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ANEXA nr. 1

CERIN E MINIMALE DE SECURITATE
PE ZONE FUNC IONALE I CATEGORII DE UNIT I

CAPITOLUL I
Dispozi ii generale

Art.  1 – (1) Conduc torii unit ilor de in toare de bunuri i valori au obliga ia de a
identifica i stabili zonele func ionale, corespunz tor activit ii desf urate, i de a adopta m suri
necesare asigur rii protec iei vie ii, integrit ii persoanelor i siguran ei valorilor.

(2) Zonele func ionale pentru care este necesar  adoptarea unor m suri de securitate sunt:
a) zona de acces i zona perimetral ;
b) zona de tranzac ionare;
c) zona de depozitare;
d) zona de expunere;
e) zona de transferuri;
f) zona de procesare;
g) zona echipamente de securitate;
h) zona de tranzac ii automate.

Art.  2 - (1) Prin zona de acces în unitate se în elege locul amenajat cu elemente de
închidere nestructurale destinate intr rii sau ie irii persoanelor. C ile de acces pot fi dedicate
clien ilor, angaja ilor, transferului valorilor sau mixte. Zona perimetral  reprezint  limita fizic  a
construc iei constituit  din elemente fixe sau mobile, cum ar fi: pere i, vitraje sau ferestre.

(2) Zona de tranzac ionare reprezint  spa iul în care operatorii manipuleaz  valorile
monetare sau bunurile în rela ia cu clien ii.

(3) Zona de depozitare reprezint  spa iul special amenajat pentru p strarea în siguran  a
valorilor monetare ori a bunurilor.

(4) Zona de expunere reprezint  spa iul amenajat pentru prezentarea c tre public, în condi ii
de siguran , a bunurilor sau valorilor.

(5) Zona de transfer reprezint  spa iile prin care se vehiculeaz  valorile între locul de
depozitare i alte zone interioare sau exterioare în cazul transportului.

(6) Zona de procesare reprezint  spa iul special destinat i amenajat pentru prelucrarea,
num rarea i preg tirea pentru depozitare, alimentare automate sau transport a valorilor monetare.

(7) Zona echipamente de securitate reprezint  spa iul restric ionat accesului persoanelor
neautorizate, destinat amplas rii, func ion rii sau monitoriz rii unor astfel de echipamente.

(8) Zona de tranzac ii automate reprezint  spa iul în care clien ii pot face opera iuni cu
numerar prin intermediul unui automat bancar, ce nu presupune existen a unui operator.

Art. 3 –  (1)  Structura  subsistemului  de  alarmare  la  efrac ie  este  alc tuit  din:  centrala  de
alarm  cu tastaturile de operare, elementele de detec ie, echipamentele de avertizare i semnalizare,
i alte componente specifice acestui tip de aplica ii. Rolul func ional al subsistemului este de a

detecta p trunderea în spa iile protejate a persoanelor neautorizate i de a sesiza st rile de pericol
din unitate.

(2) Subsistemul de control acces cuprinde unitatea central  care gestioneaz  punctele de
control, unit ile de comand , cititoarele, încuietorile sau dispozitive electromagnetice de ac ionare
a u ilor i are rolul de restric ionare a accesului neautorizat în spa iile protejate.
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(3) Subsistemul de televiziune cu circuit închis are în componen  camerele video,
echipamentele de multiplexare, stocare i posibilitatea de vizualizare a imaginilor preluate, în
vederea observ rii/recunoa terii/identific rii persoanelor.

Art.  4 – Beneficiarii sistemelor avizate sunt obliga i s  încheie contracte de între inere
periodic  cu societ i licen iate, care s  ateste func ionarea sistemului conform parametrilor
tehnici.

Art. 5 - (1) Protec ia mecano-fizic  cuprinde elementele care asigur  delimitarea fizic  în
scopul protej rii vie ii i integrit ii personalului operator sau restric ion rii accesului neautorizat la
valori.

(2) Gradul de siguran /rezisten  al elementelor de protec ie mecano-fizice utilizate în
unit i se stabile te propor ional cuantumului valorilor protejate i nivelului de risc determinat,
recomandându-se alegerea unei clase de nivel mediu, definit  de standardele europene/na ionale de
profil.

Art.  6  - (1) Suprafe ele vitrate exterioare pân  la o în ime de 3 metri se realizeaz  cu
ferestre cu deschidere limitat , pân  la maxim 10 cm sau prev zute cu gratii metalice care s
asigure întârzierea p trunderii în unitate.

(2) U ile exterioare trebuie s  fie rezistente la efrac ie în scopul întârzierii p trunderii în
unitate, având cel pu in clasa minim  de rezisten  prev zut  de standardul european sau na ional
în vigoare.

(3) Opera iunile cu numerar în zonele de tranzac ionare la unit ile financiar-bancare se pot
efectua în spa ii amenajate în care personalul este separat de clien i prin elemente de protec ie
rezistente la ac iunea armelor de foc i sertar de preluare indirect  a valorilor, sau prev zute cu
seifuri de casierie cu deschidere temporizat , ori prin automate de reciclare numerar.

