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CAPITOLULI 

CARACTERISTICILE OBIECTIVULUI PAZIT 

Datele de identificare a obiectivului : 
-UAT COMUNA DUMITRA 
-LOCALITATEA DUMITRA 
-STR. PRINCIPALA, NR. 140. 
-OBIECTUL DE ACTIVITATE: ADMINISTRATIE PUBLICA 



Comuna Dumitra este situata 1n paiiea de nord-vest a judepilui Bistrita
Nasaud, fiind delimitata ~i vecina: la nord cu ora~ul Nasaud ~i comuna 
Rebri~oara, la vest cu comuna Nimigea, la sud-vest cu comuna ~intereag, la sud
est cu ora~ul Bistrita, iar la est cu comuna Feldru. Satele care compun comuna 
sunt: Dumitra, Cepari ~i Tarpiu. Re~edinta de comuna se afla 1n localitatea 
DUMITRA. Teritoriul localitatilor Dumitra si Cepari este traversat de DN 17 C 
cu un trafic rutier intens. 
n· 1 d' 1 d 1stante e mtre sate e componente a e comune1 sunt upa cum urmeaza: 
Resedinta 

' ' 
de comuna, Sat KM 

DUMITRA Cepari 4 
Tarpiu 12 

Comuna Dumitra are 5771 locuitori, si 1684 numere de casa, dupa cum 
urmeaza: 

- satul Dumitra are 3303 locuitori, 955 numere casa; 
- satul Cepari are 1326 locuitori, 354 numere de casa; 
- satul Tarpiu are 1142 locuitori, 375 numere de casa . 

Principalele obiective de interes public sunt: Primaria comunei Dumitra, 
Oficiul Postal Dumitra, Farmaciile Umane Dumitra, Cabinetele medicale 
individuale, Cabinetul veterinar, Scolile Generale si Gradinitele din Dumitra, 
Cepari si Tarpiu, Bisericile Ortodoxe si Penticostale din Dumitra, Cepari si 
Tarpiu, farmacia veterinara, Centrul de Informare Turistica Dumitra, Caminul 
Cultural Dumitra, Sala de Nunti Cepari, Caminul Cultural Tarpiu, Capela 
Mortuara Dumitra. 

Principalele cai de comunicatie care exista 1n comuna DUMITRA se 
compun din DN l 7C, DJ 173B, drumuri comunale, drumuri vicinale ~i drumuri 

( agricole de exploatatie, din care majoritatea sunt asfaltate. Principalele elemente 
de infrastructura constau in alimentarea cu energie electrica, alimentarea cu apa, 
accesul la internet de mare viteza si telefonie mobila si fixa cu centrala digitala. 

In comuna Dumitra toate localitatile sunt dotate cu iluminat public stradal; 
1n Dumitra ~i Tarpiu iluminatul public stradal functioneaza pe baza de ceas 
programator, iar 1n localitatea Cepari funqioneaza pe baza de senzori. 

In vederea pre1ntampinarii comiterii unor infractiuni de furt si fapte 
antisociale se impune instituirea unui sistem de paza bine organizat . 



( 

CAPITOLUL II 

DISPOZITIVUL DE PAZA 

Potrivit legii, patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale este alcatuit din 
bunurile mobile ~i imobile aflate in proprietatea publica ~i In proprietatea privata 
ale acesteia, precum ~i drepturile ~i obligatiile cu caracter patrimonial. 

Pentru supravegherea bunurilor proprietate publica si privata, la nivelul 
comunei Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, se organizeaza paza prin intermediul 
personalului angajat in cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului 
comunei Dumitra (paznic), astfel: 

-Postul nr.1, mobil, in localitatea Dumitra, cu sediul in incinta Primariei 
Dumitra, care va patrula pe toate strazile din localitatea Dumitra si va 
supraveghea: sediul Primariei comunei Dumitra, Postul de politie Dumitra, 
Scolile generale si gradinitele din Dumitra, Bisericile din loc Dumitra, Oficiul 
postal, Farmaciile din Dumitra, Caminul Cultural, Cabinetele medicale umane, 
Cabinetul sanitar veterinar precum si gospodariile cetatenilor. 

