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SFERA ANALIZEI EFECTUATE ÎN VEDEREA STUDIULUI COMPARATIV
ASUPRA LEGISLAŢIEI PRIVIND „TRANSPORTUL DE FONDURI BĂNEŞTI”
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Sc

Această publicaţie a fost realizată în anul 2006 cu sprijinul financiar al Comisiei
Europene.
Notă: responsabilitatea exclusivă se află în sarcina autorului, iar Comisia nu este răspunzătoare pentru nici o utilizare care ar putea fi făcută în legătură cu informaţiile conţinute
în prezentul studiu.
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INTRODUCERE
 ISTORIC ŞI OBIECTIVE
O versiune anterioară a studiului „Rezumat comparativ al legislaţiilor care reglementează activitatea particulară a Transportului de Fonduri Băneşti în 15 State Membre
ale Uniunii Europene” a fost deja realizată în anul 2004 de către parteneri sociali europeni pentru industria „securităţii private”, UNI-Europa (sindicate) şi CoESS (patronate),
cu sprijinul financiar al Comisiei Europene - DG Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri
Sociale şi Oportunităţi Egale. Prezentul raport conţine sumarul final al studiului
complet, de urmare, privind documentul anterior menţionat şi este intitulat în consecinţă
„Rezumat comparativ al legislaţiilor care reglementează industria privată a transportului
de fonduri băneşti în 25 State Membre ale Uniunii Europene”.
La ce ne aşteptăm să găsim?
În calitatea sa de studiu de urmare şi completare, acest raport se concentrează asupra reglementărilor cu privire la transportul fondurilor în 10 State Membre care s-au alăturat Uniunii Europene la 1 mai 2004. Toţi participanţii la grupul celor 15 State Membre
ale Uniunii Europene analizaţi în prima versiune a studiului privind transportul de fonduri băneşti au fost invitaţi să-şi actualizeze datele referitoare la ţările lor.
Trebuie să fie clar pentru toţi că prezentul document de cercetare, în calitatea sa
de prim studiu complet în domeniu, are ca obiectiv punerea la dispoziţie a unui rezumat
al reglementărilor existente în 25 State Membre UE:
- Legislaţia la nivel naţional, regional şi local;
- Reglementările sociale (acorduri colective);
- Practici curente cu privire la transportul de fonduri băneşti şi al bunurilor de
valoare în 25 State Membre UE.
Nici o încercare de interpretare a răspunsurilor date nu a indicat faptul că ele nu au
fost incluse în obiectivele acestui studiu.
Principalele domenii de interes
Întrucât prezentul raport este o continuare a studiului realizat în anul 2004, este indicat să precizăm că principalele domenii de interes nu s-au schimbat de atunci. Astfel,
examinarea efectuată în detaliu se referă la:
- existenţa unui concept oficial cu privire la operaţiunile de transport de fonduri
băneşti în Statele Membre UE;
- exigenţe privind accesul;
- condiţii pentru executarea operaţiunilor de transport de fonduri băneşti;
- moduri de executare cu privire la bunurile transportate, vehicule şi itinerarii;
- paşi întreprinşi pentru sprijinirea socială şi psihologică după producerea incidentelor.
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 METODOLOGIE
Principalul obiectiv al prezentei cercetări detaliate a constat în dezvoltarea unui
catalog al cadrului de reglementare pentru sectorul transportului de fonduri băneşti în 10
ţări care au devenit membre ale Uniunii Europene la 1 mai 2004, asemănător modului în
care a fost realizat acest lucru anterior, în anul 2004, pentru cele 15 State Membre UE
existente înainte de extindere. În acelaşi timp, analiza efectuată a reprezentat o oportunitate excelentă de a actualiza cadrul legal existent în aceste 15 prime State Membre UE.
Bazat pe experienţa câştigată din studiul anterior, s-a decis organizarea procesului
de culegere a informaţiilor pentru actualul document într-o manieră puţin diferită. Oricum, nu a fost necesară modificarea conţinutului chestionarului ce a fost utilizat pentru
elaborarea studiului în anul 2004.
1) Persoanele de contact (în principal federaţiile naţionale membre ale UNI-Europa şi CoESS) din cele 10 „noi” State Membre UE au fost invitate să utilizeze o versiune
electronică a chestionarului, ce a fost disponibilă prin intermediul unui website specific
dedicat (www.citsurvey.be). Copii ale studiului online (în formatele PDF şi WORD),
precum şi o versiune în limba engleză şi una în limba oficială a fiecărui Stat Membru au
fost ataşate invitaţiei adresate ţărilor respective. Această manieră de abordare a urmărit
obiectivul de maximizare a ratei răspunsului prin eliminarea, cât mai mult posibil, a obstacolelor concrete potenţiale.
2) ) În ce priveşte persoanele de contact din cele 15 State Membre UE „iniţiale”
care au colaborat la realizarea primului studiu referitor la transportul de fonduri, s-a
decis să nu se încarce în mod inutil volumul lor de muncă prin parcurgerea repetată a
întregului proces. De aceea, li s-a sugerat, mai curând, să-şi limiteze răspunsurile doar la
acele modificări care au avut loc în Statele lor Membre în perioada de după publicarea
primului raport în anul 2004.