(4) Seifurile de casierie cu temporizare se utilizeaz  prin programarea unor timpi de
deschidere de minim 10 minute pentru sertarul de depozitare a numerarului.

(5) Automatele bancare, respectiv bancomatele, distribuitoarele automatele de numerar,
aparatele de schimb valutar, ma inile de reciclat numerar i seifurile de casierie cu temporizare, se
prev d cu seifuri certificate, cu grad de rezisten  la efrac ie determinat i se ancoreaz  conform
instruc iunilor produc torului.

CAPITOLUL II
Cerin e minime pe categorii de unit i

Art. 7. – Unit ile care nu efectueaz  opera iuni cu numerar nu au obliga ia încadr rii în
cerin ele minime stabilite.

Art. 8. - Cerin ele minime pentru unit ile de interes strategic i obiectivele apar inând
infrastructurilor critice, sunt urm toarele:

a) sistemul de alarmare la efrac ie va asigura detec ie perimetral  la nivelul gardului de
protec ie al obiectivului pentru semnalarea p trunderii neautorizate c tre personalul de paz  aflat în
serviciu.

b) obiectivul se protejeaz  prin asigurarea pazei fizice.

Art. 9. – (1) Din punct de vedere al m surilor de siguran , institu iile de creditare din
categoria b ncilor, trebuie s  respecte cerin ele minimale din prezentele norme.

(2) Subsistemul de detec ie a efrac iei, trebuie s  asigure protejarea c ilor de acces în
unitate, suprafe ele vitrate exterioare, camera tehnic i spa iile cu valori, i asigur  semnalarea
st rilor de pericol în zonele de lucru cu clien ii i a spa iilor de valori.
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(3) Subsistemul de detec ie a efrac iei se programeaz  cu parti ii (arii virtuale) distincte
pentru spa iile de valori, pentru a permite activarea inclusiv pe timpul programului i utilizarea
numai de c tre personalul autorizat al unit ii.

(4) În situa ia existen ei pazei umane permanente se programeaz  parti ii pentru efectuarea
serviciului de paz : u a de acces, traseele de patrulare interioare i accesul la grupul sanitar.

(5) În cazul în care nu exist  paz  fizic  permanent  sistemul de alarmare se conecteaz  la
un dispecerat de monitorizare i interven ie.

(6) Zonele de depozitare se protejeaz  prin folosirea detectorilor cu principii diferite de
func ionare.

(7) Personalul de conducere i cel din zonele de tranzac ionare trebuie s  dispun  de
elemente de semnalare a st rii de pericol la amenin are, care transmit alarma în mod silen ios.

(8) Pentru situa iile de jaf se prevede un buton de panic , conectat pe zon  programat  cu
avertizare sonor , care se va ac iona imediat dup  p sirea locului faptei de c tre autor i
realizeaz  semnalizarea optic  în exteriorul unit ii a stadiului producerii evenimentului.

(9) Sistemele de alarmare la efrac ie aferente spa iilor de depozitare a valorilor monetare
trebuie s  asigure dezactivarea temporizat i folosirea codurilor de armare/dezarmare cu
semnalarea st rii de pericol (coduri duress) la distan  în caz de amenin are.

(10) Subsistemul de control acces, trebuie s  asigure restric ionarea accesului neautorizat,
cel pu in în spa iile de manipulare a valorilor i echipamentelor de securitate.

(11) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie s  asigure preluarea de imagini
din zona de acces atât din exterior cât i din interior, zona de lucru cu publicul, traseele de
vehiculare i acces în spa iul de depozitare a valorilor, asigurând stocarea imaginilor pe o perioad
de 20 de zile.

(12) Imaginile înregistrate în zona de acces trebuie s  asigure identificarea persoanelor, iar
pentru celelalte zone s  permit  recunoa terea.

(13) Pentru asigurarea protec iei mecano-fizice a sediilor institu iilor de creditare, trebuie s
se utilizeze elemente certificate pentru cel pu in clasa minim  de rezisten  recomandat  în
standardele europene sau na ionale din domeniu, dup  cum urmeaz :

a) u ile exterioare destinate transferului de valori trebuie s  prezinte rezisten  la efrac ie i
au sistemul de control al deschiderii din interior;

b) la unit ile cu personal redus, expuse riscurilor de jaf se asigur  accesul pe timpul
programului de lucru prin controlul deschiderii u ii din interior.

Art. 10 – (1) Institu iile de creditare din categoria organiza iilor cooperatiste i  institu iile
financiar nebancare, care deruleaz  activit i cu numerar au obliga ia de a asigura securitatea
personalului i a valorilor monetare pe timpul manipul rii, depozit rii i transportului.

(2) Cerin ele pentru sistemele de securitate destinate acestor unit i sunt similare cu cele
prev zute la art. 9 cu excep ia celor de la alin. (8) - (12) i alin. (13) lit. b).