CAPITOLUL III 

INSTALATII SI MIJLOACE TEHNICE DE PAZA. SI DE 
ALARMARE 

Primaria Dumitra are in vedere instalarea unu1 s1stem de alarma in 
incinta alimentat cu tensiune electrica la 220 V si acumulator cu dubla 
alimentare, care se activeaza ori de cite ori se pastreaza valori monetare mari. 

Pe teritoriul comunei Dumitra sunt amplasate un numar de 21 camere de 
supraveghere, dupa cum urmeaza : 

- in fata Primariei Dumitra - 2 buc , 
- in zona Caminului Cultural Dumitra - 4 buc , 
- in fata Postului de Politie Dumitra - 1 buc , 
- pare din centru Dumitra - 1 buc , 
- intrare Strada Broasca - Dumitra - 1 buc, 
- in zona intrare strada Bisericii Dumitra - 1 buc , 
- in zona Oficiul Postal - 1 buc , 
- Strada Bistritei - 1 buc , 
- in fata Gradinitei Dumitra - 1 buc, 
- intersectia DN 17 C cu DC 32 localitatea Cepari - 4 buc, 
- intersectia DJ 173 B cu Strada Brasfalaului Tarpiu - 4 buc . 



( 

CAPITOLUL IV 

CONSEMNUL POSTURILOR 

A. CONSEMNUL GENERAL 

Personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce-i 
revin, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si 
valorilor incredintate. 

In timpul serviciului, personalul de paza este obligat: 
a) sa cunoasca locurile §i puncteJe vulnerabile din perimetrul obiectivului, 

pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor 
pazite; 

b) sa pazeasca obiectivul, bunurile §i valorile nominalizate 111 planul de paza §i 
sa asigure integritatea acestora; 

c) sa permita accesul 111 obiectiv numai 111 co11formitate cu reglementarile 
legale ~i cu dispozitiile i11terne; 

d) sa opreasca ~i sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca 
au savar§it i11fractiuni ori alte fapte ilicite 111 obiectivul pazit, pe cele care 1ncalca 
normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar in cazul infractiu11ilor 
flagrante, sa prinda ~i sa prezinte politiei pe faptuitor, sa opreasca . §i sa predea 
politiei bunurile ori valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, 
lua11d masuri pentrn conservarea ori paza lor, 111tocmind totodata un proces
verbal pentru luarea acestor masuri. Procesul-verbal astfel 111tocmit co11stituie act 
de sesizare a organelor de urmarire penala; 

e) sa 1ncu11o§tinteze de 111data §eful sau ierarhic §i conducerea u11itatii 
beneficiare despre producerea oricarni eveniment 111 timpul executarii serviciului 
~i despre masurile luate; 

t) 111 caz de avarii produse la instalatii, co11ducte sau rezervoare de apa, 
combustibili ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice §i 111 
orice alte 1mprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de 111data la 
cuno§ti11ta celor 111 drept asemenea evenimente ~i sa ia primele masuri pentru 
limitarea co11secintelor eve11imentului; 

g) 111 caz de incendii, sa ia imediat masuri de sti11gere ~i de salvare a 
persoanelor, a bunurilor §i a valorilor, sa sesizeze pompierii §i sa anunte 
conducerea unitatii §i politia; 

h) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor ~i de evacuare a bunurilor 
§i a valorilor 111 caz de dezastre; 

i) sa sesizeze politia 111 legatura cu orice fapta de natura a prejudicia 
patrimoniul unitatii §i sa-§i <lea concursul ori de cate ori este solicitat de catre 
orga11ele de urmarire penala sau de organele de politie; 



( 

j) sa pastreze secretul de stat ~i eel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, 
are acces la asemenea date ~i informatii; 

k) sa poarte numai 1n timpul serviciului mij loacele de aparare, de protectie ~i 
armamentul cu care este dotat ~i sa faca uz de arma numai 1n cazurile ~i in 
conditiile prevazute de lege; 

1) sa poarte uniforma ~i insemnele distinctive numai in timpul serviciului, cu 
exceptia locurilor de munca unde se impune o alta tinuta; 

m) sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice ~i nici sa nu 
consume astfel de bauturi in timpul serviciului; 

n) sa nu absenteze rara motive temeinice ~i rara sa anunte in prealabil 
conducerea unitatii despre aceasta; 

o) sa execute 1ntocmai dispozitiile ~efilor ierarhici, cu exceptia celor vadit 
nelegale, ~i sa fie respectuos in raporturile de serviciu; 

p) sa execute, in raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile pazite, 
precum ~i orice alte sarcini care i-au fost increclintate, potrivit planului de paza; 

q) sa respecte consemnul general ~i particular al postului. 