Studiul de faţă a fost din nou realizat în cadrul Dialogului Social al Sectorului
European din domeniul securităţii private, în strânsă consultare cu secretariatele atât ale
CoESS şi UNI-Europa, cât şi cu cel al ESTA - Asociaţia Europeană pentru Securitatea
Transporturilor - şi membru corespondent al CoESS. Informaţiile furnizate în acest raport au fost verificate de CoESS şi UNI-Europa. Orice inacurateţe sau decalaj de situaţie
au contribuit, în consecinţă, la dificultăţi în obţinerea răspunsurilor furnizate de persoane
ce dispun de suficientă expertiză în Statele Membre, în perioada de timp disponibilă.
 STRUCTURA RAPORTULUI
Raportul se referă la sectorul transportului de fonduri băneşti în cele 25 de State
Membre ale Uniunii Europene (listate alfabetic) şi este structurat în patru capitole importante:
I. Condiţii de acces în profesia transportului de fonduri băneşti, atât pentru persoane individuale, cât şi pentru companii.
II. Condiţii de efectuare a operaţiunilor de transport de fonduri băneşti.
III. Moduri de efectuare a operaţiunilor de transport de fonduri băneşti.
IV. Incidente din timpul operaţiunilor de transport de fonduri.
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Capitolul 1 încearcă să strângă informaţii asupra condiţiilor stabilite pentru garantarea unui nivel minim de profesionalism în legătură cu stabilitatea companiei şi aptitudinile profesionale ale celor răspunzători de organizarea şi/sau efectuarea activităţilor
de transport de fonduri băneşti.
Un prim punct de interes îl reprezintă faptul că transportul de fonduri băneşti
poate fi recunoscut de către Statele Membre ca o activitate profesională „independentă”,
sau poate fi considerat ca parte a activităţii economice mai generale de transporturi sau a
activităţii de securitate privată.
Oricum, o atenţie majoră este acordată cerinţelor de pregătire profesională şi standardelor morale ale activităţilor individuale desfăşurate în acest sector: Există un nivel
academic sau profesional minim de acces pentru personalul de conducere şi/sau pentru
angajaţi? Este obligatorie existenţa pregătirii profesionale? Cine organizează instruirea
profesională? Se realizează pregătirea în cadrul unui program permanent, continuu, sau
este limitată la un curs introductiv? Care este conţinutul programului de pregătire profesională? Este orientată pregătirea mai mult către activităţi practice profesionale sau este
mai curând teoretică în abordarea temelor tratate? Sunt atestate programele de pregătire?
Posibile restricţii cu privire la anumite limite de vârstă pentru a putea activa în
domeniul transportului de fonduri sunt, de asemenea, avute în vedere.
În cazul în care armele de foc sunt permise în activităţile de transport de fonduri
băneşti, care sunt condiţiile referitoare la tipul de armament utilizat şi care sunt prevederile în legătură cu posesia, transportul şi folosirea unei arme, care sunt condiţiile pentru obţinerea unei autorizaţii de port-armă?
Capitolul 2 investighează mijloacele şi metodele referitoare la îndeplinirea în prezent a activităţilor de transport de fonduri băneşti. Astfel, capitolul tratează condiţiile
referitoare la natura bunurilor transportate, condiţiile legale pentru funcţionarea serviciilor specializate de transport de fonduri băneşti, echipamentele în vehiculele de transport
(compartimente, tipul şi nivelul blindajului), echipajul (numărul de gărzi şi echipamentele individuale sau colective), utilizarea vreunui sistem de neutralizare, condiţii impuse
de client, comunicaţii audio şi sisteme de urmărire şi localizare, escorte (private sau de
poliţie), condiţii privind companiile de transport de fonduri băneşti, inclusiv cele referitoare la depozitarea şi încărcarea vehiculelor, monitorizarea clădirilor, relaţiile cu poliţia
etc.
Mai mult decât atât, o atenţie considerabilă este acordată condiţiilor juridice dezvoltate în fiecare Stat Membru cu privire la traficul de fonduri băneşti din interiorul
Uniunii Europene, stabilind o distincţie clară între Statele Membre UE şi cele ce nu
aparţin Uniunii Europene.
Capitolul 3 face o incursiune în domeniul demersurilor psihologice şi sociale de
sprijin întreprinse după incidentele petrecute în timpul efectuării activităţilor de transport.
În ce măsură există condiţii juridice sau acorduri sociale care protejează traumele
fizice sau juridice? Asigură politica promovată de o companie un sprijin minim în cazul
unui incident?
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Capitolul 4 trece în revistă autorităţile naţionale cu putere de control în domeniu
şi sancţiunile impuse în cazul nerespectării reglementărilor obligatorii sau a metodelor
sugerate pentru executarea activităţilor de transport de fonduri băneşti.
Rata de răspuns
Luând în consideraţie complexitatea acestui studiu (atât din punct de vedere al
amplorii sale şi al detaliilor furnizate), cât şi a barierelor lingvistice, rata de răspuns
globală poate fi considerată satisfăcătoare. Toate cele 25 de State Membre au fost tratate
în document; chiar şi acele State Membre UE pentru care CoESS şi/sau UNI-Europa nu
dispun de o reprezentare în calitate de membru naţional au fost analizate în studiu. Este
corect şi justificat să menţionăm sprijinul activ primit din partea ESTA - Asociaţia Europeană pentru Securitatea Transportului şi membru corespondent al CoESS - şi a membrilor săi individuali care au furnizat asistenţă semnificativă în ce priveşte răspunsurile la
chestionare.
