Anex
NORMELE METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i
protec ia persoanelor
CAPITOLUL I
Dispozi ii generale
Art. 1 – (1) Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i protec ia persoanelor prin for e i mijloace
civile se realizeaz cu sprijinul i sub coordonarea, îndrumarea i controlul Inspectoratului General al
Poli iei Române i al unit ilor subordonate, care urm resc respectarea prevederilor legale în acest
domeniu de activitate.
(2) Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i protec iei persoanelor prin for e i mijloace militare
se realizeaz cu sprijinul i sub coordonarea, îndrumarea i controlul Inspectoratului General al
Jandarmeriei Române i al unit ilor subordonate, care urm resc respectarea prevederilor legale în
acest domeniu de activitate.
(3) Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplic activit ilor privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor i persoanelor, precum i a transporturilor cu caracter special
apar inând structurilor i institu iilor din cadrul sistemului de ap rare, ordine public i siguran
na ional , care se asigur în conformitate cu reglement rile stabilite în cadrul acestora.
Art. 2 – (1) În vederea îndeplinirii obliga iilor prev zute de Legea nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor i protec ia persoanelor, cu modific rile i complet rile ulterioare,
denumit în continuare Lege, unit ile prev zute la art. 2 alin. (1) din Lege, indiferent de natura
capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de de inere a bunurilor ori valorilor, trebuie
adopte m suri de securitate în formele prev zute de Lege, completate cu m suri procedurale.
(2) Cerin ele minimale de securitate, pe zone func ionale i categorii de unit i, sunt definite în
Anexa nr.1.
(3) Adoptarea m surilor de securitate prev zute la alin. (1) se realizeaz în conformitate cu
analiza de risc efectuat de unitate, prin structuri de specialitate sau prin exper i abilita i, ce de in
competen e profesionale dobândite pentru ocupa ia de evaluator de risc la efrac ie.
(4) Pân la adoptarea standardului ocupa ional pentru evaluator de risc la efrac ie, analizele de
risc pot fi elaborate de speciali ti cu o vechime în domeniul evalu rii riscului la efrac ie mai mare de 5
ani.
(5) Analiza de risc la efrac ie trebuie s asigure identificarea vulnerabilit ilor i a riscurilor,
determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizic i s indice
surile de protec ie necesare obiectivului analizat.
Art. 3 - (1) Pentru unit ile care î i desf oar activitatea printr-o re ea format din subunit i
sau puncte de lucru distribuite teritorial, responsabilitatea asigur rii m surilor de securitate în întreaga
re ea revine conducerii unit ii centrale.
(2) Organizarea în comun a pazei se poate efectua, cu avizul poli iei, în situa iile în care
unit ile func ioneaz în acela i imobil, perimetru sau spa iu al turat, caz în care obliga ia asigur rii
surilor de securitate revine conduc torilor unit ilor care de in cota de proprietate sau folosin
majoritar , sau administratorului obiectivului, cu consultarea celorlal i de in tori.
(3) Pentru asigurarea pazei, ordinii i siguran ei localurilor publice, hotelurilor, motelurilor,
campingurilor, cluburilor, pensiunilor, discotecilor i altor locuri de distrac ie sau de agrement,
administratorii acestora au obliga ia de a folosi personal calificat i atestat, potrivit legii.
Art. 4 – (1) Conduc torii unit ilor care opereaz cu numerar au obliga ia implement rii unor
suri eficiente în scopul asigur rii protec iei personalului i a valorilor pe timpul manipul rii,
proces rii, depozit rii sau transportului i descuraj rii s vâr irii infrac iunilor contra patrimoniului,
precum i în scopul acord rii sprijinului necesar organelor judiciare în vederea identific rii
ptuitorilor.

(2) La obiectivele cu program permanent în care pe timpul nop ii î i desf oar activitatea mai
pu in de trei angaja i, conduc torii unit ilor au obliga ia execut rii i folosirii unui ghi eu special
amenajat pentru efectuarea de tranzac ii.
(3) În situa ia unit ilor la care activitatea de procesare, depozitare i transport valori este
externalizat , obliga ia pentru adoptarea acestor m suri de securitate revine prestatorului licen iat al
acestor servicii.
Art. 5 – (1) Planul de paz este documentul în baza c ruia se organizeaz paza i se întocme te,
cu respectarea prevederilor art. 5 din Lege, numai în situa ia în care se instituie paza cu personal
uman.
(2) În situa ii excep ionale, pentru asigurarea provizorie a protec iei unit ii pe o perioad de
maximum 7 zile pot fi instituite m suri de paz care nu necesit întocmirea planului de paz i
avizarea acestuia.
(3) Planul de paz se depune la structura de poli ie organizat la nivelul unit ii administrativteritoriale pe raza c reia se afl obiectivul, denumit în continuare unitate de poli ie competent
teritorial, cu cel pu in 24 de ore înainte de instituirea pazei potrivit contractului de prest ri servicii ori
a deciziei conducerii, în cazul pazei proprii.
(4) Actualizarea planului de paz se face numai în situa ia modific rii suprafe ei, topografiei
obiectivului, a dispozitivului de paz , a regulilor de acces ori la schimbarea prestatorului, prin
intermediul unor acte adi ionale.
(5) În situa ia în care m surile de securitate a obiectivului, adoptate de conducerea unit ii ca
rezultat al analizei de risc, prev d organizarea pazei numai prin mijloace mecano-fizice i sisteme
tehnice de alarmare, monitorizare i interven ie, se va întocmi un plan de interven ie, f
a mai fi
necesar întocmirea planului de paz . Planul de interven ie se întocme te de unitatea prestatoare a
serviciului de monitorizare i interven ie, cu avizul beneficiarului i se prezint organelor de poli ie cu
ocazia verific rilor.
Art. 6 - În cazul în care are loc schimbarea furnizorului serviciilor de paz sau serviciilor de
monitorizare i interven ie, fostul furnizor este obligat, la solicitarea scris a beneficiarului, s asigure
prestarea serviciilor pân ce noul furnizor va realiza instituirea serviciului de paz sau conectarea în
întregime a sistemelor tehnice de alarmare ale unit ii, dar nu mai mult de 30 zile de la data încet rii
contractului.
Art. 7 – (1) Unitatea de poli ie competent teritorial analizeaz planul de paz i acord avizul
de specialitate în cel mult 30 zile de la data înregistr rii solicit rii.
(2) Avizul de specialitate se acord dac sunt îndeplinite cumulativ urm toarele condi ii:
a) planul de paz con ine toate datele i informa iile prev zute la art. 5 alin. (2) din Lege;
b) beneficiarul face dovada dreptului de proprietate sau folosin asupra obiectivului ce
urmeaz a fi asigurat cu paz ;
c) exist un contract de prest ri servicii încheiat cu respectarea prevederilor legale i în termen
de valabilitate cu o societate specializat de paz i protec ie ce de ine licen de func ionare valabil ,
în cazul în care paza se efectueaz prin astfel de societ i.
(3) În situa ia existen ei unui litigiu privind dreptul de proprietate sau folosin asupra
obiectivului se acord aviz de specialitate pentru planul de paz depus de beneficiarul care face
dovada înscrierii acestor drepturi în registrul de carte funciar i prezint documente care atest
dreptul de proprietate sau folosin . În aceste cazuri, regulile privind accesul în obiectiv se stabilesc
de p ile în litigiu, pân la solu ionarea acestuia.
(4) Avizul poli iei pentru planul de paz se retrage când nu mai sunt îndeplinite cumulativ
condi iile care au stat la baza acord rii, caz în care beneficiarul i prestatorul aplic m surile de
restabilire a situa iei legale.
Art. 8 – (1) Planurile de paz ale c ilor ferate, p durilor, terenurilor forestiere, fondurilor de
vân toare i de pescuit, conductelor pentru transportul hidrocarburilor i al produselor petroliere,
sistemelor de iriga ii i ale re elelor telefonice i de transport al energiei electrice se adapteaz
caracteristicilor func ionale ale acestora.

(2) Planurile de paz destinate unor obiective care dep esc limitele unei unit i teritorial administrative se vor aviza în comun de unit ile de poli ie competente teritorial, cererea fiind depus
la unitatea pe raza c reia se afl suprafa a cea mai mare a obiectivului.
Art. 9 – (1) Documentele specifice execut rii i eviden ierii serviciului de paz prin for e i
mijloace civile i modelele acestora sunt cuprinse în anexa nr. 2.
(2) Documentele prev zute la alin (1) se înregistreaz la prestator i se vizeaz spre
neschimbare de beneficiar, iar dup completare, prestatorul asigur p strarea acestora pe o durat de
minim 2 ani. În cazul instituirii pazei proprii, documentele se înregistreaz i se p streaz de c tre
unitate.
(3) Controlul modului în care sunt consemnate activit ile desf urate în documentele specifice
execut rii i eviden ierii serviciului de paz revine efului de obiectiv în cazul efectu rii pazei prin
societ i specializate de paz i protec ie sau efului forma iunii pentru paza proprie.

