INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE – ASOCIAŢIA
ROMÂNĂ PENTRU TEHNICA DE SECURITATE

PROTOCOL de colaborare între INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE şi
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TEHNICA DE SECURITATE din anul 2005 a consfinţit:
 promovarea dialogului social între autorităţile statului competente în domeniul pazei, protecţiei
şi securităţii şi reprezentanţii structurilor civile private care execută aceste activităţi;
 acţiuni în aplicarea actelor normative;
 consultarea în vederea îmbunătăţirii, completării şi modificării legislaţiei în domeniul sistemelor
de alarmare împotriva efracţiei;
 sprijin cu specialişti pregătirea profesională şi crearea cadrului optim pentru instruirea operativă
a persoanelor care se ocupă cu proiectarea, instalarea şi întreţinerea sistemelor de alarmare
împotriva efracţiei;
 organizarea de activităţi comune, întâlniri între poliţiştii cu responsabilităţi în domeniu şi
conducătorii societăţilor care îşi desfăşoară activitatea potrivit legislaţiei în domeniu;
 organizarea de seminarii, simpozioane, conferinţe de presă, sesiuni de comunicări în domeniul
de interes comun şi comunicate de presă;
 întâlniri periodice pentru informarea reciprocă cu date de interes.
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INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE – ASOCIAŢIA
ROMÂNĂ PENTRU TEHNICA DE SECURITATE

Colaborarea între cei doi parteneri s-a materializat prin:
 H.G. nr. 301 din 11.04.2012 – privind normele de aplicare a Legii nr.
333/2003
 Participare în grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de Lege privind
Securitatea privată pentru modernizarea şi armonizarea legislaţiei cu practicile
europene.
 Participarea în comisia tehnică de standardizare – Comitetul Tehnic CT 27
Sisteme de Alarmă
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DIRECTIVA 2006/123/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului

Legea nr. 40 din 09.03.2010 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 a transpus în
domeniu cerinţele Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne
 Persoanele licenţiate sau autorizate într-unul din statele membre ale Uniunii
Europene sau ale Spaţiului Economic European pot desfăşura activităţi în România
după notificarea Inspectoratului General al Poliţiei Române.
 Pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic
European, atestatul se poate elibera pe baza documentelor doveditoare, eliberate de
autorităţile competente din statul de origine sau de provenienţã, persoanelor care
cunosc limba românã, scris şi vorbit.
 mijloacele de protecţie mecanofizicã şi echipamentele componente ale sistemelor de
alarmare utilizate sunt certificate conform standardelor europene sau naţionale în
vigoare, de către organisme acreditate din ţară ori din statele membre ale Uniunii
Europene sau ale Spaţiului Economic European
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SISTEMUL IMI S NET

 pentru cooperarea administrativă cu autorităţile similare din statele membre UE,
există sistemul electronic denumit Sistemul de Informare al Pieţei Interne – IMI S Net.
Direcţia de Ordine Publică din Inspectoratul General al Poliţiei are conturi de utilizatori
atribuite pentru aplicaţia informatică.
Statistica cererilor din Sistemul IMI – componenta Servicii
Cereri de informaţii primite de România
TOTAL – 30 (2 cereri au acelaşi obiect)
Cereri trimise în aşteptarea acceptului - 0;
Cereri acceptate - 0;
Cereri în curs - informaţii parţial furnizate - 0;
Cereri în curs - informaţii furnizate - 0;
Cereri închise – informaţii furnizate - 27 (2 cereri au acelaşi obiect);
Cereri retrase - 3
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Regatul Unit

Spania

Ungaria

SITUAŢIA STATISTICĂ DIN ROMÂNIA
SOCIETĂŢI LICENŢIATE

La nivel naţional,
sunt
licenţiate 3.084 societăţi
specializate, din care:
 1.298 au ca obiect de
activitatea
de
pază
şi
protecţie;
 1.786 în activităţi de
proiectare, instalare, sau
întreţinere a sistemelor de
alarmare împotriva efracţiei.

Societăţi
specializate
STA; 1786;
58%
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Societăţi
specializate
de pază;
1298; 42%

SITUAŢIA STATISTICĂ DIN ROMÂNIA
ACTIVITATEA DE PAZĂ

Obiective asigurate cu pază:
25.390
Obiective asigurate cu pază înarmată:
1.595
Agenţi de pază atestaţi:
211.204
Agenţi de pază avizaţi portarmă:
33.416
Transporturi de valori:

2.361

Persoane depistate şi predate poliţiei: 14.391
Valoarea bunurilor recuperate:
128.755 lei
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SITUAŢIA STATISTICĂ DIN ROMÂNIA
ACTIVITATEA DE MONITORIZARE

Dispecerate avizate:
Agenţi de intervenţie:
Obiective monitorizate:
Unităţi financiar-bancare:

Prinderi în flagrant:
Valoarea bunurilor recuperate:
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443
3.838
104.456
7.990

2.647
73.425 lei

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

VĂ MULŢUMESC!
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