SCURT GHID ASUPRA OBLIGAȚIILOR CE ÎI REVIN
UNEI SOCIETĂȚI COMERCIALE ÎN CEEA CE
PRIVEȘTE PAZA OBIECTIVELOR, BUNURILOR,
VALORILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR
În ceea ce privește desfășurarea unui business, conform prevederilor art. 2 din Legea
nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu
modificările și completările ulterioare, societățile reglementate de Legea nr. 31/1990,
indiferent de natura capitalului social sunt obligate să adopte măsuri de securitate în formele
prevăzute de Lege, prin care să se asigure paza bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu.
Atenție! conform formulări din paragraful de lege, PFA-urile, I.I și I.F., nu au această
obligație. Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor
deţinute cu orice titlu revine conducătorilor unităţilor respective
Adoptarea măsurilor de securitate se realizează în urma efectuării de către unitate a unei
analize de risc la securitatea fizică, prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitaţi, care
deţin competenţe profesionale dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea
fizică. Registrul Național al evaluatorilor de risc la securitatea fizică, poate fi consultat
urmând
link-ul
https://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitaticentrale/directia-de-ordine-publica/serviciul-sisteme-de-securitate-private/registre-nationale.
Termenul de realizare a analizei de risc, conform HG nr.437/2017, este de 01.07.2018, pentru
societățile înfiinţate până la data de 16 iunie 2012, iar pentru cele înființate ulterior acestei
date obligația fiind în vigoare în momentul începerii activității.
În urma realizării analizei de risc la securitatea fizică, adoptarea măsurilor de securitate va
implica fie:
- realizarea unui sistem de pază cu personal uman, în acest caz fiind necesar
realizarea unui plan de pază pentru care există obligația solicitării și obținerii
avizului de specialitate al poliţiei.
- utilizarea mijloacelor mecanofizice şi a sistemelor tehnice de alarmare,
monitorizare şi intervenţie în cazul în care nu este posibilă realizarea unui
sistem de pază organizat cu personal uman, caz în care nu se întocmeşte nici
plan de pază. În acest caz conducătorii unități vor avea obligația să execute
împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate și/sau
montarea sistemelor tehnice de alarmare, monitorizare și intervenție necesare
asigurării pazei şi integrităţii bunurilor.
Pentru unele categorii de unități, conform art. 68 din H.G. nr.301/2012, proiectele
sistemelor de alarmare împotriva efracţiei (executate de societăți licențiate în acest sens) sunt
supuse avizării poliţiei, iar realizarea acestor sisteme se face cu respectarea cerinţelor tehnice
minime menționate la art. 8 din Anexa 1 cuprinsă în H.G. nr.301/2012.
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Sunt supuse avizării poliţiei proiectele sistemelor de alarmare destinate următoarelor
categorii de obiective:
a) unităţi de interes strategic;
b) unităţi sau instituţii de interes public;
c) instituţii de creditare ( bănci, IFN-uri, societăți cooperatiste), unităţi poştale, puncte de
schimb valutar, case de amanet, unităţi profilate pe activităţi cu bijuterii din metale sau pietre
preţioase;
d) magazine de arme şi muniţii;
e) staţii de comercializare a carburanţilor/combustibililor;
f) săli de exploatare a jocurilor de noroc;
g) centre de procesare;
h) casierii furnizori şi servicii de utilităţi, puncte de colectare ori de depozitare numerar cu
plafon de peste 10.000 euro sau echivalent;
j) depozite în care se află bunuri cu o valoare mai mare de 10.000 euro sau echivalent.
Conform art. 4 din H.G. nr.301/2012, unitățiile menționate mai sus, în calitatea lor de
beneficiarii ai sistemelor de alarmare avizate de poliție, sunt obligaţi să încheie contracte de
întreţinere periodică cu societăţi licenţiate, care să ateste funcţionarea sistemului conform
parametrilor tehnici.
Conform art. 3, alin.(3) din H.G. nr.301/2001, pentru asigurarea pazei, ordinii şi siguranţei
localurilor publice, hotelurilor, motelurilor, campingurilor, cluburilor, pensiunilor,
discotecilor şi altor locuri de distracţie sau de agrement, administratorii acestora au obligaţia
de a folosi personal de pază calificat şi atestat, potrivit legii. Această prevedere nu incumbă
practic obligația administratorilor unităților respective de a asigura ordinea publică în incinta
acestora ci incumbă obligația de a folosi personal de pază calificat şi atestat, potrivit legii, în
vederea realizării acestei obligații. Obligația asigurării ordinii publice în incinta acestor unități
este impusă de art 2, pct.35) din Legea nr.61/1991, cu modificările și completările ulterioare,
prin care se menționează că < neasigurarea de către responsabili sau patroni, prin personal
propriu ori specializat, a ordinii publice în localuri publice, hoteluri, moteluri, campinguri,
cluburi, pensiuni, discoteci şi în alte locuri de distracţie sau de agrement pe care le conduc,
precum şi refuzul acestora de a acorda sprijin organelor în drept pentru restabilirea în locurile
respective a ordinii publice ori pentru luarea măsurilor împotriva persoanelor care au încălcat
legea > constituie contravenție, sancționată cu amendă cuprinsă între 3000 lei și 6000 de lei.
Ca și o concluzie finală, este recomandat oricărui antreprenor ce deține o societate
comercială, organizată într-una din formele prevăzute de Legea nr.31/1990, cu modificările și
completările ulterioare, să se adreseze și să se informeze de la structurile de specialitate din
cadrul Poliției Române, în ceea ce privește obligațiile ce îi revin acestuia, potrivit
reglementărilor legale în vigoare, cu privire la asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protectia persoanelor.
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