Cu operare numai in judeţul cu sediul social
Sub 100 personal de paza angajat
Intre 100-300 personal de paza angajat
Peste 300 personal de paza angajat
Societati fără agenti de securitate angajaţi
Nr.contracte de pază in derulare
Nr.contracte reziliate
Nr.contracte de transport valori
Nr.contracte pentru asigurarea ordinii la arenele sportive
Nr. contracte de protectie
Total obiective asigurate
- din care cu paza inarmata
Total planuri aflate in evidenta *(nu se trec cele retrase)
- din care pentru obiective
- din care pentru protectia transporturilor de valori monetare
- din care planuri de protectie
TOTAL agenti de securitate angajati
- din care atestati
- din care numai calificaţi
- in curs de calificare
AGENTI cu aviz port-arma
Personal de conducere avizat
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0
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rubricile hasurate cu galben reprezintă datele existente la momentul raportării
ATENTIE NU SE CUMULEAZA CU RAPORTAREA ANTERIOARA
Valoarea se va trece in MII lei
0
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25
26

Agenti cercetati penal
Atestate retrase in cursul perioadei
Agenti sanctionati cu amenda
Agenti de paza agresati in timpul serviciului

31

Fapte de furt comise de/cu complicitatea agentilor de securitate

30

Infracţiuni comise de personalul de securitate

29

Nr. agenti angrenati in activitati cu politia nationala

28

Valoarea bunurilor recuperate (Mii lei)

27

- din care fara prinderea autorilor

Pistoale

TOTAL sustrageri depistate de agentii de paza

Armament detinut

- din care cu prinderea autorilor

Persoane depistate si predate politiei

Cu operare regionala (peste 8 judeţe)

0

Nr. cazuri de folosire a armamentului

Cu operare nationala

Planuri de paza avizate Personal de securitate angajat

- din care neletale

Nr.societati inregistrate cu sedii secundare

Activitate contractata

Pusti

Nr.societati licentiate cu sediul social in judet

Activitate societate specializata

- din care letale

Nr.crt.

antet societate
adresa

telefon

Nr. ___________ din ___.___._________

cu activitati desfasurate
de catre societatile licentiate in paza si protectie, in SEMESTRU___ / ________

STATISTICA

Rezultate obţinute de agenţii

0

Deficienţe în serviciu
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