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DATE 
STATISTICE

Conform datelor statistice oficiale, în anul 2010 infracţiunile de furt sesizate au

înregistrat scăderi comparativ cu anul precedent, la majoritatea categoriilor, creşteri fiind

la furturi din bancomate, case de vacanţă şi din locuinţe.

Infracţiunile de furt au  scăzut la majoritatea categoriilor de entităţi:

- din societăţi comerciale prin efracţie – 7724 fapte (- 0,94%);

- din bănci şi oficii poştale – 63 (-36%);

- din biserici, muzee – 277(-14%);

- de/din case de bani – 37 (-57%)

- furturi din bancomate -37 (+32%);

- case de vacanţă – 991 (+24%)

- din locuinţe - 28.880 (+9%).

Infracţiunile de tâlhărie au scăzut în medie cu 5% sau pe anumite categorii au creşteri 

nesemnificative: 

- asupra personalului punctelor de schimb valutar – 11 fapte (+1);

- asupra personalului bancar – 11 (+1%)

- în societăţile comerciale - 234 (+1%)



• Situaţia societăţilor specializate active:

• 1.282 societăţi de pază şi protecţie

• 1.727 societăţi de instalare sisteme electronice

• 436 centre de recepţionare a alarmelor, dintre 
acestea cele mai multe funcţionează în:

• municipiul Bucureşti – 87;

• Constanţa – 37;

• Cluj – 23;

• Iaşi – 19;

• Braşov – 18;

• Galaţi – 15;

• Prahova – 14.



SOCIETĂŢI DE PAZĂ ŞI 

PROTECŢIE
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EVOLUŢIA ŞI EFICIENŢA 

SERVICIILOR DE PAZĂ

 24.260 obiective asigurate

 150.000 agenţi atestaţi

 15.256 – sustrageri constatate

 10.215 – persoane depistate şi predate 

poliţiei

 187.530 mii lei - valoarea prejudiciilor 
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Societăţi specializate în sisteme 

electronice de securitate
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Aplicaţii implementate în anul 2010

• 33.826 total lucrări executate;

• din care 7.136 cu proiecte avizate;
• 86 obiective strategice;

• 1260 instituţii publice;

• 1338 unităţi financiar-bancare

• 987 case de schimb valutar şi amanet

• 99 muzee şi lăcaşe de cult;

• 512 magazine cu valori.



EFICIENŢA SERVICIILOR 

DE MONITORIZARE-INTERVENŢIE

• 436 centre de recepţionare a alarmelor 

• 95.000 abonaţilor conectaţi - creştere de 18,76 % faţă de anul 2009;

• 840.729 total alarme procesate; 

• 808.860 alarme false

• 2561 prinderi în flagrant

• 3053 persoane predate poliţiei;

Categoria abonaţilor:
• 6.664 unităţi financiar bancare;

• 4.294 case de schimb valutar şi amanet;

• 196 muzee;

• 11.169 magazine cu valori importante;

• 2.806 staţii de comercializare a produselor petroliere;

• 69.928 alte obiective.).



DEŢINĂTORII DE VALORI IMPORTANTE

Siguranţa personalului şi securitatea valorilor

 6.200 instituţii financiar-bancare;

 4300 bancomate hors site

 2.039 case de schimb valutar;

 2.466 case de amanet;

 67 centre de procesare;

 6.780 oficii poştale;

 1.295 agenţii loto;

 1.027 agenţii de pariuri sportive;

 1.810 casierii ale furnizorilor de utilităţi;

 2.419 staţii de distribuţie carburanţi;

 1.205 supermarket-uri;

 52 casierii colectoare jocuri de noroc;

 1.400 magazine de bijuterii;



NESPECTAREA 

PREVEDERILOR LEGALE
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CONSTATAREA FAPTELOR PENALE

Dosare penale instrumentate:

Constatarea de infracţiuni
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DEFICIENŢE

• Control redus din partea conducerii 
prestatorilor;

• Lipsa vigilenţei personalului de pază;

• Pregătire profesională precară;

• Lipsa dotărilor prevăzute;

• Prestatorii nu au ca prioritate consilierea reală a 
beneficiarilor cu privire la riscurile asumate şi 
ameninţările potenţiale;

• Diligenţele prestatorilor pentru îmbunătăţirea 
serviciilor sunt reduse.



PRIORITĂŢI:

• Adoptarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii;

• Elaborarea metodologiei de întocmire a analizei de risc la securitate fizică;

• Standardizarea şi creşterea calităţii serviciilor/ eficienţa acestora pe toate 
segmentele;

• Clarificarea tuturor aspectelor ce privesc implementarea Directivei Servicii;

• Modernizarea legislaţiei securităţii private.