Art.  11  – (1) Societ ile comerciale ce au ca obiect de activitate schimbul valutar, au
obliga ia implement rii cerin elor minimale de securitate din prezentele norme, la punctele de
schimb valutar.

(2) Prin subsistemul de alarmare la efrac ie trebuie s  se asigure semnalizarea i
transmiterea la distan  a st rilor de pericol, a p trunderii prin efrac ie în spa iul protejat i for area
seifului.

(3) Subsistemul de televiziune cu circuit închis trebuie s  asigure preluarea imaginilor din
zona clien ilor i a seifului, precum i stocarea imaginilor pe o perioad  de 20 de zile. Imaginile
înregistrate trebuie s  aib  calitatea necesar  recunoa terii persoanelor din spa iul clien ilor.

(4) Este obligatorie conectarea sistemului de alarmare la un dispecerat de monitorizare, în
cazul în care nu exist  instituit  paz  fizic  permanent .

(5) Pere ii, u a i ghi eul compartimentului casierului trebuie s  asigure protec ia la
ac iunea armelor de foc i preluarea indirect  a valorilor, iar valorile monetare se p streaz i
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depoziteaz  conform plafoanelor stabilite, în seifuri certificate cu grad de rezisten  la efrac ie
determinat, ancorate conform cerin elor produc torului.

(6) Accesul pe timpul programului de lucru în unit i care au spa iul de lucru cu publicul
este permis prin controlul deschiderii u ii din interior, iar opera iunile cu numerar se efectueaz  în
condi ii de siguran , cu u a ghi eului închis i asigurat .

(7) Punctele de schimb valutar din incinta complexelor comerciale pot func iona f
amenajarea compartimentului blindat, cu condi ia folosirii seifului de casierie cu temporizare i a
semnalisticii corespunz toare.

Art. 12 – (1) Asigurarea securit ii personalului, valorilor i bunurilor de inute de casele de
amanet, unit ile profilate pe activit i cu bijuterii din metale sau pietre pre ioase sau magazinele
de comercializare a armelor i muni iilor, se realizeaz  prin adoptarea cerin elor minimale din
prezentele norme.

(2) Cerin ele pentru sistemele de alarmare destinate acestor unit i sunt similare cu cele
prev zute la art.11 alin. (2)-(4).

(3) Valorile monetare i/sau bunurile amanetate ori de inute cu orice titlu se depoziteaz  în
seifuri certificate cu grad de rezisten  la efrac ie determinat, ancorate conform cerin elor
produc torului.

(4) Bunurile destinate comercializ rii se expun pe timpul programului în spa ii delimitate
prin vitraje i elemente rezistente la atacuri manuale i asigurate cu încuietori.

Art. 13 – (1) surile de securitate destinate unit ilor po tale trebuie s  fie conforme cu
cerin ele minimale din prezentele norme.

(2) Subsistemul de detec ie a efrac iei trebuie s  protejeze c ile de acces în unitate i
spa iile cu valori i semnaleaz  st rile de pericol în zonele de lucru cu clien ii i în spa iile de
depozitare a valorilor.

(3) Subsistemul de control acces, trebuie s  asigure restric ionarea accesului neautorizat, cel
pu in în spa iile de depozitare a valorilor i dup  caz în cele de manipulare.

(4) La unit ile din localit ile urbane, trebuie s  se asigure preluarea imaginilor din zona
clien ilor i a seifului prin subsistemul de televiziune cu circuit închis, precum i stocarea
imaginilor pe o perioad  de 20 de zile. Imaginile înregistrate vor avea calitatea necesar
recunoa terii persoanelor din spa iul clien ilor.

(5) În situa ia în care obiectivele din aceast  categorie nu au paz  fizic  permanent ,
sistemul de alarmare împotriva efrac iei se conecteaz  la un dispecerat de monitorizare a alarmelor
i interven ie.

(6) Valorile monetare sau de alt  natur  se depoziteaz  în seifuri, case de bani sau dulapuri
de securitate, certificate cu grad de rezisten  la efrac ie determinat, ancorate conform cerin elor
produc torului, dup  caz.

(7) Ghi eele pentru opera iuni cu numerar se doteaz  cu seifuri de casierie cu temporizare,
programate conform preciz rilor de la art. 6 alin.(4), cu excep ia celor din mediul rural.

Art. 14 – (1) În sta iile de comercializare a carburan ilor/combustibililor se asigur
cerin ele minime de securitate prev zute de prezentele norme.

(2) Prin subsistemul de alarmare la efrac ie trebuie s  se asigure sesizarea st rilor de pericol
asupra persoanelor i se protejeaz  spa iile cu valori.

(3) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie s  asigure preluarea de imagini
din zonele de lucru cu numerar, depozitare i a pompelor de distribu ie, asigurând stocarea
imaginilor pe o perioad  de 20 de zile. Imaginile înregistrate asigur  calitatea necesar  identific rii
numerelor autovehiculelor în zona pompelor, respectiv de recunoa tere a persoanelor care acced în
spa iul sta iei.

