Norma metodologica din 25 iunie 2004
privind eliberarea, reinnoirea, suspendarea si anularea licentelor
de functionare pentru societatile specializate in sisteme de
alarmare impotriva efractiei, avizarea conducatorilor si a
personalului tehnic al acestora
CAPITOLUL I
Eliberarea si reinnoirea licentelor de functionare pentru societatile
specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei
SECTIUNEA 1
Functionarea societatilor specializate in sisteme de alarmare
impotriva efractiei, care solicita licenta dupa data intrarii in
vigoare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protectia persoanelor
Art. 1. - Societatile specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei, denumite in
continuare societati, functioneaza in baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei
Romane, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, valabila pe o perioada de 3
ani.
Art. 2. - Pentru obtinerea licentei de functionare, conducatorul societatii depune la
inspectoratul judetean de politie ori la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti,
dupa caz, in a carui raza teritoriala isi are sediul social, urmatoarele documente:
a) cerere de eliberare a licentei de functionare, din care sa rezulte activitatile solicitate,
adresa si telefoanele sediului social si administrativ;
b) documentele de constituire si functionare ale societatii, in xerocopii, respectiv: actul
constitutiv, incheierea judecatorului-delegat de autorizare a constituirii si certificatul de
inmatriculare cu codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului. Obiectul de
activitate al societatii trebuie sa cuprinda codurile CAEN: 7420 pentru proiectare, 4531 pentru
instalare, 3162 pentru productie si 4534 pentru intretinere, in functie de activitatile solicitate,
cu exceptia instalarii care este conditionata de intretinere;
c) documentele conducatorilor societatii, constand in: actul de identitate, ultima diploma de
studii si curriculum vitae, sens in care este necesar ca cel putin o persoana sa aiba pregatire in
domeniu pentru a fi testata profesional de unitatea de politie competenta;
d) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului cu situatia actualizata a
societatii, cu exceptia celor nou-infiintate;
e) declaratii pe propria raspundere ale asociatilor/administratorilor ca nu au facut parte din
organizatii secrete transnationale, servicii de informatii ori structuri militare sau paramilitare
straine, ca nu au fost pregatite de acestea pentru desfasurarea unor activitati specifice si ca nu
au participat la conflicte militare externe;
f) certificat de cazier fiscal;
g) dovada achitarii taxei de licentiere;
h) regulamentul de organizare si functionare, avand structura urmatoare: dispozitii generale,
structura organizatorica a societatii, conditii de angajare a personalului, pregatirea si controlul
personalului, dotarea societatii, modul de derulare a activitatilor licentiate si dispozitii finale.
Art. 3. (1) Licenta de functionare se acorda numai in situatia in care toti conducatorii societatii,
definiti in norme, au obtinut avizul politiei si Serviciului Roman de Informatii.

(2) Avizul negativ al Serviciului Roman de Informatii nu se motiveaza in situatia in care
este fundamentat pe date si informatii ce privesc siguranta nationala a Romaniei.
(3) In cazul in care sunt asociati persoane juridice se anexeaza documentele de autorizare si
constituire ale acestora si ale reprezentantului legal, care trebuie sa obtina avizele mentionate.
Aceleasi conditii sunt necesare si in cazul societatilor cu capital strain.
Art. 4. - Cu ocazia licentierii se aproba regulamentul de organizare si functionare si se
elibereaza licenta de functionare valabila pe o perioada de 3 ani.
Art. 5. - Licentierea persoanelor fizice autorizate in baza Legii nr. 507/2002 privind
organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice se realizeaza
similar ca la societatile comerciale cu prezentarea autorizatiei eliberate de primarii in locul
actului constitutiv, avand declarate activitatile de instalare si intretinere de sisteme de
alarmare. Persoanele fizice licentiate au dreptul de a executa numai lucrari pentru locuinte,
anexe ale acestora si alarme auto, care nu necesita intocmirea de proiecte supuse avizarii
politiei.
Art. 6. - Societatile cu obiect de activitate in domeniul sistemelor de alarmare impotriva
efractiei, infiintate dupa intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice, vor solicita
inspectoratului judetean de politie ori Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti,
dupa caz, avizul de principiu pentru conducatori, inaintea inregistrarii la oficiul registrului
comertului, aviz care ramane valabil pentru licentiere.
SECTIUNEA a 2-a
Eliberarea licentelor de functionare pentru societatile specializate
in sisteme de alarmare impotriva efractiei, autorizate pana la data
intrarii in vigoare a Legii nr. 333/2003
Art. 7. - Pentru eliberarea licentelor de functionare, societatile autorizate in baza Legii nr.