CAPITOLUL II
FORMELE DE PAZ
Sec iunea 1 - Paza cu efective de jandarmi
Art. 10 - (1) Achizi ia i instalarea sistemelor electronice de securitate a obiectivelor, bunurilor
i valorilor a c ror paz i protec ie se execut cu efective de jandarmi, se realizeaz de c tre
beneficiar, potrivit legii.
(2) Sistemele electronice de securitate ale obiectivelor p zite cu efective de jandarmi se
conecteaz la dispeceratele de monitorizare ale Jandarmeriei Române.
Art. 11 - (1) Paza, protec ia i interven ia cu efective de jandarmi se organizeaz i se
efectueaz potrivit planului de paz i protec ie, întocmit de c tre conduc torii unit ilor beneficiare
împreun cu unitatea de jandarmi care asigur efectivele pentru paz i protec ie, dup efectuarea
analizei de risc de c tre o comisie numit de comandantul/ eful unit ii de jandarmi.
(2) Comisia prev zut la alin. (1) este format din ofi eri speciali ti, cu atribu ii în domeniu, din
cadrul unit ii care are în administrare obiectivele, bunurile i valorile sau asigur efectivele destinate
pazei i protec iei, comandan ii/ efii structurilor de paz i protec ie; la lucr rile comisiei particip i
reprezentan ii beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale pe linia protec iei informa iilor
clasificate.
Art. 12 - (1) Formele, modalit ile i procedeele de paz i protec ie se stabilesc de c tre
comandantul/ eful unit ii, de comun acord cu conduc torul unit ii beneficiare, în func ie de
executarea recunoa terii i a analizei de risc executate la obiectiv.
(2) Interven ia cu efective de jandarmi se execut la obiectivele din competen , conform
Planului de interven ie i cooperare întocmit de c tre unitatea de jandarmi competent teritorial.
(3) Instituirea pazei, respectiv ridicarea acesteia de la obiectivele diplomatice, în limita celor
stabilite prin hot râre a Guvernului, se face prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului
General al Jandarmeriei Române, pe baza notific rilor Ministerului Afacerilor Externe.
(4) Dispozitivele de protec ie fizic la obiectivele cu activit i nucleare se stabilesc în
conformitate cu norme metodologicele prev zute de Comisia Na ional de Control al Activit ilor
Nucleare.
(5) În cazul unit ilor în care paza, protec ia i interven ia cu efective de jandarmi se asigur în
comun cu societ i specializate de paz i protec ie sau servicii publice specializate, întocmirea
planului de paz i protec ie se face de c tre conduc torii unit ilor beneficiare împreun cu unitatea
de jandarmi i efii acestor efective.
(6) În situa ia în care, o institu ie func ioneaz în mai multe imobile, paza i protec ia cu
efective de jandarmi se asigur la sediul social al acesteia, iar la celelalte sedii, numai dac sunt
nominalizate într-un act normativ similar celui care a determinat instituirea pazei.

Art. 13 – (1) Controlul efectivelor care asigur paza, protec ia i interven ia la obiectivele a
ror paz este asigurat cu jandarmi revine Jandarmeriei Române.
(2) Controlul efectivelor care asigur paza i protec ia obiectivelor cu activit i nucleare, în
sistem integrat de paz i protec ie unic condus de for ele de jandarmi, se execut trimestrial, de c tre
Jandarmeria Român i personalul desemnat de beneficiar, conform unui plan comun de control.
Art. 14 – La încheierea contractelor de prest ri servicii cu unit ile Jandarmeriei Române
pentru paza i protec ia obiectivelor, bunurilor i valorilor precum i a transporturilor cu caracter
special, beneficiarii serviciilor de paz i protec ie prev zu i la art. 6 alin. (1) din Lege au obliga ia de
a prezenta documentele solicitate de c tre unitatea de jandarmi necesare instituirii pazei.
Art. 15 – (1) Personalul beneficiarului care înso te transportul de bunuri i valori asigurat prin
efective de jandarmi, inclusiv conduc torul auto, se include în compunerea echipajului i se
subordoneaz efului echipajului.
(2) Transporturile de materii explozive, radioactive sau nucleare pot sta iona numai în afara
localit ilor, în parc ri sau în alte locuri special amenajate, cu în tiin area prealabil a unit ii de
jandarmi i a unit ii competente teritorial a Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen .
Sec iunea a 2-a - Paza cu personal din poli ia local sau din serviciile publice destinate asigur rii
pazei obiectivelor de interes jude ean
Art. 16 - (1) Paza bunurilor i a valorilor de inute de autorit ile sau institu iile publice locale
sau jude ene se poate asigura i cu personal contractual angajat al poli iei locale sau al direc iilor i
serviciilor jude ene de paz , cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, calificarea i
atestarea acestor categorii de personal, precum i la îndeplinirea atribu iilor de serviciu sau la
instituirea documentelor specifice.
(2) Controlul respect rii prevederilor legale în acest domeniu de activitate se realizeaz de c tre
primar, reprezentan ii acestuia sau de conducerea poli iei locale ori, dup caz, de c tre conducerea
serviciilor publice destinate asigur rii pazei obiectivelor de interes jude ean.
(3) Poli ia local sau serviciile publice destinate asigur rii pazei obiectivelor de interes jude ean
asigur servicii de paz a obiectivelor, bunurilor i valorilor sau a transporturilor de valori la
obiectivele, bunurile i valorile stabilite prin hot râre a consiliului local, respectiv a consiliului
jude ean.
Art. 17 - Conducerea unit ii beneficiare a serviciilor de paz prin intermediul poli iei locale
sau serviciilor publice destinate asigur rii pazei obiectivelor de interes jude ean are obliga ia de a
notifica unitatea de poli ie competent teritorial, cu privire la instituirea sau renun area la aceast
form de paz .
Sec iunea a 3-a - Paza proprie
Art. 18 – (1) Paza proprie a obiectivelor, bunurilor sau valorilor aflate în patrimoniul unit ilor
prev zute la art. 2 alin.(1) din Lege se organizeaz i se execut cu personal de paz calificat i atestat
potrivit legii, aflat în raporturi de munc sau serviciu cu respectiva unitate.
(2) Asigurarea pazei, ordinii i siguran ei în localuri publice, hoteluri, moteluri, campinguri,
cluburi, pensiuni, discoteci i în alte locuri de distrac ie sau de agrement se poate realiza cu paz
proprie, în condi ii similare celor de la alin.(1).

Art. 19 – (1) Angajatorul are obliga ia de a echipa personalul de paz cu uniform , echipament
de protec ie, însemne distinctive i ecuson de identificare, precum i de a asigura portul acestora în
timpul execut rii serviciului.
(2) Personalul de paz are obliga ia ca, pe timpul execut rii serviciului, s poarte uniforma de
serviciu, echipamentul de protec ie, însemnele distinctive i ecusonul de identificare.

(3) Descrierea uniformei de serviciu, echipamentului de protec ie, însemnelor distinctive i
ecusonului de identificare constituie anex la planul de paz .
(4) Uniforma de serviciu, echipamentul de protec ie i însemnele distinctive se stabilesc de
fiecare conduc tor de unitate, cu respectarea prevederilor din anexa nr. 3.
(5) Nu se pot adopta însemne, uniforme, legitima ii, accesorii de echipament sau denumiri
similare ori asem toare cu cele ale autorit ilor publice ale organismelor interna ionale la care
România este parte.

Sec iunea a 4-a - Paza în mediul rural
Art. 20 – (1) Prin paza în mediul rural se asigur paza bunurilor aflate în domeniul public sau
privat al unit ii administrative, precum i, a celor apar inând cet enilor acesteia.
(2) Serviciul de paz se realizeaz prin instituirea unor posturi fixe i/sau patrule mobile pe raza
administrativ teritorial a comunei, cu personal de paz propriu al prim riei, calificat i atestat, cu
personal al poli iei locale sau agen i din cadrul societ ilor specializate de paz i protec ie.
Art. 21 - (1) Planul de paz al comunei cuprinde urm toarele capitole: teritoriu, popula ia, c ile
de acces, obiectivele de interes local, instala iile i mijloacele tehnice de paz i de alarmare ale
acestora, echipamentele de supraveghere video a c ilor de acces, dispozitivul de paz prev zut,
echipamente de supraveghere video, consemnul general i particular, dotarea cu uniform , însemne
distinctive, mijloace de comunica ii i autoap rare. Acesta se întocme te anterior instituirii formei de
paz i se actualizeaz în func ie de modific rile survenite.
(2) Prin dispozitivul de paz se stabile te num rul de posturi fixe i itinerariile de patrulare,
perioada în care acestea func ioneaz i efectivele necesare.
(3) În situa ia în care paza se asigur cu personal al poli iei locale, planul de paz se întocme te
de c tre eful acestei structuri, cu sprijinul de specialitate al unit ii de poli ie competent teritorial i
se aprob de primar.
(4) Pentru executarea i eviden ierea serviciului de paz în mediul rural se instituie i se
utilizeaz documentele specifice prev zute în Anexa nr. 2.
(5) Instruirea i controlul personalului de paz din localit ile rurale, indiferent de forma de
paz aleas se realizeaz de c tre primar, împuternici ii acestuia, personalul din conducerea
societ ilor specializate de paz i protec ie i organele de poli ie.
Sec iunea a 5-a - Paza i protec ia prin societ i specializate de paz