CONDIŢII DE ACCES PENTRU MANAGERI, ANGAJAŢI ŞI FIRME
Cerinţele pentru accesul în profesia de transportator de fonduri băneşti reprezintă
un fundament şi precondiţie pentru garantarea unui profesionalism permanent în această
ramură specifică a securităţii private. Condiţiile de intrare în această activitate economică sunt reprezentate de teme şi subiecte precum garanţiile financiare, abilităţile profesionale necesare şi etica indivizilor. Existenţa unui sistem de autorizare permite accesul
în activităţile de transport de fonduri băneşti doar acelor companii/persoane care îndeplinesc condiţiile determinate şi, de aceea, el constituie un element important în procesul
de asigurare a profesionalismului necesar în acest sector.
 Definiţia juridică a „Transportului de fonduri băneşti”
Cu excepţia Austriei şi Germaniei, transportul de fonduri băneşti este considerat,
în general, de către autorităţile naţionale ca parte a activităţii globale desfăşurate în domeniul securităţii private.
În prezent, majoritatea celor 25 de State Membre UE dispun, fiecare, de un set
independent de reguli şi reglementări pentru domeniul securităţii private, în general, cu
incorporarea sectorului de transport al fondurilor băneşti ca subactivitate a sectorului
respectiv. De aceea, nu este surprinzător faptul că în peste 60% din Statele Membre UE
nu există o definiţie „juridică” pentru tranzitul de fonduri băneşti, ca atare.
Dacă există o definiţie specifică a transportului de fonduri băneşti, caracteristici
diferite ale transferurilor în cauză sunt utilizate pentru identificarea acestei activităţi
specifice de securitate, variind de la descrierea naturii transportului, mijloacele prin care
se efectuează acesta sau chiar existenţa gărzilor înarmate. Belgia, Franţa, Italia, Lituania,
Slovenia, Spania, Marele Ducat al Luxemburgului şi Olanda dispun, toate, de o definiţie
specifică tranzitului de fonduri băneşti în cadrul lor legislativ.
Vorbind în general, transportul de fonduri băneşti este considerat a fi „o activitate
profesională desfăşurată în numele unei părţi terţe cu privire la transportul unor bunuri
de înaltă valoare”.
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 Tipuri de autorizaţii
Trei tipuri principale de autorizaţii pot fi distinse: o autorizaţie bazată pe dreptul
comercial, una bazată pe legea transportului şi una pe legea securităţii private.
LEGISLAŢIA COMERCIALĂ
O definiţie juridică a activităţii de transport de fonduri băneşti implică, de regulă,
faptul că acest sector este subiect al unui anumit fel de reglementări. În acest sens, poate
fi observat faptul că în majoritatea Statelor Membre UE este necesară o înregistrare, asemănătoare oricărui alt tip de activitate comercială. În acele sisteme, orice companie de
transport de fonduri băneşti trebuie să fie înscrisă într-un Registru al Comerţului justificativ, înainte de a i se permite să efectueze activităţi de afaceri.
LEGISLAŢIA DIN DOMENIUL TRANSPORTURILOR
În aproximativ 50% din Statele Membre UE, tranzitul fondurilor băneşti este considerat a fi o activitate de transport regulat şi este, de aceea, subiect al aplicării regulilor
de transport general cum ar fi înscrierea într-un registru de transport special, certificarea
şi conformarea la anumite reguli. Adiţional, unele State Membre solicită o licenţă de
transport specifică, referitoare, îndeosebi, la transportul internaţional.
LEGISLAŢIA DIN DOMENIUL SECURITĂŢII PRIVATE
Din cauza naturii speciale a muncii din domeniul securităţii particulare, în majoritatea Statelor Membre UE - cu excepţia Austriei, Ciprului şi Germaniei - trebuie să fie
obţinută o autorizaţie specială de „securitate privată”, înaintea desfăşurării, în mod legal,
a oricărei activităţi specifice. Mai mult chiar, în State Membre precum Belgia, Franţa,
Marele Ducat al Luxemburgului, Slovenia şi Spania, există un set specific de reguli, ca
atare, pentru tranzitul de fonduri băneşti şi transportul de bunuri de valoare.
Autorizarea se face la trei niveluri: nivelul companiei, nivelul managerial sau de
conducere a firmei şi nivelul angajaţilor.
Licenţele pentru companii sunt emise, în general, pentru o perioadă de timp 1)
limitată care variază de la unu la cinci ani. Acest tip de autorizaţie include, de obicei, o
listă a acelor activităţi pentru care a fost acordată licenţa.
În funcţie de Statul Membru, autorităţile naţionale, precum şi cele regionale sau
locale sunt împuternicite să emită aceste licenţe. În acest sens, Departamentul Justiţiei,
Ministerul de Interne sau Autorităţile de Poliţie - la diferite nivele - sunt adeseori menţionate în calitatea de departament competent de autorizare.
Pentru obţinerea unei autorizaţii, o companie de transport de fonduri băneşti trebuie să trimită o cerere scrisă autorităţii competente. Această cerere trebuie să includă,
de exemplu, toate informaţiile necesare referitoare la starea financiară a companiei, abilităţile profesionale şi integritatea morală a personalului, atât de conducere, cât şi a angajaţilor. Totodată, dispunerea de către compania solicitantă a unei structuri suficiente, a
echipamentului şi procedurilor operaţionale adecvate sunt adeseori factori determinanţi.

1)

Excepţie fac Republica Cehă - perioadă nedefinită, Polonia - 50 de ani şi Slovacia - 10 ani.
