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APROB
VICEPRIMAR CU ATRIBU II DE PRIMAR
NI Ă GHEORGHE

PLAN DE PAZĂ
al COMUNEI DUMBRAVA, JUDE UL PRAHOVA
cu sediul în comuna Dumbrava, sat Dumbrava, nr.448, jude ul Prahova

CAPITOLUL I
CARACTERISTICILE OBIECTIVULUI PĂZIT
Întocmit în conformitate cu prevederile art. 3, 4 si 5 din Legea 333/2003
(republicată), H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Datele de ide tifi are ale o ie tivului Pri ăria Co u ei Du rava, o u a
Du rava, sat Du rava, r. 8, județul Prahova, u itate ad i istrative teritorială e
are î o po e ță satele Du rava, Ză oaga, Ciupel ița, Cor u de Sus, Trestie ii de
Sus și Trestie ii de Jos.
Comuna este amplasată în partea de sud-est a județului Prahova, pe malul stâng al
Teleajenului în zona cursului său inferior, pe o suprafață de 6356 ha i sw învecinează la
nord cu comuna Valea Călugărească, la est cu comuna Albe ti Paleologu, la sud est cu
comuna Drăgăne ti i la vest cu comuna Râfov.
Comuna este deservită de DJ101F, drum ce leagă spre sud comuna Drăgăne ti i
spre nord de Valea Călugărească (unde se termină în DN1B).[6] Prin comună trece i
calea ferată Ploie ti-Urziceni, pe care este deservită de stația Zănoaga.
Obiective de interes local:
1.Primăria Dumbrava;
2.Stația de apă din satul Dumbrava;
3. coala generală cu Dumbrava Nicolae Dinu;
4.Grădinița Dumbrava;
5.Căminul Cultural Dumbrava;
6.Dispensarul Dumbrava;
7.Dispensarul veterinar Dumbrava;
8.Parohia Dumbrava cu bisericile din satele Dumbrava i Trestienii de Jos;
9.Scoala generală cu clasele I-IV Zănoaga;
10.Grădinița Zănoaga;
11.Căminul Cultural Zănoaga;
12.Stația de apă Zănoaga;
13.Parohia Zănoaga cu bisericile din satele Zănoaga i Trestienii de Sus;
14. coala generală cu clasele I-VIII Ciupelnița;
15.Grădinița Ciupelnița;
16.Parohia Ciupelnița;
17.Stația de apă Ciupelnița;

CAPITOLUL II
DISPOZITIVUL DE PAZĂ
Dispozitivul de pază al o ie tivului este for at di tr-un post mobil permanent,
acoperite cu 1 agent de poliție lo ală sau u
paz i , di adrul Poliției Lo ale
Dumbrava, după u ur ează:
Postul nr.1 este asigurat în mod permanent pri patrulă u auto din dotare,
având centrul postului la sediul pri ăriei, a operit u age ți de poliție lo ală și
paznici , are efe tuează servi iul î post o il, î ture de 12 ore.
Age ții de poliție lo ală și paz i ii su t e hipați u u ifor a de servi iu apro ată şi
are î dotare ur ătoarele ijloa e :
- de autoapărare: spra irrita t la ri ogen, baston de cauciuc;
- de o u i aţii; telefo
o il;
CAPITOLUL III
AMENĂJĂRI, INSTALAŢII ŞI MIJLOACE TEHNICE DE
PAZĂ ŞI DE ALARMARE
Servi iul de paza se efe tuează u autoturis ul di doatre, i s riptio at
o for
legislației î vigoare. Se vor efe tua patru patrulări î toate lo ațiile UAT
Dumbrava.
Co u a Du rava este prevăzută cu subsistem de televiziune cu circuit
î his supraveghere video
a ere video fii d a plasate î zo ele e prezi tă
interes operativ din satele de pe raza comunei, fii d o e tat la Poliția Lo ală.
Proie tul siste ului de alar are î potriva efra ției a fost avizat de ătre
I spe toratul Județea de Poliție Prahova, la data de . .
, avâ d r.
8 .
Co u a Du rava este prevăzută u ilu i at stradal, iar î az de
defe țiu e se va i terve i de ătre so ietatea u are pri ăria are o tra t.
î prej uirea peri etrală şi zo ele protejate u ijloa e e a ofizi e ertifi ate;

CAPITOLUL IV
CONSEMNUL POSTURILOR
A. CONSEMNUL GENERAL:
Age ții de poliție lo ală și perso alul de pază este o ligat să u oas ă şi să
respecte îndatoririle ce-i revi , fii d dire t răspu zători pe tru paza şi i tegritatea
o ie tivelor, u urilor şi valorilor î redi ţate. art. di Legea
/
, repu li ată
În timpul serviciului, perso alul este o ligat să respe te prevederile art.
Legea
/
, repu li ată.