i protec ie

Art. 22 – Societ ile specializate de paz i protec ie sunt societ i comerciale care au înscris ca
obiect principal de activitate codul CAEN 8010, un sediu lucrativ înregistrat i autorizat pentru
organizarea administrativ i coordonarea operativ a personalului angajat i care au dobândit dreptul
de a presta serviciile prev zute de Lege, conform licen ei acordat de Inspectoratul General al Poli iei
Române.
Art. 23 – În în elesul prezentelor norme metodologice prin conduc tor al unei societ i
specializate de paz i protec ie se în elege administratorul societ ii comerciale, pre edintele
consiliului de administra ie sau directorul general ori executiv cu atribu ii în coordonarea operativ a
personalului de paz .
Art. 24 - (1) În vederea ob inerii licen ei de func ionare pentru a desf ura activit i de paz i
protec ie, reprezentantul legal al societ ii trebuie s depun la inspectoratul de poli ie jude ean
competent sau Direc ia General de Poli ie a Municipiului Bucure ti, pe baz de opis, urm toarele
documente:
a) cererea de acordare a licen ei de func ionare, datat i înregistrat la societate;
b) regulamentul de organizare i func ionare, întocmit cu respectarea modelului pus la
dispozi ie de Inspectoratul General al Poli iei Române, adaptat specificului societ ii;
c) lista cu mijloacele prev zute la art. 20 alin. (3) lit. b) din Lege;

d) copie certificat de pe dovada eliberat de Oficiul de Stat pentru Inven ii i M rci, referitoare
la înregistrarea denumirii societ ii i a însemnelor distinctive;
e) copie certificat de pe notificarea prin care se încuno tiin eaz consiliul jude ean sau, dup
caz, Consiliul General al Municipiului Bucure ti, despre faptul c societatea va avea sediul social în
zona de responsabilitate a acestora;
f) copie certificat de pe dovada achit rii taxei pentru eliberarea licen ei de func ionare;
g) certificatul de înregistrare i certificatul constatator, eliberate de Oficiul Registrului
Comer ului cu toate men iunile înscrise i/referitoare la situa ia societ ii comerciale;
h) documente privind dovada existen ei sediului lucrativ pentru organizarea administrativ i
coordonarea operativ a personalului angajat;
i) copii certificate de pe atestatele profesionale pentru persoanele care execut activit i de paz
i protec ie, în situa ia în care societatea are angajate astfel de persoane;
j) documente privind dovada îndeplinirii condi iilor prev zute la art. 20 alin. (10) din Lege, de
tre conduc torul societ ii.
(2) Documentele prev zute la alin. (1) lit. j), necesare acord rii avizului prev zut de art. 20 alin.
(9) din Lege, sunt urm toarele:
a) copii certificate de pe actul de identitate sau alte documente ce fac dovada cet eniei i a
vârstei;
b) certificatul de cazier judiciar în termen de valabilitate;
c) curriculum vitae elaborat potrivit prevederilor Hot rârii Guvernului nr. 1.021/2004 pentru
aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
d) copie certificat a diplomei de absolvire a studiilor superioare juridice sau a certificatului de
competen e pentru ocupa ia „manager de securitate”;
(3) Documentele prev zute la alin. (1) i (2), depuse în copie certificat , se prezint înso ite de
documentele originale, care dup confruntare se restituie reprezentantului legal.
(4) Persoanele juridice str ine care solicit ob inerea licen ei de func ionare pentru a desf ura
activit i de paz i protec ie trebuie s depun documente similare celor prev zute la alin. (1) – (4),
traduse i legalizate.
.
Art. 25 – (1) Dup depunerea tuturor documentelor prev zute la art. 24, unitatea de poli ie
competent verific îndeplinirea condi iei ob inerii avizului pe siguran na ional , a condi iei
referitoare la buna conduit cet eneasc a conduc torului societ ii, a sediului lucrativ i întocme te
un raport cu propuneri corespunz toare, pe care îl înainteaz , împreun cu întreaga documenta ie,
Inspectoratului General al Poli iei Române.
(2) Avizul prealabil al Serviciului Român de Informa ii se elibereaz la cererea inspectoratelor
de poli ie jude ene, respectiv Direc iei Generale de Poli ie a Municipiului Bucure ti, în cursul
procedurii de verificare a îndeplinirii condi iilor de acordare a licen ei.
(3) În vederea verific rii îndeplinirii condi iei referitoare la buna conduit cet eneasc ,
organele de poli ie competente efectueaz investiga ii i verific ri la domiciliu sau re edin , locurile
de munc anterioare precum i în eviden ele poli iei sau ale altor institu ii. Prin buna conduit
cet eneasc se în elege comportamentul conform normelor de convie uire social , care nu aduce
atingere valorilor sociale ocrotite de legisla ie i care nu lezeaz drepturile i interesele celorlal i
membri ai comunit ii cu care un anumit individ interac ioneaz la un moment dat. La evaluarea
comportamentului se au în vedere cel pu in dou acte de înc lcare a legii.
Art. 26 – (1) Avizul prev zut de art. 20 alin. (9) din Lege se acord în situa ia în care sunt
îndeplinite cumulativ toate condi iile prev zute de Lege, numai împreun cu licen a de func ionare
prev zut la art. 20 alin. (4) din Lege sau ulterior ob inerii acesteia. Avizul î i înceteaz valabilitatea
în momentul pierderii calit ii de conduc tor al societ ii comerciale sau neîndeplinirii cumulative a
condi iilor care au stat la baza acord rii acestuia.
(2) Licen a prev zut la art. 20 alin. (4) din Lege se acord în situa ia în care sunt îndeplinite
cumulativ toate condi iile prev zute de Lege, are valabilitate de 3 ani de la data emiterii i poate fi
reînnoit la fiecare 3 ani, numai în intervalul de valabilitate.

(3) Societ ile comerciale care au de inut licen i nu au ob inut reînnoirea acesteia, pot solicita
eliberarea unei noi licen e urmând procedura de licen iere ini ial , f când dovada c nu mai activeaz
în domeniu i a îndeplinirii condi iilor de reînnoire.
Art. 27 (1) Reînnoirea licen elor de func ionare a societ ilor specializate de paz i protec ie se
solicit cu cel pu in 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.
(2) În vederea reînnoirii licen ei de func ionare, reprezentantul legal al societ ii specializate de
paz i protec ie are obliga ia depunerii în termenul prev zut de alin. (1), la inspectoratul de poli ie
jude ean sau, dup caz, Direc ia General de Poli ie a Municipiului Bucure ti pe raza c ruia î i are
sediul social, a urm toarelor documente:
a) cererea de reînnoire;
b) licen a în original;
c) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comer ului cu situa ia societ ii
comerciale, în form extins ;
d) certificatele de cazier fiscal i judiciar ale persoanei juridice în termen de valabilitate;
e) avizul i certificatul de cazier judiciar în termen de valabilitate ale conduc torului societ ii;
f) certificatul de înregistrare a m rcii la Oficiul de Stat pentru Inven ii i M rci;
g) dovada existen ei logisticii necesare desf ur rii activit ii, respectiv uniforme, mijloace de
autoap rare, tehnic de comunica ii, autoturisme, autospeciale de transport valori, în func ie de
num rul de contracte i angaja i;
h) dovada eliberat de inspectoratele teritoriale de munc din care s rezulte personalul angajat
pe categorii i copia statului de plat a salariilor pentru luna corespondent a adeverin ei eliberat de
inspectoratele teritoriale de munc ;
i) situa ia nominal a personalului calificat i atestat care cuprinde obligatoriu seriile i
numerele documentelor ob inute în acest sens.
Art. 28 - Inspectoratul General al Poli iei Române, acord reînnoirea licen ei dac societatea
îndepline te cumulativ urm toarele condi ii:
a) are ca obiect principal de activitate paz i protec ie i se afl în func iune;
b) func ioneaz la sediile declarate i înregistrate;
c) persoana juridic nu a fost condamnat pentru s vâr irea unor infrac iuni;
d) nu are datorii fiscale;
e) administratorul este avizat i îndepline te în continuare condi iile stabilite în art. 20 alin. (10)
din Lege;
f) face dovada c de ine mijloacele tehnico-materiale în vederea desf ur rii activit ii pentru
care a fost licen iat în condi ii optime;
g) personalul de paz angajat este calificat i atestat profesional, cu excep ia celui angajat în
condi iile art. 41 alin. (2);
h) este respectat termenul de depunere a documenta iei complete pentru solicitarea reînnoirii
licen ei;
i) se men ine avizul Serviciului Român de Informa ii;
j) conduc torul societ ii a pus la dispozi ia organelor de poli ie competente documentele,
datele i informa iile solicitate de acestea în exercitarea atribu iilor prev zute de Lege sau prezentele
norme metodologice.
Art. 29 Societ ile specializate de paz i protec ie pot presta servicii specifice dac
conduc torul societ ii de ine avizul poli iei, iar personalul folosit este calificat i atestat profesional
pentru activit ile respective.
Art. 30 Conduc torii societ ilor specializate de paz i protec ie au obliga ia de a asigura
desf urarea activit ii societ ilor specializate de paz i protec ie în sediile principale sau secundare,
înregistrate la Oficiul Registrului Comer ului i notificate organelor de poli ie competente teritorial.
(2) Conduc torul societ ii specializate de paz i protec ie are obliga ia de a comunica în
termen de 15 zile inspectoratului de poli ie jude ean sau Direc iei Generale de Poli ie a Municipiului
Bucure ti, dup caz pe raza c ruia are sediul social, orice modificare privind schimbarea adresei

sediilor principale sau secundare, datelor de contact sau altor date legate de organizarea i
func ionarea societ ii.
(3) Semestrial, pân la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea societ ii are
obliga ia s informeze, în scris, inspectoratul de poli ie jude ene sau Direc ia General de Poli ie a
Municipiului Bucure ti despre activit ile desf urate, conform modelului publicat pe pagina web a
Inspectoratului General al Poli iei Române. Pentru punctele de lucru, informarea se depune la
inspectoratul de poli ie jude ean sau Direc ia General de Poli ie a Municipiului Bucure ti, pe raza
ruia s-au desf urat activit ile respective.

