţie competent teritorial, înainte de a se emite avizul.
d) certificat constatator eliberat de Oficiul registrului comerţului, cu excepţia societăţilor nou-înfiinţate, care depun
documentele pentru licenţiere în cel mult 30 zile de la data înregistrării firmei;
e) declaraţii pe propria răspundere ale asociaţilor/administratorilor că nu au făcut parte din organizaţii secrete
transnaţionale, servicii de informaţii ori structuri militare sau paramilitare străine, că nu au fost pregătite de acestea pentru
desfăşurarea unor activităţi specifice şi că nu au participat la conflicte militare externe. Declaraţiile vor fi certificate de poliţist
sau autentificate de notar.
f) certificat de cazier fiscal pentru persoana juridică, cu excepţia cazurilor când societatea este nou constituită şi nu
este înregistrată fiscal (se dovedeşte prin declaraţie pe proprie răspundere) ori are până la 3 luni de la înfiinţare;
g) dovada achitării taxei de licenţiere;
h) regulamentul de organizare şi funcţionare, având structura următoare: dispoziţii generale, structura
organizatorică a societăţii, condiţii de angajare a personalului care desfăşoară activităţi în domeniul licenţiat, pregătirea şi
controlul personalului implicat în activitatea specifică, dotarea societăţii, modul de derulare a activităţilor licenţiate şi dispoziţii
finale. Pentru elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare se va folosi ca ghid modelul cadru afişat pe site-ul
Direcţiei Poliţiei de Ordine Publică, care va fi adaptat particularităţilor societăţii.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se vor prezenta în xerocopie, cu excepţia certificatelor de cazier fiscal şi de
atestare fiscală care în exemplarul Inspectoratului General al Poliţiei Române vor fi anexate în original.

Art. 23 - (1) Licenţierea persoanelor fizice sau a asociaţilor familiale autorizate în baza Legii nr. 300/2004 privind
organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice se realizează similar ca la societăţile comerciale
cu prezentarea autorizaţiei eliberate de primării în locul actului constitutiv, având declarate activităţile de instalare şi
întreţinere de sisteme de alarmare.
(2) Persoanele fizice licenţiate au dreptul de a executa numai lucrări pentru locuinţe şi anexe ale acestora, care nu
necesită întocmirea de proiecte pentru a fi supuse avizării poliţiei.
(3) Regulamentele de organizare şi funcţionare se vor elabora după modelul postat pe site-ul Direcţiei Poliţiei de
Ordine Publică, cu adaptare la particularităţile existente.

efracţiei

Secţiunea a V-a

- Reînnoirea licenţei societăţilor în domeniul sistemelor de alarmă împotriva

Art. 24 - Cererea de reînnoire a licenţei de funcţionare a societăţii se depune, împreună cu documentaţia
aferentă, cel târziu cu 5 luni înaintea expirării termenului de valabilitate a licenţei.
Art. 25 - Pentru prelungirea licenţei de funcţionare a societăţilor se prezintă la inspectoratul judeţean de poliţie
ori la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi au sediul social, în patru
exemplare, următoarele documente:
a) cerere de solicitare a prelungirii licenţei, din care să rezulte activităţile solicitate, adresa şi telefoanele sediului
social şi administrativ, conform modelului prezentat în Anexa nr. 9;
b) certificatul de înmatriculare cu codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
c) certificat de cazier fiscal al persoanei juridice;

d) certificatul constatator de la oficiul registrului comerţului, cu situaţia actualizată a societăţii;
e) avizele existente pentru conducătorii societăţii;
f) dovada achitării taxelor şi impozitelor;
g) dovada activităţii în derulare, în special cu privire la contracte de instalare şi întreţinere şi la personalul de
specialitate avizat şi încadrat în muncă, conform modelului prezentat în Anexa nr. 10;
h) declaraţie pe propria răspundere a asociaţilor/administratorilor că nu au făcut parte din organizaţii secrete
transnaţionale, servicii de informaţii ori structuri militare sau paramilitare străine, că nu au fost pregătiţi de acestea pentru
desfăşurarea unor activităţi specifice şi că nu au participat la conflicte militare externe, pentru persoanele nou cooptate
în societate;
j) lista cu echipamentele folosite, cu certificatele de calitate şi de provenienţă ale acestora, precum şi cu
caracteristicile şi parametrii de funcţionare, conform modelului prezentat în Anexa nr. 11;
k) lista lucrărilor executate, modelului prezentat în Anexa nr. 12;
i) dovada achitării taxei de licenţiere;

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se vor prezenta în xerocopie, cu excepţia certificatelor de cazier fiscal şi de
atestare fiscală care în exemplarul Inspectoratului General al Poliţiei Române vor fi anexate în original.