B. CONSEMNUL PARTICULAR 

Postul nr. 1, la intrarea in serviciu verifica incuietorile la obiectivele ce 
sunt asigurate prin paza, iar daca constata nereguli, anunta de indata primarul si 
organele de politie; asigura paza bunurilor publice si a cetatenilor, sesizeaza 
politia in legatura cu orice fapte de natura a prejudicia patrimoniul unitatilor si isi 
da concursul pentru indeplinirea misiunilor politiei de prindere a infractorilor, 
contribuie la mentinerea ordinii si linistii publice. Nu are voie sa paraseasca 
serviciul decit in situatia cind se impune acest lucru. 

CAPITOLULV 
LEGATURA SI COOPERAREA CU ALTE ORGANE CU ATRIBUTII DE 

PAZA A OBIECTIVELOR, BUNURILOR, V ALORILOR SI 
PROTECTIA PERSOANELOR. 

In caz de nevoie se va solicita concursul cetatenilor, iar in cazurile urgente 
se va comunica telefonic cu organele de politie pentru interventie la fata locului . 



CAPITOLUL VI 
MODUL DE ACTIUNE IN DIFERITE SITUATII 

1.AT AC ARMAT - actiune cu caracter violent care are drept motivatie 
suprimarea vietii unei persoane, ori punerea in pericol a integritatii corporale sau 
a sanatatii acesteia in scop de razbunare, jaf, santaj, rapire, demonstratie de forta, 
suprematie, sau chiar sabotaje. 

Actiunea armata poate fi cu sau fara luare de ostatici, cu atac direct sau 
indirect - prin intermediul dispozitivelor explozive plasate in obiectiv. 

In cazul producerii unui astfel de eveniment coordonarea si conducerea 
actiunii de contracarare revine unei ,,celule de criza" din care face parte de 
regula: primarul Comunei Dumitra, Seful SVSU Dumitra si reprezentantul 
politiei locale. 

Procedura de actiune a agentu/ui de paza, control acces, online si interventie. 

A. In cazu/ unui atac armat cu actiune directa: 

* Declanseaza alarma, anunta managerul local si mentine legatura 
permanenta cu dispeceratul societatii de paza in vederea asigurarii fluxului de 
informatii; 

* Conducerea obiectivului solicita sprijin profesional si calificat apeland 
telefonul gratuit ,, 112" 

* Identifica zona de actiune si limiteaza, pe cat posibil accesul atacatorilor 
spre alte zone din obiectiv; 

* Efectueaza o scurta evaluare a situatiei in scopul obtinerii primelor date 
despre atacatori si intentiile acestora; 

( * Initiaza un prim contact cu atacatorii si actioneaza cu calm pentru 
determinarea acestora sa renunte la actiune si evitarea producerii de victime; 

* Daca se accepta negocieri, se incearca rezolvarea formala a cererilor 
acestora, pana la sosirea fo1telor de interventie care vor prelua initiativa; 

* Pana la sosirea fortelor de interventie, agentul de paza, impreuna cu 
primarul, vor lua masuri de protectie si evacuare a personalului aflat in zonele 
neafectate; 

B. In cazu/ unui atac armat cu luare de ostatici: 

In cazul unui atac armat cu luare de ostatici, agentul de paza procedeaza 
la efectuarea acelorasi operatiuni, incercand pe cat posibil protejarea vietii si 
integritatii ostaticilor prin evitarea masurilor care sa provoace atacatorii la acte 
de violenta; 



Pentru rezolvarea unei astfel de situatii se solicita sprij inul fortelor 
specializate ale Politiei sau Brigazii Antiteroriste din cadrul SRI; t'n momentul 
initierii atacului trebuie sa declanseze cat mai repede posibil alanna; 

Ostaticilor Ii se recomanda: 
a)sa se supuna tuturor solicitarilor atacatorilor si fara a intra in panica sau sa se 
manifeste violent, sa-si concentreze efortul pentru a se proteja pana la interventia 
fortelor specializate; 
b )sa nu se expuna pe directia de asalt a fortelor de interventie, adapostindu-se in 
locuri sigure; 