Art. 31 (1) Conduc torii societ ilor specializate de paz i protec ie au obliga ia de a
consemna în registrul special, în ordine cronologic , contractele de prest ri servicii, în termen de 5
zile de la data încheierii acestora.
(2) Registrul special pentru eviden ierea contractelor se înregistreaz la inspectoratul de poli ie
jude ean sau Direc ia General de Poli ie a Municipiului Bucure ti, pe raza c ruia societatea are
înregistrat sediul social, se p streaz la sediul lucrativ al acesteia, iar dup completarea filelor se
arhiveaz pe o perioad de 2 ani.
(3) Conduc torul societ ii specializate de paz i protec ie care î i înceteaz activitatea de paz
are obliga ia p str rii registrelor aceea i perioad .
Art. 32 - (1) Pentru verificarea modului de efectuare a serviciului de c tre personalul de paz ,
conduc torul societ ii trebuie s asigure controlul acestora prin personal anume desemnat.
(2) Paza obiectivului asigurat cu un dispozitiv format din mai mult de 5 posturi de paz va fi
coordonat de c tre un ef de tur pe schimb, care va efectua instruirea i repartizarea în posturi a
personalului de paz , preluând atribu iile unui post de paz în caz de nevoie.
(3) Pentru fiecare obiectiv asigurat cu paz i protec ie printr-o societate specializat ,
conduc torul societ ii specializate trebuie s desemneze un ef de obiectiv care s asigure
rela ionarea permanent cu beneficiarul serviciilor de paz i s dispun m suri de eficientizare a
serviciului prestat, precum i controlul personalului din subordine.
(4) Verificarea modului de efectuare a serviciului de paz , se realizeaz zilnic, cel pu in o dat
pe schimb, de c tre personalul cu atribu ii de control anume desemnat, consemnându-se despre
aceasta în registrul de control.
(5) eful de tur sau de obiectiv, dup caz, execut instruirea agen ilor de paz cu prevederile
consemnelor generale i particulare i r spunde de modul de executare a serviciului de c tre ace tia.
Art. 33 - (1) În vederea eviden ierii execut rii serviciului de paz , conduc torul societ ii
specializate de paz i protec ie are obliga ia de a asigura documentele necesare specifice prev zute în
anexa nr. 2, iar eful de obiectiv de a verifica completarea corespunz toare a acestora.
(2) Toate evenimentele produse în obiectivele asigurate de societatea specializat de paz i
protec ie, se înregistreaz i analizeaz lunar de conducerea societ ii.
Art. 34 - (1) Planul de protec ie reprezint documentul operativ, avizat de poli ie, în baza c ruia
se desf oar activit ile specifice de gard de corp.
(2) Planul de protec ie se întocme te de conducerea societ ii specializate de paz i protec ie cu
consultarea beneficiarului i se depune, spre avizare, la inspectoratul de poli ie jude ean sau Direc ia
General de Poli ie a Municipiului Bucure ti pe raza c ruia are domiciliul sau re edin a persoana
reia i se asigur protec ie, cu 5 zile înainte de începerea activit ii contractate.
(3) Prin planul de protec ie se stabilesc în principal datele de identificare ale persoanei c reia i
se asigur protec ia, date privind amenin rile posibile i necesitatea protec iei, dispozitivul de
protec ie, limitele traseelor de deplasare, mijloacele de transport folosite, personalul abilitat care
execut activit ile de protec ie, consemnul general i particular al personalului gard de corp, modul
de ac iune în diferite situa ii, leg tura i cooperarea cu autorit ile cu atribu ii în domeniu.
Art. 35 - (1) Copia procesului verbal prin care se constat i se sanc ioneaz una dintre
contraven iile prev zute la art. 60 lit. g) sau h) din Lege se înainteaz de c tre organul din care face

parte agentul constatator, în termen de 5 zile, inspectoratului de poli ie jude ean sau, dup caz,
Direc iei Generale de Poli ie a Municipiului Bucure ti, în a c rui raz teritorial se afl sediul social al
societ ii specializate de paz i protec ie.
(2) Unit ile de poli ie prev zute la alin. (1) in eviden a sanc iunilor contraven ionale care atrag
suspendarea, pe o perioad de la o lun la 3 luni, a dreptului societ ii sanc ionate de a încheia noi
contracte i de a angaja personal i au obliga ia de a se sesiza din oficiu cu privire la îndeplinirea
condi iilor de suspendare prev zute de lege.
(3) Suspendarea dreptului de a încheia noi contracte i de a angaja personal pentru executarea
acestora, se dispune prin dispozi ie a efului inspectoratului de poli ie jude ean sau, dup caz, a
directorului general al Direc iei Generale de Poli ie a Municipiului Bucure ti, pe raza c ruia persoana
juridic î i are sediul social, pe baza unui referat motivat în care sunt men ionate faptele constatate i
prevederile legale înc lcate, precum i durata de suspendare propus , în func ie de gravitatea faptelor
comise.
(4) Dup dispunerea m surii, aceasta se comunic societ ii în cauz , Inspectoratului General al
Poli iei Române, Serviciului Român de Informa ii i Inspectoratului Teritorial de Munc , precizânduse în mod clar durata suspend rii, data de la care intervine m sura precum i obliga iile ce revin
conduc torului societ ii în aceast perioad .
(5) M sura suspend rii se public pe pagina web a Inspectoratului General al Poli iei Române.
Art. 36 - (1) Anularea licen ei de func ionare a societ ii specializate de paz i protec ie, în
cazurile prev zute la art. 62 alin. (1) din Lege sau ca urmare a retragerii avizului prealabil al
Serviciului Român de Informa ii, se dispune de c tre Inspectoratul General al Poli iei Române sau,
dup caz, de c tre instan a de judecat .
(2) În cazul în care licen a nu este reînnoit în termenul de valabilitate, aceasta î i pierde
valabilitatea i se radiaz din eviden a computerizat a prestatorilor licen ia i de c tre Inspectoratul
General al Poli iei Române.
(3) Inspectoratul de poli ie jude ean sau Direc ia General de Poli ie a Municipiului Bucure ti,
dup caz, sesizat/sesizat de s vâr irea uneia dintre faptele care atrag anularea licen ei, în termen de
15 zile de la sesizare, efectueaz cercet ri i stabile te împrejur rile comiterii faptei.
(4) Actul de constatare a situa iei care atrage anularea licen ei, documentele care au stat la baza
constat rii, originalul licen ei de func ionare i raportul unit ii de poli ie privind propunerea de
anulare a licen ei se înainteaz Inspectoratului General al Poli iei Române, care se pronun în termen
de 10 zile de la data sesiz rii.
(5) În cazurile prev zute la art. 62 alin. (1) lit. c) i d) din Lege, anularea licen ei se va dispune
dup r mânerea definitiv a hot rârii judec tore ti de condamnare a f ptuitorului.
(6) M sura anul rii licen ei se comunic societ ii specializate de paz i protec ie în cauz ,
inspectoratului de poli ie jude ean sau Direc iei Generale de Poli ie a Municipiului Bucure ti care a
cut propunerea, Serviciului Român de Informa ii, precum i oficiului registrului comer ului pe raza
ruia func ioneaz societatea, pentru înscrierea men iunii.
(7) M sura anul rii licen ei de func ionare poate fi atacat în justi ie, potrivit legii, de c tre
societatea sanc ionat , iar pân la r mânerea definitiv a hot rârii judec tore ti societatea specializat
de paz i protec ie beneficiaz de toate drepturile privind încheierea de contracte de servicii i
angajarea de personal.
Art. 37 - (1) Retragerea i anularea licen ei se dispune de c tre Inspectoratul General al Poli iei
Române i în situa ia în care conduc torul societ ii comerciale renun la desf urarea activit ilor în
domeniul pazei obiectivelor, bunurilor i valorilor, pazei transporturilor de bunuri i valori precum i
protec iei persoanelor.
(2) Cererea conduc torului societ ii specializat de paz i protec ie se depune la inspectoratul
de poli ie jude ean, respectiv Direc ia General de Poli ie a Municipiului Bucure ti, pe raza c ruia î i
are sediul social, sau la Inspectoratul General al Poli iei Române, împreun cu originalul licen ei.
Art. 38 M sura anul rii licen ei de func ionare a societ ii specializate de paz
public pe pagina web a Inspectoratului General al Poli iei Române.

i protec ie se

Art. 39 – (1) Pierderea sau furtul licen ei de func ionare se public în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a.
(2) Solicitarea duplicatului se face în baza dovezii de publicitate prev zut la alin.(1).
Art. 40 - Modelul licen ei de func ionare este prev zut în Anexa nr. 4.