Art. 26 - Se vor face verificări pentru a se stabili faptul că societatea nu se află în fază de suspendare şi se va
solicita avizul Serviciului Român de Informaţii;
Art. 27 - Înaintarea spre reînnoire la Inspectoratul General al Poliţiei Române se face pe bază de raport motivat,
conform modelului prezentat în Anexa nr. 13, aprobat de conducerea inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv Direcţia
Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, care va face referire la verificările efectuate pentru stabilirea veridicităţii datelor
prezentate de societate, sancţiuni contravenţionale aplicate, respectarea cadrului legal.
Art. 28 - Prelungirea licenţei de funcţionare se poate acorda numai dacă societatea îndeplineşte cumulativ
condiţiile enumerate şi a fost obţinut avizul Serviciului Român de Informaţii.
Secţiunea a VI-a - Suspendarea dreptului de a încheia noi contracte şi anularea licenţelor
Art. 29. – (1) Suspendarea dreptului de a încheia noi contracte se dispune de conducerea inspectoratului
judeţean de poliţie la propunerea ofiţerului specialist din Serviciul Poliţiei de Ordine Publică.
(2) Propunerea de suspendare se face după aplicarea celei de-a doua sancţiuni contravenţionale şi curgerea
termenului de contestare, cu îndeplinirea condiţiilor de la art. 64 din Legea nr. 333/2003, pe baza unui referat motivat în
care sunt menţionate faptele constatate şi prevederile legale încălcate, precum şi durata de suspendare propusă, aceasta
fiind proporţională cu gravitatea faptelor comise.
(3) După aprobarea măsurii, se comunică societăţii în cauză şi Direcţiei Poliţiei de Ordine Publică, măsura dispusă,
precizându-se în mod clar durata suspendării data de la care intervine măsura şi obligaţiile ce revin reprezentantului societăţii
în această perioadă.

(4) Pe timpul suspendării dreptului de încheia noi contracte şi de a angaja personal, ofiţrul responsabil din serviciul
poliţiei de ordine publică va urmări respectarea de către reprezentantul societăţii a obligaţiilor impuse de măsura respectivă.

Art. 30 - (1) Evidenţa sancţiunilor contravenţionale care atrag suspendarea se ţine la nivelul Serviciului Poliţiei de
Ordine Publică ( unde sunt posibilităţi se va organiza computerizat).
(2) Poliţiştii care constată şi aplică sancţiunile pentru care legea prevede măsura suspendării, au obligaţia de a
comunica Serviciului Poliţiei de Ordine Publică pentru înregistrarea în evidenţe, o copie a procesului verbal de sancţionare
contravenţională.
(3) În cazul sancţiunilor aplicate societăţilor, pentru neregulile constatate la punctele de lucru ori sucursalele
acestora, o copie a procesului verbal de sancţionare contravenţională se va comunica Serviciului Poliţiei de Ordine Publică de
la locul unde persoana juridică îşi are sediul social.

Art. 31 - (1) Anularea licenţei de funcţionare se propune de ofiţerul responsabil de linia de muncă din
inspectoratul judeţean de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, numai în condiţiile prevăzute
expres la art. 62 din Legea nr. 333/2003 şi se dispune de Inspectoratul General al Poliţiei Române sau de către instanţa de
judecată.
(2) Dispunerea anulării se face în baza actului de constatare motivat, întocmit de agentul constatator, cu probarea
faptelor care determină anularea, la dosar anexându-se licenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat, ambele
în original.
(3) După aprobarea măsurii, aceasta se comunică societăţii în cauză şi Oficiului registrului comerţului unde
societatea îşi are sediul social.

CAPITOLUL IV
Avizarea dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmă
Art. 32 - (1) Societăţile specializate de pază şi protecţie, precum şi cele din domeniul sistemelor de alarmare
împotriva efracţiei pot înfiinţa dispecerate de zonă care să monitorizeze sistemele electronice conectate şi să verifice
veridicitatea alarmelor prin mijloace electronice şi echipaje de intervenţie.
(2) Organizarea şi funcţionarea centrului de monitorizare a sistemelor de alarmare se face numai în sediile
declarate şi înregistrate la Oficiul registrului comerţului, ale societăţii prestatoare.
(3) Dispeceratele de zonă au dreptul să monitorizeze şi să realizeze intervenţia la obiectivele conectate situate pe
raza localităţii unde funcţionează, însă pot conecta sisteme şi din alte localităţi ale judeţului unde funcţionează staţia de
recepţionare a semnalelor. În aceste localităţi se vor constitui echipaje de intervenţie locale şi se vor desemna persoane
responsabile pentru controlul executării serviciului de către agenţi.
(4) Monitorizarea sistemelor în scopul semnalării defecţiunilor ori a stărilor de funcţionare tehnică în afara
parametrilor poate fi realizată la nivel naţional.
(5) Personalul care deserveşte aparatura centrului de monitorizare trebuie să fie avizat de poliţie potrivit
prevederilor art. 39 din Legea nr. 333/2003, cu excepţia literei d).
Art. 33 - Pentru avizarea dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei, solicitantul va
depune la inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în trei
exemplare, următoarele documente:
a) cerere de avizare, înregistrată şi datată, adresată inspectoratului de poliţie judeţean sau Direcţiei Generale de

Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, unde dispeceratul este organizat;

b) regulamentul de organizare şi funcţionare a dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarmă împotriva
efracţiei, însoţit de planşele foto cu uniforma personalului şi autovehiculele folosite la intervenţie (vedere faţă, lateral şi
spate), conform modelului postat pe site-ul Direcţiei Poliţiei de Ordine Publică;
c) copie de pe licenţa eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Române atât pentru activitatea de pază cât şi pentru
cea de sisteme de alarmare;
d) poliţa de asigurare pentru evenimente (se va face dovada achitării ratelor scadente);
e) contract de prestări servicii încheiat între societatea specializată de pază şi protecţie care asigură intervenţia şi cea
care realizează instalarea, conectarea la dispecerat şi întreţinerea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, dacă este cazul,
ambele necesitând a fi licenţiate;
f) documentele de achiziţionare a echipamentelor utilizate şi dovada deţinerii autovehiculelor folosite (certificatele de
înmatriculare pe persoană juridică);
Art. 34 – (1) Poliţistul specialist electronist, verifică la faţa locului organizarea şi funcţionarea centrului de
recepţionare a alarmelor, aspectele constatate fiind consemnate într-un proces-verbal, în baza căruia se întocmeşte referatul
de propunere a avizării şi adresa de comunicare către solicitant a avizării, conform modelelor prezentate în Anexa nr. 14,
respectiv Anexa nr. 15.
(2) Avizul se va comunica şi Direcţiei Poliţiei de Ordine Publică pentru actualizarea bazei de date centralizate, prin
sistemul informatic, în format electronic (Excel), conform modelului prezentat în Anexa nr. 16.

CAPITOLUL V
Avizarea proiectelor sistemelor de alarmare împotriva efracţiei
Art. 35 - (1) Proiectele de instalare a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei se avizează de către poliţiştii
specialişti electronişti de la nivelul Serviciului Poliţiei de Ordine Publică competent teritorial.
(2) Avizul se eliberează, de regulă, în termen de 10 de zile, după examinarea proiectului aplicaţiei în baza
referatului de aprobare a lucrării, conform modelelor prevăzute la Anexele nr. 17 şi 18.
Art. 36 - Sunt supuse avizării proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei destinate: obiectivelor
strategice, unităţilor financiar-bancare, instituţiilor de interes public (gări, autogări, primării, şcoli, grădiniţe), cazinourilor,
caselor de schimb valutar şi amanet, magazinelor de bijuterii, produse electronice, computere, casieriilor, magazinelor

comerciale cu o suprafaţă de peste 500 mp şi cel puţin 3 case de marcat, supermarket - urilor, magazinelor de arme şi
muniţii, camerelor de armament, staţiilor de comercializare a produselor petroliere, deţinătorilor de produse ori substanţe
toxice (depozite, farmacii).
Art. 37 - (1) Proiectele de execuţie ce urmează a fi avizate se prezintă, într-un singur exemplar, la serviciile poliţiei
de ordine publică, pe a căror rază teritorială se află obiectivul şi vor cuprinde următoarele documente:
a) cerere de avizare a beneficiarului, care conţine: adresa beneficiarului şi a obiectivului ce urmează a fi protejat,
numărul de telefon/fax, obiectul proiectului şi termenul de realizare, societatea care execută lucrarea şi numărul licenţei
emise de Inspectoratul General al Poliţiei Române, personalul care a întocmit, verificat şi a aprobat proiectul şi şeful de
lucrare, cu numerele avizelor eliberate de poliţie;
b) planul cuprinzând amplasamentul şi împrejmuirile obiectivului la care urmează să se execute lucrarea de instalare a
sistemului de alarmă, cu denumirea străzilor şi a clădirilor învecinate (schiţă);
c) elemente privind construcţia: tipul construcţiei, dimensiunile încăperilor, precum şi destinaţia acestora, toate fiind
realizate la o scară convenabilă;
d) memoriul tehnic cu sistemele proiectate, rolul şi funcţiunile acestora;
e) prezentarea tabelară a structurii sistemului pe componente (efracţie, control acces, televiziune cu circuit închis.), din
care să rezulte denumirea, tipul şi numărul elementelor componente, producătorul, avize de calitate (certificate de
conformitate). În subsistemele televiziune cu circuit închis se vor folosi numai echipamente de procesare şi stocare a
imaginilor destinate acestui scop şi omologate care să asigure calitatea imaginilor înregistrate necesară identificării
persoanelor.
f) descrierea zonelor protejate prin sistemul de alarmare împotriva efracţiei, elementul de detecţie alocat, modul de
programare al zonei şi partiţia din care face parte (prezentare tabelară), iar notarea elementelor de detecţie din structura
sistemului de alarmare împotriva efracţiei trebuie să se regăsească în desenele proiectului;
g) specificarea locului de amplasare a centralei de alarmă împotriva efracţiei, a tastaturilor de comandă, a
echipamentelor de control acces şi de televiziune cu circuit închis;
h) calculul energetic al sistemului, din care să rezulte autonomia acestuia în cazul scoaterii din funcţiune a reţelei de
tensiune;
i) datele tehnice de catalog ale elementelor sistemului (efracţie, control acces şi televiziune cu circuit închis);
j) mod de asigurare a garanţiei, service-ului şi intervenţiei la defecţiuni;
k) jurnalul de cabluri;
l) copii de pe buletinele de certificare a calităţii pentru echipamentele folosite sau certificate de conformitate ale
producătorului;
m) planşele desenate ale obiectivului, cu figurarea poziţiilor de amplasare a elementelor componente ale sistemelor,
separat pe subsisteme, întocmite la o scară convenabilă, având consemnate destinaţiile spaţiilor şi cartuşul cu
semnăturile specialiştilor participanţi la realizarea proiectului.
(2) În situaţia se constată faptul că proiectul corespunde normelor tehnice, poliţistul specialist electronist face
propunerea de avizare pe baza referatului şi emite adresa de avizare a proiectului.
(3) Pentru cazurile în care documentaţia nu corespunde, proiectul se restituie spre refacere, precizându-se în clar
aspectele tehnice necesare eliberării avizului, conform modelului prezentat în Anexa nr. 19.