C. In cazul unui atac armat cu actiune indirecta - descoperirea unui 
colet suspect a fi ,,Bomba", ori primirea unei amenintari cu ,,Bomba in 
obiectiv" - procedura este urmatoarea: 

-Se identifica coletul suspect, se marcheaza locul fara a atinge coletul si se 
indepaiteaza orice persoana din zona; 
-Se solicita aprobare pentru declansarea alarmei si evacuarea persoanelor din 
obiectiv, intai clientii si vizitatorii, apoi salariatii; 
-Se pastreaza legatura permanenta cu dispeceratul firmei de paza prin care se 
solicita ( daca e cazul) interventia echipelor mobile de interventie si a fortelor 
specializate autorizate ( echipe pirotehnice, pol itie, pompieri, salvare etc); 
-Pana la sosirea fortelor de interventie managerul local solicita deconectarea 
instalatiilor de energie electrica, de gaze si apa din zona, iar firma de paza il 
sprijina pe acesta in luarea masurilor de evacuare si protejare a valorilor; 
-La sosirea specialistilor din echipa de control pirotehnic, prezinta acestora locul 
in care se afla coletul suspect (in cazul amenintarii telefonice continutul 
mesajului), si fara a se implica in actiunea acestora, se continua activitatea 
specifica de paza cu sprijinul echipelor de interventie ( daca e cazul). 
-La amenintarea cu ,,bomba in obiectiv", in afara programului de lucru, se va 
anunta mai intai managerul local si dispeceratul firmei de paza dupa care se vor 
desfasura aceleasi activitati cu sprijinul echipelor mobile de interventie 
apa1tinand prestatorului. 
-In cazul amenintarii prin mesaj telefonic, agentul de paza si salariatii 
obiectivului vor cere repetarea mesajului si-1 vor inregistra audio in vederea 
folosirii lui ca mijloc de proba in cadrul cercetarii evenimentului. 

2.INCERCAREA DE PATRUNDERE FRAUDULOASA IN OBIECTIV SAU 
FORTARE A ACCESULUI IN ZONE INTERZISE 

Personalul de paza, in functie de zona afisata pe panoul de alarmare sau 
observata direct, procedeaza astfel: 



- Anunta managerul local si intervine pentru blocarea accesului in obiectiv; 
-Inspecteaza zona, verifica cauza declansarii alarmei, opreste din actiune 
faptuitorii surprinsi in flagrant si ii pune in imposibilitatea de a parasi zona; 
-Daca faptuitorul opune rezintenta, folosind mijloacele din dotare, agentul 
procedeaza la imobilizarea acestuia in conditiile prevazute de lege; 
-Daca motivul faptei este incercarea de sustragere de valori, bunuri materiale sau 
documente. 

- izoleaza campul infractional si identifica eventualii martori: 
- preda faptuitorii managerului local sau echipelor de interventie rapida ale 

prestatorului care le cedeaza initiativa in definitivarea cazului. 

3.INCENDJU 
Functie de zona afisata pe panoul de alarmare sau observata direct, agentul 

de paza procedeaza astfel: 

-verifica semnalul si identifica zona afectata; 
-anunta dispeceratul firmei de paza si managerul local caruia ii solicita 
deconectarea instalatiilor de energie electrica din zona; ( daca evenimentul este 
produs cand acesta se afla in unitate, altfel actioneaza personalul din serviciu sau 
eel de paza conform instructiunilor) 
-indruma clientii, vizitatorii si personalul obiectivului pentru evacuare si intervin 
pentru localizarea, limitarea, sau stingerea incendiului; 
-pana la interventia specializata a pompierilor sprijina personalul anume 
desemnat din cadrul obiectivului si echipa de interventie a prestatorului in 
activitatea de evacuare si protejare a bunurilor si valorilor reglementand in 
continuare accesul in obiectiv; 

4.CALAMITATI NATURALE 

In aceasta categorie intra fenomene relativ rare, cutremure de pamant, 
inundatiile, furtunile, caderile masive de grindina sau de zapada care provoaca 
mari daune materiale. 