di

A.CONSEMNUL GENERAL:
În timpul serviciului, personalul de paza este obligat:
- sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile de pe raza comunei, pentru a preveni
producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii ;
- sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa
asigure integritatea acestora;
- sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au
savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele
interne stabilite prin regulamente proprii, iar in cazul infractiunilar flagrante, sa opreasca
si sa predea Politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau al
altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind totodata un
proces verbal pentru luarea acestor masuri;
- sa incunostiinteze de indata, seful sau ierarhic si conducerea unitatii beneficiare
despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile
luate;
- in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili
ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari
care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drep
asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor
evenimentului;
- in caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a
bunurilor si valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii si Politia; sa
ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor
in caz de dezastre;
- sa sesizeze Politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul
unitatii si sa-si dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin Politiei pentru
prinderea infractorilor;
- sa poarte uniforma si insemnele distinctive numai in timpul serviciului, cu exceptia
locurilor de munca unde se impune o alta tinuta;
- sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume

astfel de bauturi in timpul serviciului;
- sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit nelegale,
si sa fie respectuos in raporturile de serviciu;
B. CONSEMNUL PARTICULAR:
Paza rurală a comunei Dumbrava, respectiv satele Dumbrava, Zănoaga, Trestienii
de Sus, Trestienii de Jos, Ciupelnița i Cornu de Sus se efectuează prin patrulare auto pe
tot perimetru UAT.
Personalul are următoarele îndatoriri:
-să cunoască obiectivele de interes local ale comunei Dumbrava;
-să cunoască rutele de patrulare auto.
-să fie respectuos în raporturile de serviciu cu cetățenii cu care intră în contact.
CAPITOLUL V
LEGATURA ŞI COOPERAREA CU ALTE ORGANE CU ATRIBUŢII DE PAZĂ
A OBIECTIVULUI, BUNURILOR, VALORILOR ŞI PROTECŢIA
PERSOANELOR.
Î

azul produ erii u or eve i e te de atură să prejudi ieze u urile UAT
Du rava sau u urile etățe ilor sau alte tipuri de eve i e te, perso alul de
servi iu va sesiza i ediat o du ătorul u ității, sau după az alte i stituții ale statului
Po pierii, servi iul de A ula ță sau SMURD pri SNUAU
.
Pe tru situaţiile î are persoa ele au fost depistate î flagra t, se sesizează
poliţia pri SNUAU
şi se î to eşte pro esul ver al de o statare .
CAPITOLUL VI
MODUL DE ACŢIUNE ÎN DIFERITE SITUAŢII
1. ATACURI CU MÂNA ÎNARMATĂ:
A. Î cazul u ui atac ar at cu acţiu e directă, fără luare de ostatici:
 sesizează
poliţia
pri
SNUAU
,
fur izâ d
se al e tele
autorului/autorilor;
 a u ţă o du ătorul u ităţii;
 î ear ă rezolvarea for ală a ererilor autorilor, pâ ă la sosirea forţelor de
ordine;
 î li ita posi ilităţilor, apli ă
ăsuri de prote ţie şi/sau eva uare a
perso alului aflat î zo ele eafe tate şi de li itare a pierderilor;

 după ple area autorilor asigură pri î uiere uşa sau poarta de a es;
 apli ă ăsuri pe tru o servarea ur elor di â pul i fra ţio al;
 la sosirea forţelor de ordi e i for ează despre i ide t şi se o for ează
dispoziţiilor a estora;
B. În cazul unui atac armat cu luare de ostatici:
A ţiu ea age tului se ir u s rie priorităţii vieţii şi i tegrităţii persoa elor, fără să
deter i e rea ţii viole te ale agresorilor.
 agentul pro edează si ilar p t. A, î o diţiile î are este posi il şi fără să-şi
pu ă î peri ol viaţa şi i tegritatea perso ală sau a ostati ilor;
 se o for ează i di aţiilor autorilor;
2. ATACURI CU ACŢIUNE INDIRECTĂ:
Des operirea u ui olet/gea tă/ agaj părăsite e pot fi suspe te de a o ţi e
ateriale e plozi ile ori pri irea u ei a e i ţări de plasare a u ui dispozitiv u
explozibil, se pro edează astfel:
 se ide tifi ă gea ta/ oletul/ agajul suspe t, deli itează zo a fără să
ati gă/deplaseze agajul şi î depărtează persoa ele di zo ă;
 a u ţă e efi iarul/proprietarul lădirii;
 soli ită pri SNUAU
i terve ţia e hipelor poliţiei şi a stru turilor
spe ializate autorizate e hipe piroteh i e, poliţie, po pieri, salvare et . ;
 de o e tează/î hide i stalaţiile de e ergie ele tri ă, de gaze şi apă di lădire;
 i di ă piroteh iştilor lo ul î are se află oletul suspe t, iar î azul a e i ţării
telefo i e prezi tă o ţi utul esajului şi a ordă spriji a estora.
Î azul a u ţului telefo i u plasarea u or dispozitive e plozive se reţi e şi
otează esajul pri it ât ai e a t posi il şi eve tual alte detalii privi d a e tul,
i to aţia, su ete a ie tale et .
3. PĂTRUNDEREA FĂRĂ DREPT ÎN OBIECTIV SAU FORŢAREA
ACCESULUI ÎN OBIECTIV
Age tul a ţio ează astfel:

i spe tează zo a pe tru a ide tifi a auza de la şării alar ei, iar î
azul depistării suspe ţilor i flagra t, pro edează la pri derea a estora;

sesizează pri SNUAU
poliţia şi apoi telefo i o du ătorul
u ităţii/dispe eratul so ietăţii spe ializate u de e azul ;


da ă persoa ele suspe te u se o for ează so aţiei sau devi e
viole t, pro edează la i o ilizare, folosind mijloacele din dotare, conform prevederilor
legale.

reţi e şi i ve tariază u urile sau valorile sustrase;

deli itează â pul i fra ţio al, o servă ur ele si ide tifi a
eventualii martori.

î to eşte pro esul ver al de o statare o for
odelului şi
preda făptuitorii poliţiei;
4. INCENDIU

ide tifi ă zo a afe tată şi î ear ă sti gerea sau li itarea
propagării fo ului;

a u ţă pri SNUAU
po pierii;

de o e tează i stalaţiile de e ergie ele tri a di zo a;

eva uează persoa ele di o ie tiv si i tervi e pe tru lo alizarea,
limitarea, sau stingerea incendiului;

restri ţio ează a esul persoa elor i o ie tiv/zo a afe tată;
5. CALAMITĂŢI NATURALE
În această categorie intră fenomene precum cutremurele de pământ, inundaţiile,
furtunile, căderile masive de grindină sau de zăpadă care provoacă mari daune materiale.
Î a este situaţii age ţii de se uritate a ţio ează astfel:

a u ţă o du ătorul u ităţii şi a ţio ează potrivit i stru ţiu ilor
primite;

de o e tează i stalaţiile de e ergie ele tri ă, de apă şi gaze di
obiectiv puse în pericol;

eva uează vizitatorii, lie ţii si perso alul di o ie tiv;

parti ipă la a ţiu i de salvare sau a ordare a pri ului ajutor
persoanelor afectate;

se adăpostes î tr-u lo are să le asigure prote ţie şi să le per ită
continuarea supravegherii obiectivului;

î lătură ur ările eve i e tului şi reve irea o ie tivului la starea de
normalitate.
. MANIFESTĂRI TURBULENTE ÎN ZONA OBIECTIVULUI

Desfăşurarea u or ase e ea a ifestări are afe tează a tivitatea u ităţii şi pot
du e la agresarea vizitatorilor, lie ţilor sau a perso alului o ie tivului, age ţii vor
a ţio a astfel:

sesizează SNUAU
, da ă se o it fapte a tiso iale are lezează
patrimoniul u ităţii, a esul sau persoa ele di u itate;

a u ţă o du ătorul u ităţii şi soli ită spriji ;

supraveghează dis ret parti ipa ţii la a ifestare şi o trolează
accesul în unitate;

avertizează lie ţii si salariaţii o ie tivului să u i tre î o tradi ţii
are să i stige a ifesta ţii;
. DEFECŢIUNI ALE INSTALAŢIILOR ELECTRICE, TEHNICE, SANITARE ŞI DE
PROTECŢIE
A ţio ează pe tru li itarea pierderilor auzate de defe ţiu e şi a u ţă
o du ătorul u ităţii pe tru a dispu e alte ăsuri.
Supraveghează i stalaţiile pâ ă la sosirea spe ialiştilor şi i tervi
necesitate (unde este cazul).

î

az de

Pe tru defe ţiu i ale siste ului de alar are î potriva efra ţiei a u ţă
o du ătorul u ităţii şi pro edează potrivit i di aţiilor pri ite.

CAPITOLUL VII
REGULILE DE ACCES, POTRIVIT DISPOZIŢIILOR CONDUCĂTORULUI UNITĂŢII
Nu este cazul.
CAPITOLUL VIII
DOCUMENTELE SPECIFICE SERVICIULUI DE PAZĂ
Registrul de predare primire a serviciului.
Pe tru predarea persoa elor suspe te ătre orga ul de poliţie se foloseşte
modelul procesului verbal de depistare în flagrant a persoanei. (act procedural potrivit
odificărilor legii pe tru aplicarea oilor coduri pe ale).

CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII FINALE
Planul de pază a fost î to
de ătre pri arul lo alității.

it î tr-un e e plar şi i tră î vigoare la data apro ării

I struirea pregătirea şi o trolul perso alului de pază va fi efe tuată de Greeruș
Ion, u it pri de izie să oordo eze a eastă a tivitate.
Presedinte de sedinta

Secretar

Chifor Cristian

Apostol Marian