18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor si valorilor, in termen de 6 luni de la
data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, trebuie sa depuna la inspectoratul
judetean de politie ori la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in a
caror raza teritoriala isi are sediul social, urmatoarele documente:
a) cerere de solicitare pentru eliberarea licentei, din care sa rezulte activitatile solicitate,
adresa si telefoanele sediului social si administrativ;
b) originalele autorizatiei eliberate de politie si regulamentul aprobat, in vederea anularii
acestora;
c) certificatul de inmatriculare cu codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului;
d) certificatul de cazier fiscal si dovada achitarii taxelor si impozitelor;
e) certificatul constatator de la oficiul registrului comertului cu situatia actualizata a
societatii;
f) avizele conducatorilor societatii, eliberate de politie;
g) declaratii pe propria raspundere ale asociatilor/administratorilor ca nu au facut parte din
organizatii secrete transnationale, servicii de informatii ori structuri militare sau paramilitare
straine, ca nu au fost pregatite de acestea pentru desfasurarea unor activitati specifice si ca nu
au participat la conflicte militare externe;
h) dovada activitatii in derulare, in special cu privire la contracte de instalare si intretinere si
la personalul de specialitate avizat;
i) lista cu echipamentele folosite, cu certificatele de calitate si de provenienta ale acestora,
precum si cu caracteristicile si parametrii de functionare;
j) lista lucrarilor executate;
k) dovada achitarii taxei de licentiere.

Art. 8. - Pentru societatile care nu au activitate in derulare ori structura de personal conform
regulamentului propriu nu se acorda licenta de functionare.
Art. 9. - Autorizatiile de functionare ale societatilor care nu se incadreaza in termenul
prevazut de lege pentru obtinerea licentei sunt nule de drept, acestea nemaiavand dreptul sa
desfasoare activitati in domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei.
SECTIUNEA a 3-a
Reinnoirea licentelor de functionare a societatilor specializate
in sisteme de alarmare impotriva efractiei
Art. 10. - Solicitarea reinnoirii licentei de functionare a societatii se realizeaza cu 5 luni
inaintea expirarii termenului de valabilitate a acesteia.
Art. 11. - Pentru prelungirea licentei de functionare a societatilor se prezinta la inspectoratul
judetean de politie ori la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in a
caror raza teritoriala isi au sediul social, urmatoarele documente:
a) cerere de solicitare a prelungirii licentei, din care sa rezulte activitatile solicitate, adresa si
telefoanele sediului social si administrativ;
b) certificatul de inmatriculare cu codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului;
c) certificat de cazier fiscal;
d) certificatul constatator de la oficiul registrului comertului cu situatia actualizata a
societatii;
e) avizele conducatorilor societatii, eliberate de politie;
f) dovada achitarii taxelor si impozitelor;
g) dovada activitatii in derulare, in special cu privire la contracte de instalare si intretinere si
la personalul de specialitate avizat si incadrat in munca;
h) declaratie pe propria raspundere a asociatilor/administratorilor ca nu au facut parte din
organizatii secrete transnationale, servicii de informatii ori structuri militare sau paramilitare
straine, ca nu au fost pregatiti de acestea pentru desfasurarea unor activitati specifice si ca nu
au participat la conflicte militare externe;
i) dovada achitarii taxei de licentiere;
j) lista cu echipamentele folosite, cu certificatele de calitate si de provenienta ale acestora,
precum si cu caracteristicile si parametrii de functionare;
k) lista lucrarilor executate.
Art. 12. - Prelungirea licentei de functionare se poate acorda numai daca societatea
indeplineste cumulativ conditiile stabilite la art. 11 lit. e)-i) si a fost obtinut avizul Serviciului
Roman de Informatii.
Art. 13. - Intreaga documentatie pentru obtinerea licentei si reinnoirea acesteia se depune in
copie, in 4 exemplare.
CAPITOLUL II
Suspendarea dreptului societatii specializate in sisteme de alarmare
impotriva efractiei de a incheia noi contracte si de a angaja personal
Art. 14. - Unitatea din care face parte agentul care constata savarsirea uneia dintre
contraventiile prevazute la art. 60 lit. g) si h) raportat la prevederile art. 28 alin. (6) si (7), art.
30, 31 si ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 333/2003, care atrage suspendarea, pe o perioada de
la o luna la 3 luni, a dreptului societatii sanctionate de a incheia noi contracte si de a angaja
personal, va comunica despre aceasta, dupa achitarea sanctiunii contraventionale aplicate sau
ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti prin care s-a respins contestatia impotriva
procesului-verbal de contraventie, serviciului politiei de ordine publica din inspectoratul
judetean de politie in a carui raza teritoriala se afla sediul social al societatii, care tine

evidenta acestora, respectiv Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz,
in vederea dispunerii masurilor legale.
Art. 15. - La inregistrarea a cel putin doua astfel de contraventii in interval de 3 luni,
serviciul politiei de ordine publica din cadrul inspectoratelor judetene de politie sau Directia
Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, pe baza raportului cu sanctiunile
aplicate si motivatia acestora, dispune, in functie de gravitatea faptelor, suspendarea dreptului
societatii de a incheia noi contracte si de a angaja personal, pe o perioada de la o luna la 3
luni, comunicand masura Inspectoratului General al Politiei Romane, Serviciului Roman de
Informatii, oficiului registrului comertului, inspectoratului teritorial de munca, precum si
societatii in cauza, data de la care incepe sa curga termenul de suspendare si durata acesteia.