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Neîndeplinirea acestor cerinţe poate determina sancţiuni administrative şi/sau penale.
În majoritatea celor 25 de State Membre UE, este cerută o autorizaţie adiţională
sau certificat pentru manageri şi angajaţi. Acest tip de licenţă vizează impunerea unor
standarde minime referitoare la integritatea personalului şi calitatea serviciilor furnizate.
Autorizarea/certificarea este precedată în mod uzual de o verificare de fond sau de o
„monitorizare” (adică de o investigaţie asupra eventualului trecutului penal al unei persoane), prin stabilirea unor garanţii adiţionale în ce priveşte dependenţa şi integritatea şi
a cerinţelor de pregătire profesională specifice sau a unei experienţe anterioare adecvate,
fie într-o funcţie de conducere privată sau publică.
 Pregătirea profesională
Pregătirea profesională şi îmbunătăţirea continuă a abilităţilor corespunzătoare
funcţiei sunt un element esenţial în mediul profesional contemporan. Această precondiţie reprezintă, de asemenea, o caracteristică vitală a industriei moderne de securitate
privată: activităţile de transport de fonduri băneşti avansează continuu sub aspectul complexităţii, iar factorii de mediu sau de situaţie solicită, adeseori, o flexibilitate înaltă a
activităţii persoanei din domeniul securităţii private.
Reglementări privind pregătirea profesională în transportul de fonduri băneşti
În majoritatea Statelor Membre UE nu există reglementări oficiale cu privire la
instruirea în activităţile de tranzit de fonduri băneşti. Din această cauză, pregătirea personalului de securitate, atât de conducere, cât şi a angajaţilor obişnuiţi depinde în mare
măsură de iniţiativa companiei.
În acele State Membre UE în care instruirea profesională în transportul de fonduri
băneşti este obligatorie, fie ca efect al legii sau al unui cod de conduită profesională, se
solicită un aşa-zis „Examen de Calificare Profesională” susţinut la sfârşitul perioadei de
pregătire.
Nivelul de pregătire
Instruirea obligatorie existentă în domeniul transportului de fonduri băneşti este în
esenţă o pregătire de iniţiere. Cursurile obligatorii de reciclare pentru domeniul considerat sunt neobişnuite şi tind să se concentreze asupra revizuirii şi actualizării cunoştinţelor
căpătate anterior. Pregătirea specifică tranzitului de fonduri băneşti este adeseori complementară modulului de pregătire de bază în domeniul securităţii private.
Organizarea şi certificarea pregătirii
Programele de pregătire pentru personalul angajat în activităţi de transport de fonduri băneşti pot fi dezvoltate de către firmă, de guvern sau centre particulare de pregătire. Un corp tehnic independent, controlat adeseori de autoritatea competentă, anume
Poliţie, Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Educaţiei, certifică, de regulă, programele de pregătire profesională.
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Rambursarea costurilor de pregătire profesională
Pregătirea profesională poate fi decontată direct sau indirect de către firmă. În
unele cazuri, candidatul trebuie să-şi acopere singur costurile implicate de pregătire,
anterior angajării. Uneori, instruirea iniţială este cofinanţată de autorităţile publice.
Cursurile de reciclare sunt, în general, finanţate întotdeauna de către firma de transport
de fonduri băneşti.
Durata pregătirii profesionale
Durata programelor de pregătire în domeniul transportului de fonduri băneşti, atât
pentru cadrele de conducere, cât şi pentru cele de execuţie diferă de la un Stat Membru
la altul, variind de la mai puţin de o zi la peste 300 de ore.
Conţinutul pregătirii profesionale
Diferenţe considerabile pot fi, de asemenea, observate în legătură cu conţinutul
pregătirii.
La nivel managerial, programele de pregătire profesională în domeniu acoperă
aspectele juridice şi tehnice ale activităţilor respective.
În acele State Membre în care a fost dezvoltat un standard minim de pregătire,
sunt incluse diferite calificări. În unele State Membre, este accentuată dezvoltarea unor
calificări manageriale şi de activităţi în scop general, în timp ce în altele prevalează importanţa unui know-how specific de securitate.
La nivelul angajaţilor obişnuiţi, cerinţele de pregătire privind pe cei ce îndeplinesc
funcţii de execuţie sunt diferite. Cea mai mare parte a modulelor de pregătire existente
sunt o combinaţie de cursuri teoretice şi practice care pot varia ca durată de la o zi la mai
mult de 300 de ore. Cursurile de pregătire sunt, în mod normal, desfăşurate şi absolvite
anterior angajării sau trebuie să aibă loc la începutul perioadei de angajare.
 Condiţii referitoare la vârstă
În general, nici o limită legală nu este stabilită cu privire la vârsta minimă şi/sau
maximă pentru cadrele de conducere sau angajaţi. În cele mai multe State Membre, se
face o referire legată de vârsta minimă legală. Oricum, în unele State Membre există o
solicitare explicită referitoare la limita de vârstă minimă, care variază între 18 şi 21 de
ani.
 Sancţiuni
Retragerea autorizaţiei
Nerespectarea regulilor şi reglementărilor impuse duce, în general, la retragerea
sau pierderea autorizaţiei de către compania de transport de fonduri băneşti şi/sau de
către personalul acesteia. În funcţie de gravitatea infracţiunii, această sancţiune poate fi
temporară sau permanentă. De regulă, este posibilă contestarea deciziei de impunere a
unei sancţiuni.