CAPITOLUL III
Selec ia, atestarea, angajarea, preg tirea i dotarea
personalului de paz i gard de corp
Sec iunea 1 - Selec ia, atestarea i angajarea personalului de paz

i gard de corp

Art. 41 - (1) Conduc torii unit ilor prev zute la art. 2 alin. (1) din Lege i conduc torii
societ ilor specializate de paz i protec ie au obliga ia încadr rii personalului cu atribu ii de paz sau
gard de corp doar din rândul persoanelor care îndeplinesc condi iile privind preg tirea profesional i
atestarea, prev zute la art. 41 alin. (1) din Lege, cu excep ia situa iei prev zute la art. 40 alin. (3) din
Lege.
(2) În vederea angaj rii în condi iile prev zute la art. 40 alin. (3) din Lege, persoanele care
îndeplinesc condi iile legale dau o declara ie pe proprie r spundere cu privire la faptul c nu au mai
fost angaja i ca personal de paz sau gard de corp.
(3) Pentru ob inerea avizului Serviciului Român de Informa ii, unit ile prev zute la art. 40 alin.
(2) din Lege, înainteaz acestei institu ii adresa de solicitare a avizului înso it de copia certificat a
documentelor de identitate pentru fiecare persoan angajat în vederea execut rii serviciului de paz .
Art. 42 – Verificarea cunoa terii limbii române de c tre cet enii statelor membre ale Uniunii
Europene sau ale Spa iului Economic European se face de c tre angajator pe baza unui interviu i a
unei probe scrise.
Art. 43 – Certificatul de competen e profesionale prev zut la art. 41 alin. (5) din Lege se ob ine
la cerere i este eliberat de centrele de evaluare a competen elor profesionale autorizate conform legii
i cuprinde întreaga arie ocupa ional .
Art. 44 - (1) Ocupa ia de baz în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor i gard de
corp este agent de securitate i se dobânde te prin absolvirea cursurilor de calificare de baz i
promovarea examenului în acest sens.
(2) Poli tii care fac parte din comisiile de examinare constituite potrivit dispozi iilor art. 411
din Lege, sunt selecta i din rândul celor cu experien de minim 2 ani în domeniul sistemelor de
securitate.
(3) Tematica programelor de formare profesional de baz i perfec ionare este prev zut în
Anexa nr. 5.
(4) Pentru a men ine i a îmbun i cuno tin ele acumulate anterior, angajatorii sunt obliga i s
asigure preg tirea continu a personalului de execu ie pân la eful de tur inclusiv, în limita a cel
pu in 20 ore anual, prin furnizori de formare profesional autoriza i, în baza tematicii cadru stabilit
anual de Inspectoratul General al Poli iei Române i aprobat de Consiliul Na ional de Formare
Profesional a Adul ilor. R spunderea pentru desf urarea preg tirii continue revine conduc torului
societ ii sau, dup caz, responsabilului cu preg tirea din cadrul societ ii.
(5) Personalul de paz care a absolvit pân la data intr rii în vigoare a prezentelor norme
metodologice, cursurile de calificare pentru ocupa ia de agent paz i ordine – cod nomenclator
5169.1.1., este asimilat absolven ilor cursului de calificare profesional de baz .
(6) Calific rile pentru ocupa iile de control, conducere sau specializare se pot realiza i prin c i
informale sau non-formale, certificate de centrele de evaluare a competen elor profesionale autorizate
conform legii.

Art. 45 – Pentru ocupa iile agent control acces, agent de securitate incinte, agent gard de corp,
agent de interven ie paz i ordine i agent transport valori se organizeaz cursuri de perfec ionare, la
care pot participa doar absolven ii cursurilor de calificare de baz .
Art. 46 - (1) Copia procesului-verbal prin care se constat contraven ia prev zut la art. 60 lit.
e) din Lege, pentru înc lcarea de c tre personalul de paz ori gard de corp a obliga iilor i atribu iilor
prev zute la art. 48 - 50 din Lege se înainteaz de c tre organul din care face parte agentul
constatator, în termen de 5 zile, inspectoratului de poli ie jude ean sau, dup caz, Direc iei Generale
de Poli ie a Municipiului Bucure ti, în a c rui raz teritorial î i are domiciliul sau re edin a persoana
sanc ionat .
(2) Unit ile de poli ie prev zute la alin. (1) in eviden a sanc iunilor contraven ionale care
impun retragerea atestatului personalului de paz sau gard de corp i au obliga ia de a se sesiza din
oficiu cu privire la îndeplinirea condi iilor de retragere a atestatului prev zute de lege.
(3) Retragerea atestatului personalului de paz sau gard de corp se dispune de c tre conducerea
inspectoratului de poli ie jude ean sau, dup caz, Direc iei Generale de Poli ie a Municipiului
Bucure ti, în a c rui raz teritorial î i are domiciliul sau re edin a persoana sanc ionat , dup caz pe
baza:
a) actului prin care s-a dispus începerea urm ririi penale pentru o infrac iune în leg tur cu
serviciul sau o infrac iune cu inten ie;
b) procesului verbal de constatare a contraven iei i aplicare a sanc iunii contraven ionale
neatacat cu plângere în termenul legal sau, dup caz, a hot rârii judec tore ti r mas definitiv prin
care s-a solu ionat plângerea împotriva procesului verbal;
c) documentelor ce atest pierderea aptitudinilor fizice sau de declarare a iresponsabilit ii.
(4) M sura retragerii atestatului se înscrie în baza de date informatizat i comunicat în termen
de 10 zile unit ii angajatoare, persoanei în cauz i emitentului atestatului.
Art. 47 – Certificatul de competen e pentru ocupa ia „manager de securitate” se elibereaz de
tre formatorii autoriza i potrivit legii, dup urmarea i absolvirea cursurilor organizate pe baza unei
tematici cadru stabilit de Inspectoratul General al Poli iei Române i aprobat de Consiliul Na ional
de Formare Profesional a Adul ilor.
Art. 48 - (1) Pierderea sau furtul atestatului se public în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a.
(2) Eliberarea duplicatului atestatului se face pe baza dovezii publicit ii.
Art. 49 - Modelul atestatului profesional este prev zut în anexa nr. 6A.
Sec iunea a 2-a - Dotarea i folosirea însemnelor i a mijloacelor de ap rare
Art. 50 - (1) Angajatorii au obliga ia dot rii personalului de paz i gard de corp cu ecusoane
de identificare, potrivit art. 43 din Lege.
(2) Cu excep ia situa iei în care personalul de paz i gard de corp nu de ine atestat
profesional, fiind angajat în condi iile art. 41 alin. (2), în ecusonul de identificare se men ioneaz seria
i num rul atestatului profesional.
(3) Ecusonul se poart în partea stâng superioar a uniformei, la vedere, asigurând vizibilitatea
datelor de identificare.
(4) Modelul ecusonului de identificare este prev zut în anexa nr. 6B.
Art. 51 Mijloacele din dotare pot fi folosite, în condi iile legii, în caz de legitim ap rare sau
stare de necesitate, precum i pentru ap rarea drepturilor i libert ilor fundamentale ale persoanelor,
a avutului public i privat, oprirea ac iunilor violente ale elementelor turbulente.
Art. 52 – Personalul de paz i gard de corp, în exercitarea atribu iilor de serviciu poate fi
dotat cu arme de foc, în condi iile legii, baston sau tomf de cauciuc, spray iritant-lacrimogen,

dispozitive cu electro ocuri omologate i certificate de institu ii abilitate, precum i mijloace de
comunica ii.
(2) Pentru asigurarea pazei i securit ii obiectivelor p zite, personalul de paz poate fi dotat cu
animale de serviciu, respectiv cai i câini, special dresa i i antrena i, conform prevederilor planului
de paz i/sau regulamentului de organizare i func ionare al societ ii specializate de paz i
protec ie.
(3) Este interzis dotarea personalului de paz sau gard de corp ori folosirea de c tre acesta a
cagulelor, m tilor pentru acoperirea fe ei sau c tu elor metalice.
(4) Este interzis montarea sau folosirea de mijloace de semnalizare luminoas sau acustic
precum i inscrip ionarea, contrar prevederilor legale, a autovehiculelor utilizate de personalul
societ ilor specializate de paz i protec ie.
Art. 53 – (1) Bastonul i tomfa de cauciuc pot fi folosite atunci când procedeele de lupt corp la
corp nu au dat rezultatele scontate, ori mijloacele de atac ale agresorilor nu pot fi anihilate în alt mod.
(2) Este interzis dotarea personalului de paz i gard de corp precum i folosirea de c tre acesta
a bastoanelor sau tomfelor, confec ionate din alte materiale decât cele din cauciuc.
Art. 54 – Pentru împiedicarea i oprirea ac iunii persoanelor agresive care atac personalul de
paz , gard de corp sau alte persoane, pot fi folosite spray-rile lacrimogene de mic capacitate, de
maximum 100 ml.