(4) După avizarea proiectului, filele acestuia se vor certifica pentru neschimbare de către specialistul care l-a
analizat şi se va restitui împreună cu adresa de răspuns.
(5) Pentru modificarea configuraţiei sistemelor de alarmă funcţionale, se solicită actualizarea proiectului prin
întocmirea fişelor modificatoare, care vor cuprinde numai filele, planşele şi conţinutul memoriului tehnic care au supuse
modificării de către proiectantul iniţial ori cel nou contractat şi avizarea acestora
Art. 38 - (1) Pentru obiectivele din categoria celor pentru care proiectele sistemelor sunt supuse avizării, după
punerea în funcţiune a echipamentelor instalate, prin ofiţerul electronist se avizează finalizarea aplicaţiei.
(2) Cu această ocazie, împreună cu beneficiarul şi executantul lucrării, se verifică respectarea proiectului avizat,
modul de funcţionare, amplasarea, orientarea şi focalizarea camerelor video, calitatea imaginilor înregistrate, aspecte ce se
vor menţiona în procesul-verbal încheiat în acest sens, inclusiv alte măsuri de corectare ori suplimentare de echipamente. Se
va solicita preluarea unor imagini în format digital din zonele interioare de intrare în obiectiv, în care să fie cuprinsă şi o
persoană. Imaginile preluate vor fi puse la dispoziţia specialiştilor criminalişti pentru a se pronunţa cu privire la calitatea
acestora. Despre preluarea imaginilor se va consemna şi în procesul-verbal încheiat.
(3) În situaţia în care ofiţerul electronist nu a putut asigura prezenţa la invitaţia băncii pentru realizarea recepţiei
sistemului, verificările se vor efectua ulterior, numai în prezenţa beneficiarului.
CAPITOLUL VI

Paza unităţilor, transporturilor de valori şi protecţia persoanelor

Secţiunea I - Paza unităţilor
Art. 39. – (1) Unităţile îşi pot asigura paza într-una din formele prevăzută de lege, cu personal înarmat sau
neînarmat, în funcţie de care vor întocmi şi înainta planurile de pază la serviciile poliţiei de ordine publică, respectiv la
unităţile locale de poliţie.
(2) Planurile de pază se întocmesc în două exemplare (trei la unităţile bancare) pentru serviciul neînarmat şi trei

exemplare pentru serviciul înarmat, în cazul pazei proprii, iar în situaţia în care paza se execută de către un prestator de
servicii, numărul planurilor se suplimentează cu câte un exemplar şi pentru acesta.

(3) Planul de pază se întocmeşte numai pentru unităţile la care se instituie paza umană, având în structură
capitolele menţionate în art. 5 alin. (3) din Legea nr. 333/2003.
(4) În adresa de solicitare a avizării planului de pază, beneficiarul va menţiona, în mod expres, existenţa sau

inexistenţa unui litigiu de patrimoniu asupra imobilului ori terenului care urmează a fi păzit. Se va solicita anexarea
documentelor care atestă dreptul de proprietate sau după caz, dreptul de folosinţă asupra obiectivului.

(5) Pentru obiectivele situate pe raza de competenţă a Poliţiei Transporturi Feroviare, planurile de pază se vor
depune spre avizare la Secţiile Regionale de Poliţie Transporturi, care asigura şi controlul respectării cadrului legal de către
beneficiari şi prestatori.

Art. 40 - Poliţistul responsabil pe linia sistemelor de pază, în termen de maxim 30 zile, verifică în teren dacă
prevederile planului de pază sunt adaptate caracteristicilor obiectivului, legalitatea deţinerii imobilului de către beneficiar
(eventualele litigii), atestarea şi dotarea personalului de pază, după care, în baza unui referat, propune avizarea planului sau
restituirea documentaţiei, în vederea completării cu observaţiile făcute în teren, ţinându-se seama şi de contractul de prestări
servicii încheiat, conform modelului prezentat în Anexa nr. 20, Anexa nr. 21, respectiv Anexa nr. 22.

(2) În situaţia în care nu se poate face dovada dreptului de proprietate sau după caz, a dreptului de folosinţă
asupra obiectivului, nu se vor aviza planurile de pază respective, comunicându-se respingerea cererii şi restituindu-se
documentaţia, cu excepţia unui exemplar care se păstrează la unitatea de poliţie competentă, în vederea monitorizării
situaţiei.
(3) După avizarea planurilor de pază sau transport valori, serviciile poliţiei de ordine publică vor notifica, în scris,
formaţiunilor de arme şi logistică, după caz, comunicându-le date despre solicitant, documentul avizat, numărul şi categoria
de arme şi muniţii solicitate, conlucrându-se pentru respectarea prevederilor legale în acest domeniu de activitate.