(4) În situa ia în care obiectivele din aceast  categorie nu au paz  fizic  permanent ,
sistemul de alarmare împotriva efrac iei se conecteaz  la un dispecerat de monitorizare a alarmelor.
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(5) Sta iile cu program permanent i cele amplasate la periferia localit ii sau în zone
izolate se doteaz  cu seif de depozitare, în care se pot introduce valori f  deschiderea u ii
seifului, certificat cu grad de rezisten  la efrac ie determinat, care trebuie ancorat de pardoseal  ori
perete, conform cerin elor produc torului. Cheile seifului nu se de in de c tre personalul de
serviciu, aspect adus la cuno tin a clien ilor prin afi area semnalisticii respective.

(6) Unit ile situate în zonele izolate se doteaz  cu seif de depozitare, în care se pot
introduce valori f  deschiderea u ii seifului, certificat cu grad de rezisten  la efrac ie determinat
i fixat conform cerin elor produc torului.

Art. 15 – (1) În spa iile comerciale cu suprafe e mai mari de 500 mp m surile de securitate
adoptate trebuie s  corespund  cerin elor din prezentele norme.

(2) Subsistemul de alarmare la efrac ie trebuie s  asigure protejarea c ilor de acces, a
zonelor cu valori,  locurilor de depozitare i sesizarea st rilor de pericol a persoanelor.

(3) Prin subsistemul de televiziune cu circuit  închis trebuie s  se preia imagini din zonele
caselor de marcat, intr rilor i ie irilor, spa iilor de procesare, depozitare i transfer al valorilor,
precum i spa iile amenajate pentru parcare. Imaginile înregistrate trebuie s  asigure calitatea
necesar  recunoa terii persoanelor din spa iul clien ilor.

(4) Pentru men inerea ordinii interioare pe perioada programului de lucru este obligatorie
asigurarea pazei fizice.

Art. 16 – (1) În s lile i incintele de exploatare a jocurilor de noroc cu achitarea premiilor
pe loc, exceptând spa iile în care func ioneaz  mai pu in de 3 aparate slot- machine sau cele pentru
bingo în sistem TV precum i în spa iile în care desf oar  activit i conexe, care presupun tax  de
joc, achitarea premiilor sau depozitarea fondurilor de câ tiguri, se asigur  cerin ele minime de
securitate prev zute de prezentele norme.

(2) Prin subsistemul de alarmare la efrac ie trebuie s  se asigure sesizarea st rilor de pericol
asupra persoanelor i protejarea spa iilor cu valori.

(3) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie s  asigure preluarea de imagini
din zonele de casierie, depozitare valori i exteriorul intr rii în unitate, asigurând stocarea
imaginilor pe o perioad  de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie s  asigure calitatea necesar
pentru recunoa terea persoanelor care acced în spa iu.

(4) Valorile monetare sau de alt  natur  se depoziteaz  în seifuri, certificate cu grad de
rezisten  la efrac ie determinat, ancorate conform cerin elor produc torului.

(5) În situa ia în care obiectivele din aceast  gam  nu au paz  fizic  permanent , sistemul
de alarmare împotriva efrac iei se conecteaz  la un dispecerat de monitorizare a alarmelor i
interven ie.

Art. 17 – (1) Casieriile furnizorilor de utilit i se amenajeaz  pentru a se asigura securitatea
persoanelor i a valorilor manipulate i depozitate.

(2) Prin subsistemul de alarmare la efrac ie trebuie s  se asigure sesizarea st rilor de pericol
a persoanelor protejarea spa iilor cu valori.

(3) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie s  asigure preluarea de imagini
din zonele de intrare, lucru cu numerar, depozitare valori, asigurând stocarea imaginilor pe o
perioad  de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie s  asigure calitatea necesar  pentru
recunoa terea persoanelor care acced în spa iu.

(4) Valorile monetare sau de alt  natur  se depoziteaz  în seifuri, certificate cu grad de
rezisten  la efrac ie determinat, fixate conform cerin elor produc torului.

(5) Opera iunile cu numerar se def oar  potrivit cerin elor de la art. 6 alin. (3).
(6) În situa ia în care obiectivele din aceast  gam  nu au paz  fizic  permanent , sistemul

de alarmare împotriva efrac iei se conecteaz  la un dispecerat de monitorizare a alarmelor i
interven ie.
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Art. 18 – (1) Pentru asigurarea securit ii automatelor destinate tranzac iilor cu numerar,
indiferent de locul de amplasare, se vor respecta cerin ele minime din prezentele norme cu privire
la securitatea electronic i protec ia mecano-fizic .

(2) Subsistemul de detec ie a efrac iei trebuie s  semnaleze deschiderea neautorizat  a
ilor automatului bancar i ac iunea de for are asupra acestuia.

(3) Automatele bancare destinate tranzac iilor cu numerar din sediile bancare trebuie s  fie
supravegheate video în zona clien ilor i în zona destinat  aliment rii.

(4) Sistemul de detec ie a efrac iei destinat protej rii automatelor de tranzac ii cu numerar,
externe sediilor bancare, trebuie s  fie conectat la un dispecerat de monitorizare avizat.