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Alte sancţiuni
Alternativ, nerespectarea reglementărilor în domeniu poate duce la sancţiuni, altele decât retragerea autorizaţiei, cum ar fi de exemplu: atenţionarea, amendarea sau chiar
detenţia.
 Posesia şi transportul armelor de foc
Cerinţe legale
Puţin peste o treime2) din Statele Membre UE interzic în mod explicit posesia şi
transportul armelor de foc, în timp ce mai puţin de o pătrime3) din rândul acestor state
solicită, prin lege sau prin acord colectiv de muncă, posesia şi transportul unei arme de
foc în timpul efectuării transportului de fonduri băneşti. Toate celelalte State Membre
UE permit posesia şi transportul armelor de foc în timpul activităţilor de transport de
fonduri băneşti.
Tipuri de arme de foc ce pot fi purtate în timpul transportului de fonduri băneşti
În majoritatea Statelor Membre în care armele de foc sunt fie solicitate în mod expres, fie permise în timpul transportului de fonduri băneşti, este preferat armamentul uşor.
Autorizaţiile
În toate Statele Membre în care armele de foc sunt solicitate sau permise în timpul
transportului de fonduri băneşti, trebuie să fie obţinută o autorizaţie specială. O licenţă
de acest fel este emisă, de obicei, la două niveluri:
- un permis pentru posesia unei arme de foc. Acest permis poate fi emis în favoarea companiei de transport de fonduri băneşti sau a agentului de securitate individual.
- un permis personal pentru purtarea unei arme de foc. Acest permis este emis
agentului de securitate individual. Permisul pentru purtarea unei arme de foc este, în
general, valabil pentru o perioadă de cinci ani, dar este limitat, în mod obişnuit, la orele
de muncă. Permisul de port-armă de foc este revocat sau anulat la părăsirea definitivă de
către agentul de securitate individual a companiei de transporturi de fonduri băneşti.
Autoritatea competentă pentru emiterea autorizaţiilor de arme de foc
Autorităţile competente pentru emiterea unei licenţe de port-armă de foc sunt în
general Poliţia (la nivel local), Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei sau
autorităţile locale.
Procedura de obţinere a unei autorizaţii de port-armă de foc
Licenţa pentru armele de foc este emisă atunci când toate cerinţele legale (inclusiv
cele referitoare la instrucţia specifică, depozitarea în siguranţă, aptitudinea morală a persoanei implicate, existenţa unor şedinţe de tragere regulate şi a unui contract de muncă
încheiat cu compania de transport de fonduri băneşti....) sunt îndeplinite de către firma
şi/sau agentul de securitate individual solicitant.
2)
3)

Cipru, Danemarca, Grecia, Irlanda, Malta, Portugalia, Suedia, Olanda şi Marea Britanie.
Germania, Franţa, Italia, Marele Ducat al Luxemburgului, Spania şi Belgia (prin Acord Colectiv de Muncă).
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Majoritatea Statelor Membre solicită ca armele să fie depozitate la adăpost şi în
condiţii de siguranţă, în clădirile companiilor de transporturi de fonduri băneşti.
Instrucţia focului
Instruirea privind utilizarea armelor de foc este atât teoretică, cât şi practică.
Elemente importante ale instruirii sunt reprezentate de regulamentele legale referitoare
la posesia, purtarea şi utilizarea armelor de foc, precum şi de aspectele practice cum sunt
întreţinerea şi mânuirea acestora. Instrucţia cu armele de foc este considerată a fi un
proces de pregătire continuu, iar în majoritatea Statelor Membre sunt impuse executarea
câtorva şedinţe practice de tragere în fiecare an.
Sancţiuni în cazul nerespectării cerinţelor obligatorii
Eşecul de a respecta prevederile legale considerate poate duce la retragerea sau
revocarea autorizaţiei de posesie şi transport al unei arme de foc.
MODALITĂŢI DE EFECTUARE A ACTIVITĂŢILOR DE
„TRANSPORT DE FONDURI BĂNEŞTI”
 Modalităţi referitoare la natura bunurilor transportate
• Atunci când se solicită natura transportului de fonduri, o descriere similară a
conţinutului este furnizată în toate cele 25 de State Membre UE, anume: bancnote,
monezi, aur, bijuterii, documente, obiecte de artă etc.
• În 5 State Membre UE, modalităţile de efectuare variază în funcţie de definirea
juridică a bunurilor transportate. Această delimitare se referă în esenţă la:
- factorul de risc asociat al transportului;
- nivelul de blindaj al vehiculului, sau
- valoarea bunurilor transportate.
 Specificaţii tehnice ale vehiculelor
Vehiculele blindate sunt folosite în mod obişnuit pentru transporturile de fonduri
în toate Statele Membre UE. Sisteme Inteligente de Neutralizare a Bancnotelor (IBNS)
sunt, de asemenea, utilizate într-o anumită măsură.
Cu toate acestea, reglementările cu privire la protecţia vehiculelor blindate diferă
substanţial între Statele Membre UE.
Autorizaţia unui institut tehnic recunoscut oficial, precum şi o aprobare anterioară
din partea unei autorităţi competente sunt, adeseori, solicitate înainte ca vehiculele
blindate să poată fi utilizate pentru transportul de fonduri.