Art. 41 - În situaţia în care unitatea respectivă desfăşoară activităţi de transport bunuri sau valori, se va întocmi
separat planul de pază al transportului, conform art. 26 din Legea nr. 333/2003.

Art. 42 – (1) După avizarea planului de pază, un exemplar va rămâne la organul de poliţie, iar celălalt va fi trimis
beneficiarului, cu adresă în care se vor menţiona eventualele măsuri pentru eficientizarea sistemului de pază.
(2) În situaţia serviciului înarmat un exemplar al planului se transmite şi unităţii de poliţie competentă teritorial.
Art. 43 - Dotarea cu arme pentru desfăşurarea activităţilor de pază la unităţile militare de către societăţile
specializate de pază, poate fi făcută de oricare armurier autorizat conform legii.
(2) Planurile de pază ale unităţilor militare asigurate de către societăţile specializate de pază se aprobă de
comandanţii unităţilor militare, fără a fi necesar avizul unităţii de poliţie competente. În acest caz sunt aplicabile prevederile
art. 68 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 coroborate cu prevederile Ordinului ministrului apărării nr. M40 din 05.03.2007
pentru aprobarea „Normelor procedurale privind achiziţia serviciului de pază şi intervenţie la obiectivele militare prin societăţi
specializate de pază şi protecţie”.
(3) În situaţia solicitării închirierii de armament şi muniţie de la poliţie, după aprobarea planurilor de pază de către
comandanţii unităţilor militare, aceştia notifică unităţii de poliţie competente numărul, durata contractului de prestări servicii
încheiat, numărul de posturi, agenţii care asigură paza şi necesarul de arme pentru aprobarea dotării.
(4) În cazul în care armamentul nu se închiriază de la poliţie, solicitarea de autorizare a folosirii armelor letale va fi
adresată structurilor de arme, explozivi şi substanţa toxice şi va fi însoţită de copia contractelor de închiriere a armelor şi cel
de prestări servicii de pază.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (2), verificarea armamentului de către poliţie se face cu respectarea Legii nr.
182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu comunicarea prealabilă către comandantul unităţii a tabelului cu
personalul desemnat să execute controlul. Poliţiştii desemnaţi trebuie să deţină nivelul de acces la informaţii clasificate
solicitat de comandantul unităţii.

Secţiunea a II-a - Paza transporturilor de valori

Art. 44 – (1) Planurile de pază ale transporturilor de valori interjudeţene şi locale se vor depune, spre avizare, la
inspectoratul de poliţie al judeţului, respectiv Direcţia Generală de Poliţiei a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială
se află punctul de plecare al transportului de valori, după semnarea contractului de prestări servicii, înainte de
începerea activităţilor, cu anumite excepţii pentru care se solicită derogare.
(2) Derogarea se acordă de inspectoratul judeţean competent, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului
Bucureşti, pentru o singură operaţiune, în situaţiile în care transportul de valori nu suferă amânare sau acesta nu fost
cunoscut din timp, cererea de acordare a derogării fiind întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 23.
(3) Planurile de pază ale transporturilor de valori interjudeţene derulate în sectoarele din competenţa Poliţei
Transporturi se vor depune la Direcţia Poliţiei Transporturi, iar cele locale la Secţiile Regionale. După avizarea planurilor de
pază ale transporturilor interjudeţene, Direcţia Poliţiei Transporturi va înştiinţa toate Secţiile Regionale tranzitate în vederea
monitorizării transporturilor.
Art. 45 – (1) În termen de maxim 30 de zile, poliţistul responsabil pe linia sistemelor de pază, competent
teritorial, verifică în teren situaţia operativă la unitatea care a solicitat avizul, fiecare mijloc de transport folosit (certificare,
amenajare, dotare şi echipare), existenţa poliţei de asigurare, precum şi atestarea şi dotarea personalului însoţitor al
transportului, după care, în baza unui referat, propune avizarea sau restituirea documentaţiei, conform modelului prevăzut
în Anexa nr. 24.
(2) În activitatea de avizare a planurilor de pază a transporturilor de valori, se va lua ca referinţă modelul de plan
postat pe site-ul Direcţiei Poliţiei de Ordine Publică.
Art. 46 – (1) După avizarea planurilor de pază a transporturilor interjudeţene, inspectoratul judeţean care a avizat
trimite adrese de înştiinţare tuturor inspectoratelor de poliţie tranzitate în vederea monitorizării transporturilor,
conform modelului prevăzut în Anexa nr. 25.
(2) Planurile de transport avizate, adresele de înştiinţare primite de la alte inspectorate judeţene şi itinerarele de
deplasare vor fi evidenţiate într-un registru la nivelul Serviciului Poliţiei de Ordine Publică, iar în activitatea de control vor fi
incluse şi acestea, pentru a se urmări modul de efectuare a transporturilor de valori.

(3) În procedura de monitorizare a transporturilor declarate cu valori importante se vor respecta regulile stabilite
prin convenţii ori protocoale între Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Asociaţia Română a Băncilor sau unităţile
bancare centrale.
Art. 47 - Dacă se vor constata încălcări repetate ale legii de către prestatorii de servicii de pază, inspectoratele de
poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, vor informa Inspectoratul General al Poliţiei
Române – Direcţia Poliţiei de Ordine Publică despre aspectele constatate şi măsurile dispuse.