In aceste situatii dispozitivul de paza va actiona astfel: 
-anunta managerul local, caruia ii solicita deconectarea instalatiilor de energie 
electrica, de apa din obiectiv; ( dupa caz conform pct.2 de la incendiu; 
-se va adaposti intr-un loc care sa Ii asigure protectie si sa ti permita continuarea 
supravegherii obiectivului prin cercetare si observare directa; 
-sprijina manage1ul local sau reprezentantul acestuia in activitatea de evacuare a 
vizitatorilor, clientilor si personalului obiectivului; 
-paiticipa la actiuni de salvare sau acordare a primului ajutor persoanelor 
afectate; 



-coopereaza cu agentii de interventie la asigurarea protectiei locatiei pana la 
incetarea actiunii, inlaturarea urmarilor evenimentului si revenirea obiectivului la 
starea de normalitate. · 

5. APARITIA UNOR GRUPURI TURBULENTE IN ZONA OBIECT/VULUI 

Actiunile turbulente sunt fapte individuale sau de grup ce contravin legilor 
referitoare la normele si regulile de conduita civica, de convietuire sociala si de 
respectare a ordinii si linistii publice. 

Aceste actiuni pot constitui fundalul unor actiuni care, in cazul 
obiectivului, pot duce la agresarea vizitatorilor, clientilor sau a personalului 
obiectivului afectand buna desfasurare a activitatilor si siguranta locatiei. La 
aparitia unui astfel de pericol agentii de paza vor actiona astfel: 
-anunta managerul local despre prezenta unor astfel de manifestari in zona 
obiectivului; 
-avertizeaza clientii si salariatii obiectivului sa nu intre in panica si solicita 
managerului local oprirea temporara a activitatii in obiectiv si blocarea accesului; 
-pana la sosirea primelor elemente de sprijin fiecare agent va ocupa o pozitie 
favorabila in vederea contracararii oricarei incercari de f01tare a accesului in 
obiectiv; 
-la sosirea fortelor de interventie se va ceda initiativa si se va continua exercitarea 
atributiunilor prevazute in fisa postului ( consemnele ) .. 

6. DEFECT/UNI ALE INSTALATIILOR ELECTRICE, TEHNICE, 
SAN/TARE SI DE PROTECTIE 

Pentru asigurarea functionarii permanente a instalatiilor respective in 
limitele parametrilor de eficienta stabiliti, prin grija managerului local este 
angajata o echipa de specialisti in probleme de control si intretinere care 
supravegheaza instalatiile si intervin in caz de necesitate (unde este cazul). 

Pentru defectiuni si cazuri majore aparute la sistemul tehnic de protectie, in afara 
programului de lucru, la solicitarea BENEFICIARULUI, se vor alerta echipele de 
Servis Tehnic cu care unitatea are contracte in derulare. 



CAPITOLUL VII 

DOCUMENTELE SPECIFICE SERVICIULUI DE PAZA 

Documentele specifice executarii si evidenticrii serviciului de paza prin forte 
si miiloace civile, conform Anexci nr. 2 la HG nr. 301/2012. 

a) registrul de control. 
b) registrul de even imente. 

CAPITOLUL VIII. 

DISPOZITII FINALE 

Scrviciul de paza va fi executat pe timpul noptii, intre orele : 23-05. Pentru buna 
desfasurare a activitatii de paza, vor fi luate masuri de instruire specifice de catre 
primarul comunei cu acordarea asistentei de specialitate din partea organelor de 
politie. 

Personalul de paza propriu se selccteaza numai cu avizul organelor de 
politie . 

In cazul retragcrii avizului, eel in cauza nu mai poate fi mentinut in 
serviciul de paza. 

La selectionarea persoanelor care urmeaza a ft incadrate ca paznici , se vor 
lua in considerare prevederile art. 48 din Legea 333/2003. 

Personalul de paza este asimilat, pe timpul executarii serviciului, 
persoanelor care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. 
Activitatea de indeplinire a serviciului va fi controlata de politie, precum si de . . 
pnmar s1 v1cepnmar. 

Pentru buna desra~urare a activitatii de paza, personalul de paza va ft 
instruit periodic de catre organele de politie. 

Prezentul plan de paza va .fi completat in rapo1t de modificarile care 
intervin. Planul de paza a fost intocmit in 3 exemplare originale si intra in vigoare 
la data avizarii de catre politie si aprobarii de catre Consiliul Local al comunei 
Dumitra. 

PRil\jff\R, 
GHEORGWE BALAJAN 

VICEP~MAR, 
ANI LEON 