CAPITOLUL III
Anularea licentelor de functionare ale societatilor
specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei
Art. 16. (1) In cazul in care se constata savarsirea uneia dintre faptele prevazute de art. 62 din Legea
nr. 333/2003, retragerea avizului prealabil al Serviciului Roman de Informatii ori
neprezentarea pentru reinnoirea licentei in termenul prevazut de lege, Inspectoratul General al
Politiei Romane sau, dupa caz, instanta de judecata va dispune anularea licentei.
(2) Inspectoratul judetean de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului
Bucuresti, dupa caz, sesizat/sesizata de savarsirea uneia dintre faptele care atrag anularea
licentei, in termen de 30 zile, va efectua cercetari si va stabili imprejurarile comiterii faptei. In
caz de confirmare, dosarul impreuna cu licenta si regulamentul de functionare ale societatii
vor fi inaintate, cu raport motivat, la Inspectoratul General al Politiei Romane, care in termen
de 10 zile va dispune.
Art. 17. - Masura anularii licentei se comunica societatii sanctionate, Serviciului Roman de
Informatii, inspectoratului judetean de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului
Bucuresti care a facut propunerea si la oficiul registrului comertului teritorial.
Art. 18. (1) Licentierea societatilor carora aceasta le-a fost anulata se poate solicita dupa un an de la
ramanerea definitiva a masurii de anulare.
(2) Pierderea ori deteriorarea grava a licentei se va publica in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a III-a.
CAPITOLUL IV
Avizarea conducatorilor de societati si a personalului tehnic
Art. 19. - Conducatorii de societati sunt persoanele fizice implicate operativ in activitatea
societatii, avand o functie de conducere, respectiv: administratori, asociati, directori.
Art. 20. - Asociatii ori actionarii care nu sunt implicati in societate vor da declaratie pe
propria raspundere despre aceasta, nefiind necesar avizul Politiei si Serviciului Roman de
Informatii.
Art. 21. - Conditiile de avizare a conducatorilor societatii sunt cele stabilite pentru
societatile specializate de paza si protectie la art. 20 alin. (9) si (10) din Legea nr. 333/2003,
iar pentru personalul tehnic, cele prevazute pentru personalul de paza in art. 39 din aceeasi
lege.
Art. 22. - Retragerea avizelor pentru conducatorii societatilor si personalul tehnic se face
cand nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza acordarii acestora ori conducatorii
societatilor si personalul tehnic au savarsit abateri in legatura cu serviciul, pentru care
legislatia muncii prevede desfacerea contractului de munca, situatie in care avizul politiei este
nul de drept.

CAPITOLUL V
Avizarea functionarii dispeceratelor de monitorizare a
sistemelor de alarmare impotriva efractiei
Art. 23. - Pentru avizarea dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarma impotriva
efractiei, solicitantul va depune la inspectoratul judetean de politie sau la Directia Generala de
Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in xerocopie, in 3 exemplare, urmatoarele
documente:
a) cerere de avizare, inregistrata si datata, adresata Inspectoratului General al Politiei
Romane;
b) regulamentul de organizare si functionare a dispeceratului de monitorizare a sistemelor
de alarma impotriva efractiei;
c) copie de pe licenta eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane;
d) polita de asigurare pentru evenimente;
e) contract de prestari de servicii incheiat intre societatea specializata de paza si protectie
care asigura interventia si cea care realizeaza instalarea si conectarea la dispecerat a
sistemelor de alarmare impotriva efractiei, daca este cazul, ambele necesitand a fi licentiate;
f) documentele de achizitionare a echipamentelor.
Art. 24. (1) Regulamentul de organizare si functionare a dispeceratului de monitorizare a alarmelor
cuprinde, in principal, urmatoarele capitole:
a) datele de identificare a societatii;
b) serviciile pe care le presteaza;
c) structura organizatorica a dispeceratului, cu specificarea dispozitivului de interventie si a
numarului de echipaje auto folosite pe schimb;
d) descrierea echipamentelor folosite, mentionandu-se: tipul si caracteristicile
echipamentelor, numarul de linii telefonice disponibile pentru transmisia de date, semnalele
monitorizate, iar pentru echipamentul radio se va preciza tipul de legatura cu obiectivul
uni/bidirectional, autonomia energetica, avize si autorizatii pentru functionarea in reteaua de
radiocomunicatii date si voce;
e) modul de transmitere a alarmelor pe categorii de obiective;
f) atributiile, pregatirea si dotarea personalului pe categorii;
g) obligatiile ce revin personalului de conducere si categoriilor de angajati ai dispeceratului
pentru respectarea prevederilor Legii nr. 333/2003;
h) modul de inregistrare a evenimentelor si arhivarea acestora;
i) principiul realizarii confirmarii tehnice a timpului de interventie.
(2) In anexa la regulamentul de organizare si functionare a dispeceratului se prezinta
plansele foto cu autovehiculele folosite la interventie, vedere fata, lateral si spate.
Art. 25. - Avizarea se solicita dupa achizitionarea echipamentelor.
Art. 26. - Anularea licentelor societatilor atrage de drept retragerea avizului acordat
dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei.