Art. 48 - Solicitările pentru aprobarea planurilor de protecţie a persoanelor adresate serviciilor poliţiei de ordine
publică vor fi analizate şi bine motivate cu privire la numărul agenţilor de gardare aprobaţi, astfel încât să nu afecteze
climatul de siguranţa colectivă ori personală a cetăţenilor.
(2) Planurile de protecţie se vor întocmi folosindu-se modelul postat pe site-ul Inspectoratului General al Poliţiei
Române.
Art. 481 - Pentru avizarea planurilor de pază sau a planurilor de protecţie nu se percep taxe.
CAPITOLUL VII
Avizarea şi atestarea personalului de pază şi gardă de corp

Secţiunea I - Avizarea planurilor tematice pentru organizarea cursurilor de calificare pentru ocupaţia
de agent de pază şi ordine
Art. 49 - (1) Cursurile de calificare se desfăşoară în baza planului de învăţământ şi a planurilor tematice, întocmite
conform modelelor prevăzute de H.G. nr. 1010/2004 şi avizate de inspectoratele judeţene de poliţie ori Direcţia Generală de
Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pe raza cărora îşi au sediile înregistrate formatorii autorizaţi care organizează
cursurile.
(2) Se va verifica legalitatea contractelor prezentate de formatori cu privire la asigurarea bazei materiale necesare
desfăşurării cursurilor de pregătire, respectiv, spaţii pentru orele de curs, pregătirea fizică şi asigurarea executării şedinţelor
de tragere cu armamentul.
(3) În situaţia în care documentaţia este în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din HG nr. 1010/2004,
poliţistul va întocmi referat şi va propune avizarea tematicii, comunicându-se solicitantului despre aceasta. În adresă se va
solicita formatorului comunicarea către serviciile poliţiei de ordine publică, pe raza căruia domiciliază cursanţii, a situaţiei
nominale a personalului calificat.

Art. 50 – Pe baza comunicărilor efectuate de formatorii autorizaţi, serviciile poliţiei de ordine publică, pe raza
cărora domiciliază persoana calificată, organizează evidenţa personalului calificat.

Secţiunea a II-a - Avizarea personalului de pază şi gardă de corp
Art. 51 - (1) Pentru avizarea unei persoane în vederea înscrierii la cursurile de calificare, angajatorul sau
organizatorul cursurilor de calificare vor prezenta unităţii de poliţie de domiciliu a persoanei respective, următoarele
documente:
a) adresă către unitatea de poliţie, datată şi înregistrată, prin care solicită verificarea şi avizarea persoanei;
b) copie după actul de identitate, iar pentru persoanele care şi-au schimbat numele şi o copie după certificatul de
naştere;
c) fişa medicală, din care să rezulte că este apt fizic şi psihic pentru serviciul de pază sau fişa de aptitudini eliberată de
medicul de medicină a muncii;
d) copie de pe ultimul act de studii;
e) certificatul de cazier judiciar.
(2) Competenţa de soluţionare a solicitărilor de avizare pentru a urma cursurile de calificare revine unităţii de poliţie

(municipală, orăşenească, secţie, post/birou comunal), pe raza căreia domiciliază persoana pentru care se solicită aviz.

(3) Pentru cetăţenii străini cu cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori Spaţiului Economic
European se prezintă certificatul de cazier în original şi traducerea autentificată.

Art. 52 - (1) Poliţistul desemnat va verifica documentele prezentate şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 39
din Legea nr. 333/2003 cu excepţia literei d), va întocmi referatul cu propuneri în care sunt menţionate toate documentele
care au stat la baza emiterii avizului, iar în funcţie de situaţie se eliberează avizul sau se comunică respingerea cererii cu
menţionarea motivelor, conform modelelor prezentate în Anexa nr. 26, Anexa nr. 27, respectiv Anexa nr. 28.
(2) La unitatea de poliţie se va păstra doar cererea de avizare, referatul cu propuneri şi copia comunicării. Restul
documentelor vor fi restituite solicitantului.
Art. 53 - (1) Pentru personalul de pază care va desfăşura serviciul înarmat este necesar să se obţină avizul
portarmă de la unitatea de poliţie competentă.
(2) Solicitarea de avizare pentru portarmă a personalului de pază se face la inspectoratul de poliţie judeţean ori
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Poliţiei de Ordine Publică, pe raza cărora se află situat
obiectivul păzit.
(3) Avizul portarmă se acordă numai pentru personalul de pază atestat, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la
art. 69 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor şi art. 71 din H.G. nr. 130/2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor şi ale Legii nr. 333/2003 şi HG
nr. 1010/2004. Documentele de avizare/respingere se vor întocmi conform modelelor prevăzute în Anexa nr. 29, Anexa nr.
30, respectiv Anexa nr. 31.
Art. 54 – Ordinele de serviciu pentru portarmă ale personalului de pază se emit şi avizează anual de către
angajatori, conform prevederilor Legii nr. 295/2004 şi H.G. nr. 130/2005.
Art. 55 - Termenul de soluţionare a solicitărilor de avizare pentru înscrierea la cursurile de calificare şi portarmă a
personalului de pază este de maxim 30 de zile.
Art. 56 - (1) Avizarea pentru portarmă a personalului destinat pazei fondurilor forestiere sau de vânătoare se
realizează cu respectarea prevederilor art. 69 din Legea nr. 295/2004 şi art. 71 din H.G. nr. 130/2005, fără a fi necesar
certificatul de calificare sau atestatul pentru a profesa ca agent de pază ori cursul pe linie de arme şi muniţii.
(2) Salariaţii unităţilor care îndeplinesc prin cumul de funcţii, ca activităţi colaterale şi atribuţii de pază la locul de
muncă, nu au obligaţia calificării în ocupaţia de agent de pază şi ordine.
Art. 57 – Avizarea pentru încadrarea operatorilor–dispeceri care deservesc aparatura centrelor de monitorizare
sau a personalului tehnic din cadrul societăţilor licenţiate în sisteme de alarmare se face în condiţiile prevăzute de art. 39 din
Legea nr. 333/2003, cu excepţia lit. d) - atestatul profesional -, conform modelului din Anexa nr. 32 .