(5) Opera iunile de alimentare sau retragere a numerarului din automate se efectueaz  dup
asigurarea u ilor de acces în incintele în care func ioneaz , f  prezen a persoanelor neautorizate.

Art. 19 -  Pentru centrele de procesare a numerarului m surile de securitate vor cuprinde
suplimentar prevederilor art. 9, paz  fizic  înarmat , protec ie mecano-fizic i supraveghere
electronic  perimetral  a imobilului i obiectivului.

ooOOoo



ANEXA NR.2

DOCUMENTELE SPECIFICE EXECUT RII I EVIDEN IERII SERVICIULUI
DE PAZ  PRIN FOR E I MIJLOACE CIVILE I MODELELE ACESTORA

Art.  1  - În efectuarea serviciului de paz , personalul este obligat s  consemneze potrivit
atribu iilor ce-i revin, activit ile desf urate, folosind urm toarele modele de documente:

a) registrul buletinul posturilor;
b) registrul de procese verbale pentru predarea-primirea serviciului, folosit la fiecare post

de paz ;
c) registrul de procese verbale pentru predarea-primirea armamentului, folosit în posturile

prev zute cu paz  înarmat ;
d) registrul de eviden  acces persoane;
e) registrul de eviden  acces autovehicule, dac  este cazul;
f) registrul de eviden  acces c i ferate uzinale, dac  este cazul;
g) registrul de eviden  a mi rii armamentului p strat la camera de armament;
h) registrul de control;
i) registrul de evenimente;
j) registrul special pentru p strarea eviden ei contractelor.

Art. 2 – În situa ia utiliz rii sistemului de televiziune cu circuit închis pentru înregistrarea
accesului de autovehicule, registrul prev zut la art. 1 lit. e) nu este obligatoriu. Perioada de stocare a
imaginilor înregistrate este similar  perioadei de p strare a registrului.



    ANEXA 2 a)

                       - Model de Buletin al Posturilor -

                                  ORGANIZAREA
    serviciului de paz  în ziua de ___________ la obiectivul ____________

Semn turNr.
crt.

Num rul i
felul postului

Orele de
executare
a serviciului

Numele i prenumele
personalului de paz
care execut  serviciul în post

La intrarea
în post

La ie irea
din post

    ANEXA 2 b)

            - Modelul de proces-verbal de predare-primire a serviciului -

    PROCES-VERBAL

    Încheiat ast zi __________ ora _________ la postul nr. ______ din obiectivul ____________.
    Noi, agen ii de paz  _________________________ i ____________________ am procedat
primul la predarea i secundul la primirea postului dup  cum urmeaz :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________

                 Am predat                            Am primit



 ANEXA 2 c)

    - Modelul de proces-verbal de predare-primire a serviciului înarmat -

    PROCES-VERBAL

    Încheiat ast zi __________ ora _________ la postul nr. ______ din obiectivul ____________.
    Noi, agen ii de paz  _________________________ i ____________________ am procedat
primul la predarea i secundul la primirea postului dup  cum urmeaz :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________
    S-a predat arma ______________ model ______________ seria _________ nr. ____ cu ______
cartu e i accesoriile aferente.
    Men iuni cu privire la starea tehnic  a armamentului i muni iei __________

                 Am predat                            Am primit

ANEXA 2 d)

              - Model Registru de Eviden  a accesului persoanelor la
                       obiectivul _________________

Nr.
crt.

Numele i prenumele Seria i
num rul
actului de
identitate

Destina ia Ora sosirii Ora plec rii Observa ii



  ANEXA 2 e)

              - Model Registru de Eviden  a accesului autovehiculelor la
                       obiectivul _________________

Nr.
crt.

Nr. auto Numele i
prenumele
conduc torului
auto sau
delegatului

Seria i
num rul
actului
de
identitate

Destina ia Ora
sosirii

Ora
plec rii

Nr.
avizului
sau
facturii

Obs.

ANEXA 2 f)

        - Model Registru de Eviden  a accesului pe c ile ferate uzinale la
                       obiectivul _________________

Nr.
crt

Ora sosirii Specifica ia din
scrisoarea de
tr sur

Num rul
vagonului/
vagoanelor

Existen a
sigiliului
i starea

Num rul
i seria

scrisorii
de tr sur

Ora
plec rii

Obs.



 ANEXA 2 g)

              - Model Registru de Eviden  a mi rii armamentului -

    Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este urm toarea:
    N - Nume i prenume
    O - Obiectivul în care se afl  armamentul

N
r. crt.

D
enum

irea i
seria arm

ei

N
r.

de cartu
e

alocate

D
ata i ora

prim
irii

N Sem
n

tura de
prim

ire

D
ata i ora

restituirii

N Sem
n

tura
persoanei c

reia
i se restituie

O O
bs.

ANEXA 2 h)

                - Model Registru de Control la obiectivul _______________

Nr.
crt.