 Sisteme de urmărire-reperare
În 17 State Membre UE, este impus un sistem de urmărire-reperare, precum GPS
(Sistem de Poziţionare Globală). Sistemele de urmărire-reperare sunt în mod obişnuit
conectate direct la camera de control a companiei de transport de fonduri băneşti şi permit o poziţionare permanentă a fiecărui vehicul de transport. Comportamente neobişnuite în interiorul sau apropierea vehiculului de transport pot fi, de asemenea, detectate
cu ajutorul altor sisteme de urmărire şi supraveghere.
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 Mijloace de comunicaţii
Un sistem de comunicaţii dedicat între vehiculul de transport specializat şi camera
de control a companiei de transport este utilizat în toate Statele membre UE. Această comunicare este stabilită prin radio sau telefonia mobilă.
În majoritatea cazurilor, a fost dezvoltată o procedură de comunicare între vehicul
şi poliţie prin intermediul camerei de control a companiei de transport de fonduri
băneşti.
 Semnalizare
Vehiculele pentru transportul fondurilor băneşti poartă de regulă semne distincte
pe toate laturile lor în scopul de a permite identificarea rapidă de la distanţă (chiar şi din
aer).
Semnalizarea include numărul de identificare şi logo-ul companiei de transport,
iar în unele cazuri luminile portocalii intermitente.
În 7 State Membre există un set oficial de reglementări referitoare la semnalizarea
vehiculelor pentru transportul de fonduri. În majoritatea cazurilor, aceste reglementări se
referă la dimensiunea semnelor, vizibilitatea acestora şi la informaţiile privind conţinutul
transportului şi poziţia bunurilor transportate în vehicul (faţă, spate, lateral sau deasupra).
 IBNS (Sistemul Inteligent de Neutralizare a Bancnotelor)
IBNS poate fi definit ca „un sistem neîntrerupt, inteligent de neutralizare care
previne încercările neautorizate de a deschide containerul prin neutralizarea permanentă
a conţinutului său”.
În timp ce IBNS este utilizat doar într-un număr limitat de State Membre UE,
sistemele de neutralizare bazate pe denivelări transversale ale pavajului sunt foarte comune în majoritatea Statelor Membre UE.
IBNS este reglementat în doar 4 State Membre UE. Aceste constrângeri legale se
referă în principal la aspecte tehnice ale sistemelor de neutralizare, conţinutul acestora,
nivelul de neutralizare şi cantitatea de bunuri de valoare transportate. Sistemele IBNS
necesită aprobarea fie din partea unui organism oficial de autorizare sau de către o autoritate competentă. Majoritatea tehnologiilor IBNS sunt autorizate doar pentru o perioadă
limitată de timp.
 Arme de foc
Armele de foc sunt depozitate, de regulă, în clădirile companiilor de transport de
fonduri unde un angajat desemnat ţine un registru al tuturor mişcărilor armamentului.
Licenţele pentru armele de foc sunt limitate, în general, la armamentul uşor.
Armele folosite în cazul demonstranţilor angrenaţi în rebeliuni sunt adeseori permise şi,
în acest caz, sunt considerate doar ca parte a echipamentului colectiv aflat în incinta
vehiculului de transport.
Numărul armelor de foc din interiorul unui vehicul este în medie de la unu la trei.
Folosirea lor este justificată doar în împrejurări sau ameninţări extreme, ca de exemplu
în situaţii de autoapărare.
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 Gărzi de securitate
Programul de lucru
Reguli impuse de legea transporturilor
În majoritatea Statelor Membre UE, se aplică reglementări cu privire la timpul de
muncă şi orele de conducere auto în cadrul firmelor de transport de fonduri băneşti.
În majoritatea cazurilor, timpul de conducere a vehiculului este organizat în
schimburi şi limitat la opt sau zece ore. În unele situaţii, trebuie să fie inclusă o pauză
obligatorie de 45 de minute în programul de conducere auto. Timpul de muncă poate
oscila de la 35 la peste 40 de ore săptămânal, în funcţie de prevederile Contractului
Colectiv de Muncă.
Reguli impuse de reglementări specifice cu privire la transportul de fonduri băneşti
În majoritatea Statelor Membre UE, transportul de fonduri băneşti este permis în
timpul nopţii. În doar o cincime din Statele Membre UE este interzis, în mod explicit,
transportul de fonduri băneşti în timpul nopţii (între orele 22,00 seara şi 6,00 dimineaţa).
- Echipamentul individual
Echipamentul individual al echipei de transport de fonduri băneşti constă în general într-o uniformă şi o vestă anti-glonţ. Suplimentar, măştile de gaze pot fi parte a echipamentului respectiv. În unele cazuri, echipele de transport de fonduri pot fi înarmate.
Echipamentul colectiv
În mare măsură, existenţa echipamentului colectiv în vehiculul de transport de
fonduri băneşti este nereglementată, în Statele Membre UE. Companiile decid singure
dacă să doteze vehiculul de transport de fonduri băneşti cu echipament colectiv. Echipamentul colectiv disponibil variază de la aparatură radio şi walkie-talkies la arme de
foc, precum armamentul uşor sau cel utilizat în cazul rebeliunilor.
Componenţa echipei
Componenţa echipei în timpul transportului de fonduri băneşti depinde în principal de tipul transportului şi variază de la unu la trei membri pe vehicul. În unele cazuri,
transportul de fonduri băneşti este secondat din spate de o escortă. Componenţa echipei,
precum şi a escortei, depind în mare măsură de suma şi tipul bunurilor de valoare
transportate.