Secţiunea a III-a - Atestarea personalului de pază
Art. 58 – (1) Pentru organizarea cursurilor de calificare a agenţilor de pază se solicită inspectoratului judeţean de
poliţie ori Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, avizarea planurilor tematice elaborate cu
respectarea prevederilor H.G. nr. 1010/2004.
(2) Organizatorul cursului de calificare a agenţilor de pază, va solicita eliberarea atestatelor Serviciului Poliţiei de
Ordine Publică din judeţul / Municipiul Bucureşti, în care acesta a fost organizat, prezentând tabel nominal pe suport de
hârtie şi magnetic în Microsoft Excel cu datele de stare civilă ale absolvenţilor, codul numeric personal, adresa, numărul, data
şi unitatea de poliţie emitentă a avizului, societatea care l-a trimis la curs, seria şi numărul certificatului de calificare.
Art. 59 - (1) Persoanele care provin din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, inclusiv militarii
angajaţi pe bază de contract, gardienii publici sau poliţişti comunitari care au activat în aceste structuri pe baza unui contract
de muncă, pot solicita eliberarea atestatului la serviciul poliţiei de ordine publică pe raza căruia îşi au domiciliul, prezentând
documentele prevăzute la art.19 din Anexa nr.1 a H.G. nr.1010/2004, cu menţiunea că cererea de la lit. a) poate fi formulată
şi în nume personal.
Art. 60 – În vederea constituirii bazei de date centralizate, datele personalului atestat, vor fi transmise Direcţiei
Poliţiei de Ordine Publică de către serviciile poliţiei de ordine publică prin sistemul informatic, în format Microsoft Excel,
conform modelului din Anexa nr. 33.
Art. 61 – (1) Pentru a se evita eliberarea mai multor atestate unei singure persoane, pe originalul certificatului de
calificare (verso) se va menţiona nr. / data atestatului şi unitatea emitentă, aplicându-se ştampila unităţii.
(2) În cazul pierderii atestatului se va elibera un duplicat al acestuia, consemnându-se operaţiunea de eliberare pe
certificatul de calificare.
(3) În situaţia în care solicitantul atestatului prezintă un duplicat al certificatului de calificare se va verifica în
evidenţe dacă persoanei în cauză i-a fost eliberat un alt atestat.
(4) Atestatele se eliberează de inspectoratul judeţean de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului

Bucureşti, pe raza căruia a absolvit cursul de calificare
(5) Pentru solicitările de eliberare a atestatelor adresate serviciilor poliţiei de ordine publică, după curgerea unui
termen de 6 luni de la data avizului de înscriere la cursurile de calificare, se va prezenta şi certificatul de cazier judiciar

Art. 62 – (1) Activitatea desfăşurată de poliţişti ca specialişti în procesul de formare profesională a agenţilor de pază
şi ordine, în comisiile de examinare, se va derula în baza dispoziţiei de numire a inspectorului şef, respectiv a directorului
general.
(2) Pentru participarea în comisiile de examinare a absolvenţilor vor fi nominalizaţi în mod obligatoriu ofiţerii
specialişti cu experienţă în domeniul pazei. Aceştia se vor comunica comisiilor de autorizare judeţene ori a Municipiului
Bucureşti la începutul anului.
(3) Activitatea acestor poliţişti se va desfăşura potrivit Ordinelor comune ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei care reglementează domeniul.
(4) Activitatea poliţiştilor în cadrul comisiilor de examinare constituie o sarcină de serviciu, nefiind retribuită
suplimentar.
CAPITOLUL VIII
Instruirea şi controlul personalului de pază
Art. 63 - (1) Poliţiştii responsabili de paza bunurilor vor acorda sprijin, la cerere, ori când situaţia impune,
procesului de pregătire / instruire a personalului de pază şi se vor implica, din proprie iniţiativă, în prezentarea unor aspecte
ale activităţii de pază, care pot duce la creşterea eficienţei acestei categorii de personal.
(2) În cadrul tematicii de pregătire, vor fi cuprinse teme specifice activităţii de pază.
Art. 65 - În afara programului de lucru a unităţilor financiar-bancare, controalele se vor realiza numai în prezenţa
beneficiarului sau pe bază de delegaţie nominală aprobată de şeful unităţii de poliţie, comunicată factorilor de conducere. Cu
această ocazie se vor verifica numai aspecte referitoare la executarea serviciului de personalul de pază.