CAPITOLUL IV
Paza transporturilor bunurilor i valorilor, precum i a
transporturilor cu caracter special
Art. 55 – (1) Transportul bunurilor i valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite,
cecuri sau alte înscrisuri de valoare, bijuterii, metale i pietre pre ioase, se efectueaz cu mijloace de
transport anume destinate.
(2) Prin mijloace de transport anume destinate se în eleg autovehicule blindate, semiblindate
sau special amenajate, care prin construc ie, dotare i exploatare au rolul de a asigura rezisten a la
ac iunea armelor de foc pentru protec ia personalului înso itor i rezisten a la efrac ie a
compartimentului de valori.
Art. 56 - (1) Autospecialele blindate sunt autovehicule care au protec ie prin blindaj pentru
compartimentele destinate personalului i valorilor. Aceste autospeciale trebuie atestate de un
certificat în care se men ioneaz clasele de rezisten la ac iunea armelor de foc având cel pu in FB3
pentru blindaj, respectiv BR3 pentru geamuri, iar clasa de rezisten la efrac ie a compartimentului de
valori de cel pu in nivel 3.
(2) Autovehiculele semiblindate au protec ie prin blindaj pentru compartimentele destinate
personalului, având clasele de rezisten sub clasele prev zute la alin. (1), atestate de un certificat.
(3) Compartimentul de valori al autovehiculelor blindate i semiblindate este prev zut cu o
singur u , ce este asigurat cu închidere centralizat a ma inii i cu dou încuietori mecanice sigure.
(4) Autovehiculele special amenajate au compartimentul de valori fixat de caroserie, prev zut
cu încuietori ac ionate din panoul de control al conduc torului auto.
Art. 57 - (1) Derularea transporturilor bunurilor i valorilor se realizeaz cu respectarea
urm toarelor cerin e minime:
a) în cuantum sau cu o valoare de peste 500.000 euro sau echivalentul în lei, se asigur cu
mijloace de transport blindate i se realizeaz , dup caz, cu jandarmi sau agen i ai unei societ i
specializate de paz i protec ie, înarma i cu arme de foc letale, în condi iile legii.
b) în cuantum sau cu o valoare cuprins între 100.000 i 500.000 euro sau echivalentul în lei, se
asigur cu mijloace de transport blindate sau semiblindate i se realizeaz , dup caz, cu jandarmi sau
agen i ai unei societ i specializate de paz i protec ie, înarma i cu arme de foc letale, în condi iile
legii.

c) în cuantum sau cu o valoare cuprins între 10.000 i 100.000 euro sau echivalentul în lei, cu
mijloace de transport blindate, semiblindate sau special amenajate, înso ite cu personal de paz
propriu, calificat i atestat sau agen i ai unei societ i specializate de paz i protec ie, înarma i cu
arme de foc, în condi iile legii.
(2) Pentru cuantumuri sub 10.000 euro sau echivalentul în lei, nu este obligatorie organizarea
transportului de valori, în condi iile legii.
(3) Pentru acoperirea riscurilor la pierdere, furt sau distrugere, transportatorul trebuie s de in
poli de asigurare valabil în raport de bunurile sau valorile transportate.
Art. 58 – (1) Planul de paz al transporturilor bunurilor i valorilor precum i a transporturilor
cu caracter special cuprinde în anex traseele i adresele sediilor la/de la care se predau/preiau
bunurile sau valorile monetare.
(2) În cazul în care adresele sediilor prev zute la alin.(1) sufer modific ri ori se adaug puncte
de colectare/remitere, actualizarea planului se face prin depunerea anexelor ref cute la unitatea de
poli ie care a avizat planul de paz .
(3) Solicitarea prev zut la alin.(2) se depune la unitatea de poli ie care a avizat planul de paz
al transportului, înainte s devin operabil .
Art. 59 – (1) Planul de paz al transportului cuprinde elementele prev zute la art. 26 alin (2)
din Lege i se depune la unitatea teritorial de poli ie, cu cel pu in 15 zile înainte de data începerii
activit ii de transport.
(2) Actualizarea planului de paz al transportului se face numai în situa ia modific rii
dispozitivului de paz sau a regulilor de efectuare a pazei, precum i în cazul schimb rii prestatorului
ori a autovehiculelor prev zute în planul de paz .
Art. 60 – (1) Unitatea de poli ie competent teritorial analizeaz planul de paz al
transporturilor i acord avizul de specialitate în cel mult 15 de zile de la data înregistr rii solicit rii.
(2) Avizul poli iei pentru planul de paz se retrage când nu mai sunt îndeplinite condi iile care
au stat la baza acord rii.
Art. 61 – (1) În vederea asigur rii securit ii personalului i a valorilor transportate,
autovehiculele blindate i semiblindate se echipeaz cu dispozitive tehnice de paz , localizare i
supraveghere, precum i sisteme de alarmare i de comunica ii care s asigure leg tura cu dispeceratul
de monitorizare i alertare a poli iei sau jandarmeriei, dup caz.
(2) Autovehiculele special amenajate se doteaz cu dispozitive tehnice de paz i alarmare pe
compartimentul de valori, precum i mijloace de comunica ii, iar sistemul de alarm se conecteaz la
un centru de monitorizare i interven ie avizat de poli ie.
(3) Prin monitorizare permanent se în elege posibilitatea tehnic de stabilire, în orice moment,
a pozi iei autospecialei, direc iei de deplasare i semnalarea st rii de pericol în caz de necesitate,
precum i înregistrarea parametrilor vectorilor de deplasare.
(4) Monitorizarea i localizarea autovehiculelor de transport blindate i semiblindate se face
prin dispecerat cu operator care deserve te o platform tehnic special destinat .
Art. 62 - Pentru protec ia bancnotelor transportate pot fi folosite solu ii alternative care asigur
posibilitatea de neutralizare a acestora în caz de efrac ie sau la deschidere neautorizat i descurajarea
agres rii personalului înso itor.
Art. 63 - (1) Personalul care asigur paza transportului de valori se doteaz cu arme de foc i
dup caz, tomf sau bastoan de cauciuc, spray-uri iritant-lacrimogene, precum i mijloace de protec ie
individual .
(2) Mijloacele din dotarea efectiv se stabilesc în func ie de bunurile i valorile transportate,
prin planul de paz .
(3) Membrii echipajului unui vehicul care nu este blindat dar este amenajat i utilizat pentru
transportul bancnotelor, bijuteriilor sau metalelor pre ioase pot fi dota i cu mijloace de protec ie
individual , de autoap rare i interven ie.

Art. 64 - În cazul transporturilor produselor cu caracter special efectuate cu 3 sau mai multe
autovehicule de transport precum i în cazul transporturilor de materii nucleare sau radioactive
unit ile de jandarmi pun la dispozi ie, contra cost, autovehicule inscrip ionate i dotate cu mijloace de
semnalizare acustic i luminoas .
Art. 65 - (1) Vagoanele care transport produse cu caracter special se doteaz cu dispozitive
tehnice de paz i alarmare conectate la vagonul corp de gard .
(2) Vagonul corp de gard trebuie s asigure condi ii de siguran
i dotare pentru odihn ,
igien , înc lzire, iluminare, servirea mesei, depozitarea armamentului, muni iei i mijloacelor de
protec ie i interven ie.
(3) Navele de transport ale produselor cu caracter special i cele destinate transportului
efectivelor de jandarmi se prev d cu G.P.S., echipamente de naviga ie pe timp de noapte cu radar,
sond ultrasunet, dispozitive optice în infraro u, dispozitive acustice de semnalizare.
(4) Navele destinate transportului efectivelor de jandarmi trebuie s asigure viteze de deplasare
mai mari ca cele ale e alonului de transport.
(5) Paza i protec ia transporturilor produselor cu caracter special aflate în tranzit pe teritoriul
României se asigur între punctele de control trecere a frontierei, pe Dun re, Dun rea interioar ,
Delta Dun rii, apele maritime interioare, marea teritorial sau între sta iile de cale ferat de la intrarea
i ie irea pe/de pe teritoriul României.
Art. 66 – (1) Transportul valorilor monetare apar inând unit ilor se poate efectua f
utilizarea mijloacelor de transport, în mod excep ional, numai pentru valorile prev zute la art. 57 alin.
(1) lit. c), atunci când nu este posibil realizarea acestuia cu mijloacele de transport prev zute de lege,
în urm toarele cazuri:
a) valorile monetare sunt transferate în acela i imobil sau complex comercial;
b) locurile de depozitare sau distribuire sunt situate la o distan de pân la 300 metri.
(2) Pentru efectuarea transportului valorilor în condi iile prev zute la alin. (1) se asigur
protec ia persoanei cu personal de paz dotat cu mijloace de protec ie i autoap rare sau prin folosirea
gen ilor securizate de transport, certificate, prev zute cu sisteme de neutralizare a bancnotelor.
(3) Pentru protec ia factorilor po tali afla i în serviciul de distribuire a unor sume de bani,
conducerea companiei are obliga ia s asigure dotarea necesar care s previn sustragerea
bancnotelor de inute, prin sistemele prev zute la alin. (2) sau alte m suri similare pentru descurajarea
agresiunilor personalului de serviciu.

CAPITOLUL V
Sisteme tehnice de protec ie i de alarmare împotriva efrac iei
Sec iunea 1 - Mijloace de protec ie i de alarmare împotriva efrac iei
Art. 67 – (1) Asocierea m surilor i a mijloacelor de siguran prin introducerea mijloacelor
mecano-fizice de protec ie i a sistemelor de detec ie, supraveghere i alarmare se face în baza
analizei de risc la efrac ie, elaborat în condi iile art. 2.
(2) De in torul sistemelor de supraveghere are obliga ia afi rii în unitate a unor semne de
avertizare cu privire la existen a acestora.
(3) Conduc torii unit ilor prev zute la art. 2 din Lege au obliga ia folosirii mijloacelor de
protec ie mecano-fizic i echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare, care sunt certificate
conform standardelor europene sau na ionale în vigoare de laboratoare acreditate din statele membre
ale Uniunii Europene sau a Spa iului Economic European.
(4) Beneficiarul subsistemului de televizune cu circuit închis are obliga ia punerii la dispozi ia
organelor judiciare, la solicitarea scris a acestora, a înregistr rilor video i/sau audio în care este
surprins s vâr irea unor fapte de natur penal .