Escorta
Escorta obligatorie a unui transport de fonduri băneşti diferă în mare măsură de la
un Stat Membru UE la altul. În 5 State Membre UE au fost dezvoltate cerinţe legale care
stipulează escortarea transporturilor de fonduri băneşti. În unele cazuri, escorta este organizată de organele de poliţie.
 Obligaţii necesare a fi îndeplinite de client
Pe parcursul itinerarului de transport, clientul serviciilor de transport joacă un rol
important în ce priveşte securitatea desfăşurării operaţiunii; de aceea el este obligat să
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adopte anumite măsuri pe linie de securitate cum ar fi managementul comun al riscului
la punctele de colectare sau ridicare a bunurilor.
Amenajarea punctelor de colectare şi livrare
În majoritatea Statelor membre UE nu există standarde minime cu privire la amenajarea punctelor de colectare şi livrare a transporturilor. Aceste standarde sunt în general negociate de compania de transport şi client.
În acele State Membre UE în care sunt impuse obligaţii în acest sens în sarcina
clientului, acestea se referă în principal la existenţa unei zone sau suprafeţe izolate (adeseori în afara vizibilităţii publicului) în care trebuie să se efectueze încărcarea-descărcarea.
Metodele frecvente utilizate constau în implementarea unor măsuri tehnice şi/sau
constructive (precum subsoluri, ecluze pneumatice sau labirinte de vid, bolte în pereţi
dotate cu sisteme de închidere speciale, camere de luat vederi, sisteme de alarmă, aparatură de control al accesului, sisteme de televiziune cu circuit închis etc.) sau a unor politici organizatorice şi procedurale (zone de securitate, identificarea echipei de transport,
izolarea faţă de public, înlăturarea posibilelor obstacole, căi de acces suplimentare pe
scurtături, programe de livrare stabilite în avans, mânuirea livrărilor într-o anumită perioadă de timp de la sosirea lor etc.)
 Codul autostrăzilor şi şoselelor principale
Operaţiunile sigure de transport de fonduri băneşti se bazează în mare măsură pe
parcurgerea rapidă şi neîntreruptă a unui traseu în trafic. În majoritatea Statelor Membre
UE nu sunt permise abateri de la codul traficului rutier.
În acele State Membre în care există reglementări specifice pentru transportul de
fonduri băneşti, acestea se concentrează asupra parcurgerii rapide şi în siguranţă a traseelor de către vehiculele de transport.
În unele cazuri, sunt necesare autorizaţii speciale sau exceptări referitoare la parcări sau opriri în locurile publice.
În general, este acceptată ideea că întregul proces de transport de fonduri băneşti
trebuie să fie cât se poate de rapid şi sigur, iar traficul obişnuit (culoarele de autobuz)
sau publicul larg (benzile rutiere destinate publicului) nu trebuie să sufere prea multe
inconveniente din cauza acestui tip special de transport.
 Clădirile companiilor de „Transport de fonduri băneşti”
În majoritatea Statelor Membre UE, această problemă nu este reglementată într-un
cadru general, ci este lăsată la latitudinea discreţionară a autorităţilor locale sau a Băncii
Centrale.
Totuşi, în unele State Membre UE, sunt impuse standarde specifice de securitate
precum existenţa unor încăperi blindate, a unor zone de securitate, a loturilor de parcare
securizate, a intrărilor dotate cu ecluze pneumatice sau labirinte de vid şi a unor sisteme
pasive de apărare.
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 Obligaţii faţă de poliţie
În general, companiile transportatoare de fonduri băneşti colaborează cu poliţia pe
bază de voluntariat. Această colaborare este, în principal, neoficială şi nu este rezultatul
unui set predefinit de orientări.
Informaţiile comunicate poliţiei (locale) sunt, în general, organizate în baza unui
set de proceduri oficiale şi se referă, în principal, la itinerarii şi componenţa echipei de
transport.
În unele State Membre, companiile transportatoare de fonduri băneşti au obligaţii
speciale faţă de poliţie; aceste obligaţii se pot referi la identificarea, comunicarea itinerariilor, verificarea registrelor de transport etc.
 Reguli naţionale specifice
Organizarea itinerariilor
Organizarea itinerariilor rămâne în mare măsură la discreţia companiei transportatoare de fonduri băneşti şi este adaptată nevoilor clientului.
Împrejurări în care echipa de transport poate părăsi vehiculul
În general, această problemă nu este reglementată în Statele Membre. Prin urmare,
regulile şi practicile referitoare la părăsirea vehiculului diferă. Ca regulă, abandonarea
vehiculului nu este acceptată.
 Reguli naţionale specifice care permit tranzitarea teritoriului de către un
vehicul străin de „Transport de fonduri băneşti” (membru UE sau din afara acesteia)
Datorită reglementărilor naţionale foarte concrete, regulamentele în vigoare referitoare la tranzitarea frontierelor de către transportatorii de fonduri băneşti au la bază principiul COD (al ţării de destinaţie). De obicei, o autorizaţie specială pentru traversarea
teritoriului naţional printr-o procedură simplificată trebuie emisă de către autoritatea responsabilă din ţara de destinaţie.
INCIDENTE ÎN TIMPUL OPERAŢIUNILOR DE
„TRANSPORT DE FONDURI BĂNEŞTI”
 Efectele psihologice
Reglementări privind efectele psihologice cauzate de producerea incidentelor sunt
practic inexistente în Uniunea Europeană. Doar Belgia, Danemarca, Franţa, Germania şi
Ungaria dispun de politici oficiale în baza prevederilor Contractelor Colective de Muncă
sau a programelor de asigurări sociale. Efectele psihologice sunt, în esenţă, soluţionate
de către compania transportatoare de fonduri băneşti.