Data i ora controlului Numele, prenumele i func ia Constat ri



 ANEXA 2 i)

                   - Model pentru Registrul de evenimente -

                             RAPORT DE EVENIMENT
                        Nr. ___________ din __________

    Subsemnatul (subsemna ii) __________________________________________________
                                            (numele i prenumele)
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ în
calitate de _______________________________________________, aflat (afla i) în
                 (agent paz , controlor acces etc.)
serviciul de paz  la _________________________________________________________,
                              (societatea comercial , institu ia)
postul nr. _______________________________, am constatat c :
    Azi ________________________, la ora ___________________, numitul (numi ii)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ a (au) fost
surprins (surprin i) în timp ce _________________________________
_______________________________________________________________________________
(se va descrie fapta comis , bunurile recuperate i m surile luate în leg tur  cu acestea)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________

    Cazul a fost sesizat la __________________________________________________
                                (se va indica institu ia i persoana sesizat )

              Semn tura,

 ANEXA 2 j)

       - Model Registru special pentru p strarea eviden ei contractelor la
                       S.C. ______________________________

    Semnifica ia coloanei D din tabelul de mai jos este urm toarea:
    D - Data încet rii raporturilor contractuale i motivul

Nr.
crt.

Data i
num rul
contractului de
prest ri
servicii

Obiectul
contractului
(paz ,
gard  de
corp,
transport
valori)

Durata
contractului

Beneficiar
(denumire
i adres )

Num r
posturi
prev zute
pe
schimburi

Num r
personal
de paz
alocat

D Obs.





ANEXA nr. 3

DESCRIEREA, CULOAREA I MODELUL UNIFORMELOR DE SERVICIU ALE
PERSONALULUI DE PAZ  PROPRIU

Art. 1 – (1) Uniformele de serviciu sau de protec ie se stabilesc de c tre fiecare angajator, astfel
încât, prin croial i culoare, acestea s  nu prezinte o asem nare evident  cu articolele de echipament
ale autorit ilor publice, de natur  s  creeze confuzii.

(2) Descrierea articolelor de echipament este cuprins  în anexa planului de paz  al unit ii i se
aprob  de unitatea de poli ie competent  odat  cu avizarea acestuia.

(3) Orice modificare ulterioar  a articolelor de echipament este supus  aprob rii poli iei prin
refacerea anexei planului de paz .

(4) Articolele de îmbr minte se inscrip ioneaz  vizibil, pe partea din spate, cu denumirea
societ ii i sintagma „PAZA” sau „SECURITY”, în imea caracterelor fiind de minim 100 mm.
Aceea i inscrip ionare se aplic i pe coifur .

Art.  2  - Articolele de echipament care alc tuiesc uniforma de serviciu i echipamentul de
protec ie sunt urm toarele:

    A. Uniforma de serviciu
1. Coifur :
    - apc ;
    - epcu ;
    - c ciul ;
    - beret  (basc);
    - fes;
2. Îmbr minte:
    - sacou;
    - bluzon;
    - geac ;
    - vest ;
    - bluz  de protec ie împotriva frigului;
    - pantalon;
    - îmbr minte groas  (scurte matlasate sau îmbl nite, hanorace, impermeabile de ploaie,

ube, haine de piele etc.).
3. Lenjerie:
    - c ma ;
    - c ma -bluz  cu mânec  lung  sau scurt ;
    - tricou:
 4. Înc minte:
    - pantofi;
    - bocanci;
    - ghete;
 5. Echipament divers:
    - cravat ;
    - fular;
    - centur ;
    - curea.

    B. Echipamentul de  protec ie:
    - combinezon;
    - salopete;
    - cizme de cauciuc.



MINISTERUL ADMINISTRA IEI I INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLI IEI ROMÂNE

DIREC IA DE ORDINE PUBLIC

LICEN  DE FUNC IONARE
NR.__________ DIN __.__._______

         În conformitate cu art. ____ din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor i protec ia persoanelor, în baza deciziei nr_______________, constat m c  sunt
îndeplinite condi iile de aprobare a dreptului ca societatea comercial  _______________________
______________________________________________________________,
cu sediul social în ______________________________________________________,
înmatriculat  la Oficiul Registrului Comer ului cu codul unic____________________ i înregistrat
sub nr. de ordine ___________________________________, s  efectueze urm toarele activit i:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

DIRECTOR Perioad  de valabilitate__________
Nr. Dosar ____________________

L.S.

ANEXA nr. 4

Loc
timbru

sec



ANEXA nr. 5

TEMATICA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONAL  DE BAZ I
PERFEC IONARE

Art. 1 - Planurile tematice pentru ocupa ia de baz  - agent de securitate – vor cuprinde
urm toarele unit i de competen :

A: UNIT I DE COMPETEN  GENERALE

1. Aplicarea normelor de s tate i securitate în munc ;
2. Aplicarea normelor de protec ia mediului;
3. Men inerea unor rela ii de munc  eficace.