Art. 68 – (1) Sunt supuse aviz rii poli iei, proiectele sistemelor de alarmare destinate
urm toarelor categorii de obiective:
a) unit ile de interes strategic i obiective apar inând infrastructurilor critice;
b) unit i sau institu ii de interes public;
c) institu ii de creditare, unit i po tale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unit i
profilate pe activit i cu bijuterii din metale sau pietre pre ioase;
d) magazine de arme i muni ii;
e) sta ii de comercializare a carburan ilor/combustibililor;
f) li de exploatare a jocurilor de noroc;
g) centre de procesare;
h) casierii furnizori i servicii utilit i.
(2) Conceperea, proiectarea, instalarea, modificarea, între inerea i utilizarea sistemelor de
alarmare împotriva efrac iei se fac cu respectarea normelor tehnice prev zute în Anexa nr. 7.
Art. 69 – (1) Proiectul sistemului de alarmare se depune de c tre beneficiar spre avizare la
inspectoratele jude ene de poli ie ori Direc ia General de Poli ie a Municipiului Bucure ti, pe raza
ruia/c reia se afl obiectivul, înainte de începerea lucr rilor de execu ie.
(2) Avizul proiectului se acord de personalul de specialitate al poli iei, în termen de 15 zile de
la depunere, în urm toarele situa ii:
a) sunt îndeplinite cerin ele minime prev zute în prezentele norme metodologice;
b) componen a, calitatea i func ionalitatea sistemelor asigur detec ia p trunderii neautorizate,
supravegherea i înregistrarea video, precum i transmiterea la distan a semnalelor tehnice i de
alarmare;
c) proiectul sistemului de alarmare a fost elaborat cu respectarea condi iilor prev zute în Anexa
nr. 7.
Art. 70 - (1) Proiectele sistemelor de alarmare se elaboreaz de personalul tehnic al societ ilor
specializate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efrac iei, cu competen e profesionale
specifice, cu respectarea cerin elor din prezentele norme metodologice i a normativelor tehnice
specifice.
(2) La întocmirea proiectului, personalul tehnic de specialitate este obligat s prevad doar
componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate în conformitate cu standardele de
securitate europene i în concordan cu gradul de siguran impus de caracteristicile obiectivului
protejat.
(3) Proiectantul sistemului de securitate r spunde pentru respectarea prezentelor norme
metodologice în faza de proiect, iar societatea care instaleaz sistemul de securitate este r spunz toare
de implementarea i respectarea proiectului de execu ie.
(4) Orice modificare în faza de instalare a sistemului de securitate se face dup consultarea
proiectantului sistemului de securitate, iar ulterior punerii în func iune a sistemului, dup consultarea
unui proiectant autorizat.
Art. 71 - (1) Modificarea sistemului prin suplimentarea de echipamente ori înlocuirea de
componente, care nu afecteaz cerin ele ini iale, se materializeaz prin actualizarea proiectului cu fi e
modificatoare ori prin completarea manual pe proiectul existent, în cazul unor modific ri minore,
certificate de proiectant.
(2) Modific rile prev zute la alin. (1) nu sunt supuse avizului poli iei.
(3) Modificarea sistemului prin diminuarea componentelor prev zute în proiectul avizat de
tre poli ie se supune unui nou aviz.
Art. 72 - Participarea specialistului poli iei la punerea în func iune a sistemelor de alarmare se
face la cererea beneficiarului, pentru aplica iile avizate.
Art. 73 - (1) Elementele de protec ie mecano-fizic destinate asigur rii securit ii la efrac ie a
valorilor pot fi folosite dac acestea de in documente de certificare a conformit ii cu standardele

europene sau na ionale de profil, care s ateste gradul de rezisten la efrac ie ori rezisten a la ac iunea
armelor de foc.
(2) Nivelul de rezisten al acestor produse se aliniaz în func ie de valorile protejate, conform
Anexei nr. 1.
Sec iunea a 2-a - Licen ierea i func ionarea societ ilor specializate în sisteme de alarmare
împotriva efrac iei. Reînoirea licen ei
Art. 74 – Societ ile specializate în sisteme de alarmare împotriva efrac iei sunt societ i
comerciale ce au înscris ca obiect principal de activitate codul CAEN 8020, un sediu lucrativ
înregistrat i autorizat pentru organizarea administrativ i coordonarea operativ a personalului
angajat i care au dobândit dreptul de a presta serviciile prev zute de Lege, conform licen ei acordat
de Inspectoratul General al Poli iei Române.
Art. 75 – În în elesul prezentelor norme metodologice prin conduc tor al unei unit i
specializate în sisteme de alarmare împotriva efrac iei se în elege administratorul societ ii
comerciale, pre edintele consiliului de administra ie sau directorul general ori executiv cu atribu ii în
domeniul proiect rii, instal rii sau între inerii sistemelor tehnice de securitate.
Art. 76 - (1) În vederea ob inerii licen ei de func ionare pentru a desf ura activit i de
proiectare, instalare, modificare sau între inere a sistemelor de alarmare împotriva efrac iei i/sau
servicii privind sistemele de securizare, reprezentantul legal al societ ii depune la inspectoratul de
poli ie jude ean competent sau Direc ia General de Poli ie a Municipiului Bucure ti, pe baz de opis,
urm toarele documente:
a) documentele prev zute la art. 24 alin. (1) lit. a), f), g) i h);
b) regulamentul de organizare i func ionare, care cuprinde: organigrama societ ii comerciale
din care s rezulte organizarea activit ii în domeniul pentru care se cere licen ierea, mijloacele
tehnice din dotare i procedurile de lucru specifice activit ii pentru care se solicit licen ierea sau
atunci când exist implementat un sistem de management al calit ii pentru domeniul care se solicit
licen ierea;
c) documente privind dovada îndeplinirii condi iilor prev zute la art. 20 alin. (10) din Lege de
tre conduc torul societ ii.
(2) Documentele prev zute la alin. (1) lit. c), necesare acord rii avizului prev zut de art. 20
alin. (9) din Lege, sunt:
a) documentele prev zute la art. 24 alin. (2) lit. a) - c) i e);
b) copie certificat de pe diploma de studii tehnice superioare ori medii în profil electric;
c) copie certificat de pe certificatul de competen e pentru ocupa ia „inginer de securitate” ori
„tehnician de securitate”.
Art. 77 – Prevederile art. 24 alin. (3) – (5), art. 25 i 26 se aplic în mod corespunz tor.
Art. 78 – (1) Prestatorii licen ia i sau autoriza i s desf oare activit i în domeniul sistemelor
electronice de securitate într-un stat membru ale Uniunii Europene sau ale Spa iului Economic
European au obliga ia notific rii Inspectoratului General al Poli iei Române la semnarea contractului,
iar începerea execu iei se face dup ob inerea acordului autorit ii.
(2) În cazul în care societatea comercial prev zut la alin. (1) nu de ine licen a sau autoriza ia
prev zut la alin. (1), aceasta trebuie s urmeze procedurile de licen iere prev zute de legisla ia din
România.
(3) Documenta ia de notificare cuprinde: datele de identificare ale persoanei juridice i ale
conduc torului societ ii comerciale prev zute la alin. (1), autoriza ia sau licen a de inut i
autoritatea emitent care s fac dovada abilit rii.
Art. 79 - (1) Licen ierea persoanelor fizice autorizate în baza actelor normative care stabilesc
organizarea i desf urarea unor activit i economice de c tre persoane fizice se realizeaz similar ca
în cazul societ ilor comerciale.