 Protecţia socială
Programele de protecţie socială se bucură de o bază legală puţin mai mare (legislaţie şi/sau Contracte Colective de Muncă) şi se concentrează, în principal, pe asigurarea
unui venit garantat pentru o anumită perioadă de timp, acordat victimei, sau pe compensarea financiară a familiei, în caz de deces.
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În absenţa unei baze legale, compania este cea care furnizează, uneori, aceste
garanţii.
CONTROL ŞI SANCŢIUNI
 Organisme de control
Autorităţile naţionale de control în Statele Membre UE sunt Ministerul de Interne,
Ministerul Justiţiei sau poliţia. La nivel local, de obicei, autoritatea poliţienească este
răspunzătoare de controlul companiilor transportatoare de fonduri băneşti şi a operaţiunilor efectuate de ele. Acest lucru nu înseamnă că respectivele autorităţi sunt investite
automat cu puteri şi atribuţii de a impune sancţiuni companiilor care nu se conformează
reglementărilor în domeniu. În unele cazuri, ele dispun de aceste prerogative, dar cel mai
adesea nu li se permite aplicarea de sancţiuni. Dreptul de a face recurs împotriva unei
decizii de sancţionare nu este întotdeauna reglementat oficial sau nu se află la îndemâna
companiei transportatoare în speţă.
 Natura sancţiunilor
Retragerea licenţei
Nerespectarea regulilor şi reglementărilor privind transportul de fonduri băneşti
atrage după sine, în general, retragerea sau pierderea autorizaţiei companiei transportatoare şi/sau a personalului. În funcţie de gravitatea abaterii, sancţiunea poate fi temporară sau permanentă. De obicei, recursul împotriva acestei decizii este posibil.
Alte sancţiuni
Alternativ, nerespectarea reglementărilor poate conduce şi la alte sancţiuni decât
retragerea licenţei, respectiv avertisment, amendă sau chiar închisoare.
 Pierderea autorizaţiei
Pierderea autorizaţiei se produce, în cele mai multe cazuri, atunci când compania
transportatoare nu se conformează legislaţiei în vigoare. Autorizaţiile companiei, managementului şi angajaţilor pot fi revocate.
REZUMAT ŞI CONCLUZII FINALE
Segmentul transportului de fonduri băneşti este reglementat, într-o oarecare măsură, de legislaţia privind securitatea privată, cea comercială sau a transporturilor. Cu toate
acestea, tipul reglementării şi conţinutul diferă foarte mult de la un Stat Membru UE la
altul.
Majoritatea Statelor Membre UE şi-au dezvoltat un cadrul legislativ general privind securitarea privată, care se aplică şi transporturilor de fonduri băneşti. Şi totuşi,
transporturile de fonduri băneşti sunt adesea percepute ca fiind o activitate, în general,
comercială şi de transport.
În UE există o tendinţă generală de a reglementa mult mai strict domeniul transporturilor de fonduri băneşti.
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Fiecare Stat Membru al UE are propria sa abordare faţă de sectorul transporturilor
de fonduri băneşti şi, în mod evident, îşi pune propriile sale accente în respectiva activitate.
În cadrul acestui studiu, apare inevitabilă comparaţia situaţiei din cele 15 „vechi”
State Membre UE cu cele 10 care s-au alăturat UE la 1 mai 2004. Analiza relevă că
transportul de fonduri băneşti în cele 10 noi state Membre UE este, evident, mai nereglementată comparativ cu situaţia din cele 15 state Membre UE din perioada anterioară
datei de 1 mai 2004. În plus, între cele 15 State Membre UE din perioada premergătoare
datei de 1 mai 2004 şi cele 10 noi State Membre UE pare să nu existe o bază comună
puternică faţă de situaţia comparativă din interiorul blocului Statelor Membre „vechi” şi,
respectiv, al blocului Statelor Membre „noi”.
Strângerea datelor nu a fost facilă. Problematica nu se explică de la sine, iar studiul a necesitat „cunoştinţe de specialitate”. În plus, bariera lingvistică s-a dovedit a fi o
provocare majoră şi, uneori, a condus la interpretări interesante.
Luând toate aspectele în considerare, s-ar putea concluziona că obiectivele studiului au fost atinse. Prin urmare, se speră cu convingere că acest document va constitui un
instrument valoros pentru multe părţi interesate şi persoane garante pentru activele
companiei.
În încheiere, cercetătoarea doreşte să mulţumească tuturor celor care au avut
amabilitatea să-şi aducă contribuţia generoasă la întocmirea lucrării, în special, Comisiei
Europene - DG Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Oportunităţi Egale pentru cofinanţarea proiectului. Sincere mulţumiri sunt transmise partenerilor sociali
europeni din domeniul securităţii private, CoESS şi UNI-Europa, şi membrilor lor la
nivel naţional, pentru valorosul efort depus în activarea tuturor surselor de informaţii.
ESTA necesită mulţumiri speciale pentru timpul şi efortul pus la dispoziţie. În final, dar
nu pe ultimul loc, sincere mulţumiri tuturor care au alocat timp şi efort pentru a răspunde
studiului.
Lilany Morré
Cercetător
Lilany.morre@village.uunet.be
28 septembrie 2006
----------
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