CAPITOLUL IX
Analize şi situaţii statistice
Art. 68 – (1) Poliţiştii din cadrul serviciilor poliţiei de ordine publică vor întreprinde măsurile necesare în vederea
transmiterii de către societăţile licenţiate a informaţiilor privind activitatea derulată, conform modelelor prevăzute în Anexa
nr. 34, Anexa nr. 35, respectiv Anexa nr. 36. Pentru activitatea derulată pe raza altor judeţe, informarea se depune la
inspectoratul judeţean unde se află obiectivul (obiectivele) respective.
(2) Poliţiştii responsabili de la nivelul Serviciului Poliţiei de Ordine Publică vor organiza baza de date cu activităţile
derulate de societăţile comerciale.

CAPITOLUL XI
Dispoziţii finale
Art. 76 – Pentru personalul Poliţiei Comunitare, înfiinţată potrivit Legii nr. 371/2004, nu este necesar avizul
unităţilor de poliţie cu privire la procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor, întrucât aceasta este o instituţie
publică cu atribuţii în domeniul ordinii publice, caz în care sunt aplicabile prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 295/2004.
Art. 77 – (1) În cazul serviciilor publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes judeţean înfiinţate la
nivelul Consiliilor judeţene, structurile de ordine publică ale Poliţiei Române, au competenţă numai cu privire la avizarea
portarmă a personalului acestora.
(2) În vederea dotării cu arme, angajatorul trebuie să solicite pentru fiecare persoană în parte avizul portarmă,
Serviciului Poliţiei de Ordine Publică din inspectoratului judeţean de poliţie pe raza căruia funcţionează ori Direcţiei Generale
de Poliţie a Municipiului Bucureşti, întrucât aceste structuri sunt persoane juridice de drept public şi se încadrează la art. 66
alin. (2) din Legea nr. 295/2004.
(3) Avizul portarmă se acordă în condiţiile art. 69 din Legea nr. 295/2004 şi art. 71 din H.G. nr. 130/2005.
Art. 78 – (1) Structurile de ordine publică ale Poliţiei Române nu au atribuţii referitoare la activităţile de avizare
sau control a obiectivelor asigurate cu pază de efective ale Poliţiei Comunitare sau a serviciilor publice destinate asigurării
pazei obiectivelor de interes judeţean înfiinţate la nivelul Consiliilor judeţene.
(2) Poliţia Comunitară poate înfiinţa dispecerate de monitorizare a sistemelor de alarmare la care pot fi conectate
doar obiectivele la care asigură paza în conformitate cu prevederile legale. Asistenţa tehnică necesară conectării abonaţilor şi
remedierilor defecţiunilor poate fi efectuată doar de societăţi licenţiate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei.
(3) Serviciilor publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes judeţean înfiinţate la nivelul Consiliilor
judeţene, nu pot înfiinţa dispecerate de monitorizare a sistemelor de alarmare, însă pot folosi dispeceratele înfiinţate de
Corpul gardienilor publici anterior Legii nr. 371/2004 ce au fost preluate de aceste structuri, în condiţiile prevăzute la alin. (2).
Art. 79 – În situaţia în care armamentul folosit în activitatea de pază de către personalul societăţii specializate de
pază în posturi temporare când nu poate fi predat din schimb în schimb şi nu există posibilitatea păstrării în condiţiile legale
după terminarea serviciului, acesta poate fi depus la: unitatea de poliţie unde există serviciul de permanenţă asigurat,
Jandarmerie, Poliţie Comunitară, alte societăţii specializate de pază etc., cu acordul scris al şefului unităţii şi respectarea
regulilor specifice.
Art. 80 – (1) Poliţiştilor le este interzis să divulge datele şi informaţiile obţinute în exercitarea atribuţiilor de
serviciu, referitoare la activitatea specifică a structurilor de pază şi protecţie, de natură a afecta drepturile şi interesele
legitime ale acestora.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie abatere disciplinară.

Art. 801 – (1) Poliţiştii de proximitate, în cadrul activităţilor specifice pe care le desfăşoară pe raza de competenţă
vor identifica obiectivele la care se impune instituirea pazei fizice, introducerea sistemelor de protecţie mecanică şi electronică
sau completarea şi modernizarea acestora, precum şi conectarea la dispeceratele de monitorizare locale, notificând despre
aceasta, pe baza unei grile, compartimentelor sisteme de pază din cadrul poliţiilor municipale şi orăşeneşti. Poliţiştii din
aceste compartimente vor verifica şi dispune luarea măsurilor legale pentru securizarea obiectivelor semnalate.
(2) Asociaţiile de proprietari vor fi consiliate de poliţiştii de proximitate pentru a lua măsuri în vederea introducerii
unor sisteme mecanice şi electronice adecvate la intrările în scările blocurilor. Totodată, se vor face recomandări, în zonele

unde se impune (parcări, alei izolate, locuri în care se încalcă frecvent ordinea şi liniştea publică sau activează găştile de
cartier, etc.), să se organizeze paza şi protecţia cu societăţi licenţiate în sistem de patrulare.
Art. 81 – Anexele nr. 1 - 36 fac parte integrantă din prezentele Norme metodologice.
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