B. UNIT I DE COMPETEN  SPECIFICE

1. Gestionarea resurselor materiale din dotarea postului;
2. Completarea documentelor specifice serviciului de securitate;
3. Asigurarea ordinii de securitate în obiectiv;
4. Rezolvarea incidentelor de securitate;
5. Asigurarea inform rii operative privind ordinea de securitate în obiectiv;
6. Controlul accesului în obiectiv;
7. Asigurarea securit ii incintelor;
8. Desf urarea interven iei la alarm .

Art. 2 – 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, planurile tematice se vor
elabora cu respectarea standardelor ocupa ionale specifice i a tematicii cadru stabilit  de
Inspectoratul general al Poli iei Române i aprobat  de Consiliul Na ional de Formare
Profesional  a Adul ilor.



ANEXA NR. 6A

Modelul atestatului profesional

|              ROMÂNIA            |                    ROMÂNIA                 |
|   MINISTERUL ADMINISTRA IEI I  |   MINISTERUL ADMINISTRA IEI I INTERNELOR  |
|           INTERNELOR            |  INSPECTORATUL GENERAL AL POLI IEI ROMÂNE  |
|    INSPECTORATUL GENERAL AL     |        INSPECTORATUL DE POLI IE AL         |
|         POLI IEI ROMÂNE         |        JUDE ULUI _________________         |
|   INSPECTORATUL DE POLI IE AL   |                  (D.G.P.M.B.)              |
|    JUDE ULUI ________________   |                                            |
|           (D.G.P.M.B.)          |                                            |
|                                 |         Seria ____ Nr. ____________        |
|                                 |                                            |
| Seria ______                    |                                            |
| Nr. ________                    |                   ATESTAT                  |
|                                 |                                            |
|                                 |   În baza prevederilor art. 41 din         |
|  Domnul/doamna________________, |Legea nr. 333/2003, domnul(doamna)_________,|
|n scut( ) în anul____, luna____, |n scut( ) în anul_____, luna____, ziua____, |
|ziua _____, în ________________, |în localitatea ____________ CNP ___________,|
|CNP ___________________________, |                                            |
|a absolvit cursurile             |                                            |
|de calificare, în perioada _____ |                                            |
|organizate de ______________ din |a absolvit cursurile                        |
|localitatea _____________, fiind |de calificare profesional  în               |
|ATESTAT( )pentru exercitarea     |perioada _______________________, organizate|
|profesiei de agent de paz i    |de c tre ______________________________ din |
|ordine cod 5169.1.1              |localitatea __________________, fiind       |
|                                 |ATESTAT( )pentru exercitarea profesiei de   |
|                                 |agent paz i ordine cod 5169.1.1           |
|                                 |                                            |
| -                               | -                                          |
|                                 |                                            |
|                                 |          L.S.                              |
|                                 |                                            |
|                                 |                                            |
|Data eliber rii ________________ |Data eliber rii ________________            |
|Nr. înregistrare _______________ |Nr. înregistrare _______________            |
|                                 |                                            |
|              Semn tur  titular  |                         Semn tur  titular  |
|              _________________  |                         _________________



ANEXA NR. 6B

Modelul ecusonului folosit de personalul de paz

DENUMIREA SOCIET II

ECUSON NR. ....

DOMNUL/DOAMNA   ............................................................. ESTE ANGAJAT( )
AL(A) SOCIET II NOASTRE ÎN FUNC IA DE ....................................................

I DE INE ATESTATUL PROFESIONAL SERIA............... NR..............................
ELIBERAT DE .............................................................................................................

DIRECTOR
NUMELE ÎN CLAR

SEMNATURA I TAMPILA
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ANEXA nr. 7

NORME TEHNICE
privind proiectarea, modificarea, instalarea,

între inerea i utilizarea sistemelor de alarmare  împotriva efrac iei

Art.  1 - Prezentele norme tehnice se aplic  cu ocazia proiect rii, instal rii, modific rii i
între inerii sistemelor de alarmare împotriva efrac iei de c tre personalul societ ilor licen iate, i pe
timpul utiliz rii de c tre beneficiar.

Art. 2 - Configura ia sistemelor de protec ie mecano-fizice i de alarmare împotriva efrac iei
se stabile te în baza analizei de risc i a cerin elor minimale stabilite în Anexa nr.1.

Art.  3 - Proiectarea aplica iilor cu sisteme de alarmare împotriva efrac iei se realizeaz  în
scopul asigur rii detec iei i semnaliz rii p trunderii neautorizate, restric ion rii accesului,
supravegherii video i înregistr rii imaginilor din zonele de interes, precum i transmiterii semnalelor

tre dispeceratele de monitorizare.

Art. 4 – (1) Pentru ob inerea avizului poli iei, beneficiarul/proiectantul va depune cererea i
proiectul sistemului tehnic la unitatea de poli ie competent .

(2) Cererea de solicitare a beneficiarului va cuprinde adresa obiectivului vizat, num rul de
telefon/fax, obiectul de activitate, termenul de realizare i societatea care execut  lucrarea.