(2) Persoanele fizice autorizate care au fost licen iate în domeniul sistemelor de alarmare
împotriva efrac iei, au dreptul de a executa numai lucr ri destinate unit ilor care nu necesit
elaborarea de proiecte i avizarea poli iei.
Art. 80 – (1) Societ ile specializate în sisteme de alarmare împotriva efrac iei pot presta
servicii specifice dac conduc torul acestora de ine avizele poli iei i Serviciului Român de
Informa ii, iar personalul tehnic de specialitate este calificat i avizat pentru activit ile respective.
(2) Pentru a ob ine avizul poli iei conduc torul societ ii specializate în sisteme de alarmare
împotriva efrac iei i personalul tehnic al acestor societ i au obliga ia de a depune o declara ie pe
propria r spundere cu privire la cunoa terea obliga iei p str rii confiden ialit ii datelor i
informa iilor ob inute în procesul muncii.
Art. 81 - (1) Conduc torii societ ilor specializate în sisteme de alarmare, au obliga ia de a
consemna în registrul special contractele încheiate, în termen de 5 zile de la încheierea acestora, în
ordine cronologic .
(2) Registrul special pentru eviden ierea contractelor se înregistreaz la inspectoratul de poli ie
jude ean sau Direc ia General de Poli ie a Municipiului Bucure ti, pe raza c ruia societatea are
înregistrat sediul social, se p streaz la sediul lucrativ, iar dup completarea filelor, se arhiveaz pe o
durat de 2 ani.
Art. 82 – Pentru verificarea lucr rilor executate conduc torul societ ii specializate în sisteme
de alarmare trebuie s asigure controlul acestora de c tre organele de poli ie în mod direct sau prin
personal desemnat.
Art. 83 - În vederea eviden ierii lucr rilor executate, conduc torul societ ii specializate în
sisteme de alarmare are obliga ia s înfiin eze i s asigure documentele specifice prev zute în Anexa
nr. 2.
Art. 84 - Semestrial, pân la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea societ ii
specializate în sisteme de alarmare are obliga ia s informeze, în scris, inspectoratul de poli ie
jude ean pe raza c ruia i are sediul societatea sau, dup caz, Direc ia General de Poli ie a
Municipiului Bucure ti despre activit ile desf urate, conform modelului publicat pe pagina de web a
Inspectoratului General al Poli iei Române.
Art. 85 - (1) Conduc torii i personalul tehnic al societ ilor specializate în domeniul sistemelor
de alarmare i al mijloacelor de protec ie mecano-fizice sunt obliga i s p streze confiden ialitatea
informa iilor referitoare la sistemele instalate sau avute în între inere.
(2) Personalul de conducere i cel tehnic din cadrul societ ilor specializate care a încetat
raporturile de serviciu nu are dreptul s intervin în sistemele executate de societate ori s divulge
informa iile referitoare la sistemele instalate sau avute în între inere.
Art. 86 – La solicitarea beneficiarului, dup îndeplinirea clauzelor contractuale, conducerea
societ ii instalatoare a sistemului de alarmare împotriva efrac iei sau care a asigurat mentenan a
acestuia are obliga ia pred rii în termen de 15 zile a tuturor codurilor valabile, a software-ului,
documenta iei aferente, pe baz de proces verbal.
Art. 87 – (1) Reînnoirea licen elor de func ionare a societ ilor specializate în sisteme de
alarmare împotriva efrac iei se solicit cu cel pu in 90 de zile înainte de expirarea termenului de
valabilitate.
(2) În vederea reînnoirii licen ei de func ionare, conduc torul societ ii specializate în sisteme
de alarmare împotriva efrac iei are obliga ia depunerii în termenul prev zut de alin. (1), la
inspectoratul jude ean de poli ie sau, dup caz, Direc ia General de Poli ie a Municipiului Bucure ti
pe raza c ruia î i are sediul social, a urm toarelor documente:
a) documentele prev zute la art. 27 alin. (2) lit. a) – e), g) – i);
b) certificatul de cazier judiciar pentru personalului tehnic angajat;

c) declara ie pe propria r spundere cu privire la încadrarea organigramei
personalului de specialitate;
d) copia registrului privind lucr rile executate.

i existen a

Art. 88 – Inspectoratul General al Poli iei Române acord reînnoirea licen ei numai dac :
a) sunt îndeplinite condi iile prev zute la art. 28 lit. b) – e), g), i) i l);
b) societatea are ca obiect principal de activitate codul CAEN 8020 i se afl în func iune;
c) personalul tehnic este avizat i are competen e specifice în domeniul sistemelor de alarmare
împotriva efrac iei;
d) nu au fost înregistrate fapte repetate de furt cu complicitatea personalului tehnic din unit ile
la care au instalat sisteme de alarmare împotriva efrac iei sau c rora le asigur mentenan a;
Art. 89 - Prevederile art. 35 – 40 se aplic în mod corespunz tor.

CAPITOLUL VI
Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efrac iei
Art. 90 – (1) Societ ile specializate de paz i protec ie, precum i cele din domeniul
sistemelor de alarmare împotriva efrac iei pot înfiin a dispecerate de zon pentru prestarea serviciilor
de monitorizare i interven ie, cu respectarea prevedrilor art. 36 alin. (2) din Lege.
(2) Unit ile prev zute la art. 2 alin. (1) din Lege, pot organiza centre de monitorizare a
unit ilor proprii, cu asigurarea program rii sistemelor locale i a interven iilor prin societ ile
specializate în sisteme de alarmare, respectiv paz i protec ie, cu avizul inspectoratelor de poli ie
jude ene sau Direc iei Generale de Poli ie a Municipiului Bucure ti.
(3) Unit ile de jandarmi i poli ia local , pot organiza dispecerate de monitorizare la care se
conecteaz numai sistemele de alarmare din obiectivele asigurate cu paz de structura respectiv .
(4) Conectarea i programarea centralelor abona ilor la sta ia de dispecerizare a structurilor de
la alin. (3), precum i inspec ia tehnic periodic a echipamentelor monitorizate se face de personalul
tehnic al societ ilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efrac iei.
Art. 91 - Prin asigurarea serviciilor de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efrac iei
se în elege:
a) realizarea conexiunii sistemului de alarmare aflat în obiectiv cu o sta ie de dispecerizare care
asigur recep ionarea semnalelor furnizate de centrala de alarm a sistemului local i interogarea st rii
sistemului local;
b) verificarea periodic a conexiunii cu obiectivul;
c) preluarea cu operativitate a semnalelor recep ionate de c tre operatorii sta iei de
dispecerizare i verificarea veridicit ii alarmei prin dirijarea la fa a locului a echipajelor de
interven ie sau prin verificare tehnic de la distan ;
d) sesizarea autorit ilor competente în func ie de situa ie, când s-a stabilit c autorii au
vâr it fapte penale ori contraven ionale.
Art. 92 – În func ionare, dispeceratele de monitorizare asigur preluarea direct a semnalelor
de la sistemele conectate, verificarea i alertarea echipajelor de interven ie astfel încât s fie respecta i
timpii contractuali asuma i i cei maximali stabili i prin prezentele norme metodologice.
Art. 93 – (1) Pentru a dobândi dreptul de a presta servicii de monitorizare i interven ie,
operatorii trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii:
a) de in sta ia de dispecerizare necesar recep ion rii semnalelor de la sistemele abona ilor,
în conformitate cu standardele europene sau na ionale în vigoare;
b) aib personal angajat i avizat pentru asigurarea serviciului permanent al dispeceratului;
c) dispun de un sediu lucrativ care s corespund standardelor europene sau na ionale în
vigoare în privin a securiz rii;

d) de in echipamentele de comunica ii i canal de date tip voce în conexiune on-line cu
echipajele mobile de interven ie;
e)
de in autoturismele i s aib agen i de interven ie paz i ordine pentru verificarea
alarmelor i interven ia la evenimente;
f)
de in tehnica necesar pentru înregistrarea convorbirilor operatorului-dispecer cu
echipajele, beneficiarul i autorit i precum i pentru stocarea acestora pe o perioad de 30 zile.
(2) Pentru ob inerea avizului de func ionare solicitantul trebuie s fac dovada, cu ocazia
verific rilor efectuate de poli ti pentru stabilirea conformit ii, a îndeplinirii condi iilor de la alin.
(1).
Art. 94 – Societatea care presteaz servicii de monitorizare i beneficiarul au obliga ia de a lua
suri pentru preîntâmpinarea urm toarelor situa ii:
a) sesizarea în mod eronat a autorit ilor pentru interven ia la obiectivele monitorizate;
b) nesesizarea efrac iei sau a st rii de pericol ori sesizarea tardiv din motive imputabile
societ ii prestatoare sau beneficiarului.
Art. 95 - Avizul de func ionare al dispeceratului se retrage când nu mai sunt îndeplinite
condi iile care au stat la baza acord rii acestuia.
Art. 96 – Prestatorii serviciilor de monitorizare i operatorii economici care au organizat
dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efrac iei au obliga ia transmiterii
semestrial, pân la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, a unor inform ri cu privire la activit ile
desf urate c tre unitatea de poli ie competent teritorial, conform modelului difuzat de poli ie.
Art. 97 - Prestatorii serviciilor de monitorizare i operatorii economici au obliga ia de a asigura
timpii de interven ie asuma i contractual, f
a dep i 15 minute în localit i urbane, respectiv 30
minute în cele rurale i de a lua, pân la interven ia organelor judiciare, primele m suri necesare
conserv rii urmelor infrac iunii i a mijloacelor materiale de prob .
Art. 98 – (1) Dispozitivul echipelor de interven ie se dimensioneaz în func ie de num rul de
abona i, repartizarea i dispersia acestora, pentru asigurarea timpilor stabili i.
(2) Repartizarea echipajelor mobile de interven ie pe abona i i zone se face prin anexe la
regulamentul de organizare i func ionare al dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarmare
împotriva efrac iei.

CAPITOLUL VII
Dispozi ii finale
Art. 99 – (1) Cu ocazia controalelor efectuate de poli ie pentru verificarea modului de
respectare a prevederilor legale privind m surile de asigurare a securit ii unit ilor prev zute la art. 2
alin. (1) din Lege, personalul abilitat pentru efectuarea controlului încheie un proces verbal de
constatare, în care se înscriu m surile i termenele de remediere a deficien elor.
(2) Controalele care vizeaz verificarea m surilor de securitate ale unit ilor se efectueaz prin
personal de specialitate, pe baza unor delega ii nominale cu durat i tematic determinat , aprobate
de conducerea unit ii de poli ie.
(3) Conduc torii unit ilor prev zute la art. 2 alin. (1) din Lege r spund de solu ionarea în
termen a m surilor stabilite în procesul verbal prev zut la alin. (1).
Art. 100 – Anexele nr. 1 – 7 fac parte integrant din prezentele norme metodologice.