Art.  5 – (1) Proiectul instala iei sistemului de alarmare în caz de efrac ie se elaboreaz  în
conformitate cu standardul SR – EN 50131-7/2007, cu revizuirile actuale, urm rindu-se ca din
caracteristicile proiect rii, instal rii, func ion rii i între inerii sistemelor de alarm  în caz de efrac ie

 rezulte aplica ii cu sisteme care genereaz  un num r minim de alarme false.
(2) Aplica iile cu sisteme de alarmare împotriva efrac iei se prev d în func ie de natura i

caracteristicile spa iului în care se realizeaz  instalarea i de obliga ia de a fi conectat  sau
neconectat  la un dispecerat de monitorizare, cu respectarea standardelor SR-EN 50130, 50131,
50132, 50136, 50398, aplicabile pentru fiecare caz.

Art. 6 - (1) Proiectele se întocmesc cu respectarea urm toarelor cerin e:
a) un exemplar se pred  beneficiarului pe baz  de proces-verbal, iar un altul se p streaz  la

proiectant, în format scris ori electronic, în regim de confiden ialitate;
b) atribuirea unui cod i numerotarea filelor, cu specificarea num rului total de file, în

antetul sau subsolul c rora se vor trece codul proiectului, denumirea proiectantului i expresia
„document confiden ial”.

(2) Proiectantul ine eviden a proiectelor întocmite într-un registru anume destinat, iar accesul
la acestea este permis numai personalului autorizat, cu atribu ii profesionale în leg tur  cu obiectivul
în cauz .

Art. 7 – Echipamentele componente utilizate în sistemele de securitate trebuie s  fie fabricate
conform standardelor europene prev zute la art. 5 i certificate de laboratoare acreditate într-un stat
membru al Uniunii Europene sau Spa iului Economic European.

Art.  8 - Executarea instala iilor cu sisteme de alarmare împotriva efrac iei se face cu
respectarea proiectelor avizate de poli ie.

Art. 9 – (1) La punerea în func iune, instalatorul are obliga ia asigur rii suportului tehnic i a
instruirii persoanelor desemnate de beneficiar pentru utilizarea corect  a sistemului, aspect
materializat prin încheierea unui document.
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(2) Dup  punerea în func iune a subsistemului de televiziune cu circuit închis, beneficiarul
are obliga ia p str rii software-lui necesar func ion rii pe toat  durata de via  a echipamentului
i/sau perioada de arhivare a imaginilor.

Art. 10 – (1) La finalizarea sistemului de alarmare împotriva efrac iei, firma executant  pred
în mod obligatoriu beneficiarului utilizator urm toarele documente:

a) proiectul i avizul poli iei;
b) instruc iunile de utilizare a sistemului de alarmare;
c) software-ul necesar func ion rii fiec rui echipament instalat i documentele care atest

instruirea personalului utilizator desemnat de beneficiar;
d)  jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efrac iei.
(2) În jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efrac iei se consemneaz  toate

persoanele care au participat la instalarea i punerea în func iune a sistemului de alarmare împotriva
efrac iei, iar ulterior evenimentele tehnice survenite în func ionare, în ordine cronologic .

(3) P strarea jurnalului se face de c tre beneficiarul utilizator, la acesta având acces
personalul abilitat al firmei licen iate care asigur  service-ul.

(4) Este obligatorie consemnarea în jurnalul de service a tuturor interven iilor tehnice în
sistem, inclusiv de programare, men ionându-se, data i ora apari iei defectului, data i ora
remedierii, componentele reparate ori înlocuite, persoanele care au executat lucrarea, avizul acestora,
semn tura specialistului i a beneficiarului.

(5) Reviziile tehnice periodice includ toate opera iunile necesare pentru men inerea în stare
de func ionare a subsistemelor tehnice instalate la parametrii proiecta i, iar frecven a acestora se
stabile te de beneficiar, în func ie de riscurile la securitate fizic i mediul ambient, îns  cel pu in o
revizie pe semestru.

Art. 11 – Beneficiarii sistemelor de alarmare împotriva efrac iei au obliga ia individualiz rii
codurilor de acces în sistem a personalului utilizator i schimb rii periodice a acestora.

Art. 12 - (1) Personalul tehnic implicat în activitatea de proiectare, instalare modificare sau
între inere a sistemelor de alarmare împotriva efrac iei, în tiin eaz  beneficiarul despre eventualele
vicii de func ionare.

 (2) Societ ile specializate în sisteme de alarmare împotriva efrac iei cu obliga ii contractuale
de asigurare a între inerii sau garan iei sistemelor, trebuie s  dispun  de un serviciu tehnic adecvat
pentru a remedia defec iunile semnalate, în cel mult 24 de ore de la primirea sesiz rii beneficiarului.

Art.  13  – În situa ia în care sistemul necesit  modific ri, ca urmare a reconfigur rii sau
schimb rii destina iei spa iilor, în sensul diminu rii num rului componentelor prev zute în proiectul
avizat ini ial, beneficiarul depune la unitatea de poli ie proiectul adaptat pentru eliberarea unui nou
aviz.
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