
ROMANIA  

JUDETUL DAMBOVITA  

COMUNA SALCIOARA  Anexa Proiect  

PRIMAR 

 

 

 

 

 Nr. înregistrare poliție 

    ................................. 

                                                                                                                                          AVIZAT 

 

 

 

 

PLAN DE PAZĂ 

AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE SĂLCIOARA CU SEDIUL 

ADMINISTRATIV ÎN SATUL BĂNEȘTI, STRADA PRINCIPALĂ, NR.98, JUDEȚUL 

DÂMBOVIȚA 

 

 

 

    Întocmit la sediul Primăriei Sălcioara, județul Dâmbovița, în baza prevederilor art.18 din Legea 

333/203, modificată și completată; 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL I 

CARACTERISTICI OBIECTIVULUI PĂZIT 

 

 

 

    Comuna Sălcioara este situată în sudul Câmpiei Titului, la o distanță de 26 de km de Municipiul 

Târgoviște și de 12 km de orașul Titu. 

Comuna Sălcioara este compusă din 9 sate:  

- Bănești (reședința comunală) 

- Cătunu - Cuza-Vodă  

- Moara-Nouă  

- Ghinești  

- Mircea-Vodă  

- Movilă  

- Podu-Rizii 

- Sălcioara  

 

     Unele sate sunt așezate la 7-8 km distanță de centrul administrativ al comunei, așa cum e situația 

satelor Cătunu și Movilă. 

     Populația comunei este de 3925 locuitori. 

     Suprafața comunei este de 52,9 km* și este udată de răul Dâmbovița și pârâul Ilfov. 

 

     După modul de folosință, comuna este împărțită astfel:  

- Păduri - 586 Ha;  

- Drumuri - 97 Ha;  

- Ape, Bălți - 131 Ha; 

- Arabil - 4060 Ha;  

- Pășuni - 332 Ha; 

- Fânețe - 2 Ha;  

- Alte suprafețe - 386 Ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL II 

DISPOZITIVUL DE PAZĂ 

 

 

    În conformitate cu prevederile ART.18 din Legea nr.333/2003 și în baza aprobării Consiliului Local 

Sălcioara pentru pază funcționează 3 posturi fixe cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată care 

va asigura paza și supravegherea sediului primăriei și a zonelor adiacente.  

    Paza se realizează pe timp de noapte prin personalul specializat încadrat prin stabilirea unui program de 

lucru în conformitate cu prevederile codului muncii. 

    Postul este asigurat permanent între orele 21:30 și 05:40 în sediul primăriei. Agenții de pază vor fi 

echipați cu uniformă de serviciu aprobată și va avea în dotare următoarele mijloace: 

- De autoapărare: tomfa, centură si spray lacrimogen;  

- De comunicații: telefon fix si mobil;  

- Alte dotări: lanternă, etc. 

     În vederea desfășurării unei bune activități cu privire la pază si supraveghere, s-a achizițonat un sistem 

video, de monitorizare a zonelor prin montarea a 27 de camere video, de firma TELEKOM ROMANIA 

COMUNICATIONS S.A. Se propune achiziționarea altor echipamente de supraveghere video ale căror 

costuri se vor importa tot din bugetul local astfel încât alte puncte strategice să fie monitorizate.  

 

 

 

CAPITOLUL III 

AMENAJĂRI, INSTALAȚII ȘI MIJOACE TEHNICE DE PAZA ȘI DE ALARMARE 

 

 

    În vederea desfășurării unei bune activități cu privire la pază și supraveghere, s-a achizițonat un sistem 

video, de monitorizare a zonelor prin montarea a 27 de camere video, de firma TELEKOM ROMANIA 

COMUNICATIONS S.A. Se propune achiziționarea altor echipamente de supraveghere video ale căror 

costuri se vor importa tot din bugetul local astfel încât alte puncte strategice să fie monitorizate. 

     Instalațiile de iluminat perimetral și zonal acoperă prin cele aproximativ 387 lămpi de iluminat 

aproximativ 85% din necesar, însă deocamdată fără asigurarea unui flux luminos performant. Se va avea 

în vedere suplimentarea corpurilor de iluminat necesare montării în toate zonele, acolo unde există stâlp și 

rețea de iluminat.  

     Școlile din satele Mircea-Vodă, Ghinești și Podu-Rizii, precum și alte clădiri din sistemul privat au 

montat sisteme de alarmare împotriva efracției.  

 

 

 

 



CAPITOLUL IV 

 

A. CONSEMNUL GENERAL AL POSTULUI 

 

      Personalul de pază în timpul nopții este obligat să respecte și să cunoască îndatoririle ce-i revin, fiind 

direct răspunzător pentru paza și integritatea obiectivelor, bunurilor și valorilor încredințate si va avea 

următorul consemn general:  

- să păstreze secretul de serviciu; 

- să nu se prezinte la serviciu în stare de ebrietate; 

- să nu doarmă în timpul serviciului; 

- să se prezinte la postul de pază la ora stabilită; 

- să nu aibă alte ocupații în timpul serviciului; 

- să nu furnizeze date privind profilul obiectivului componența acestuia sau amploarea; 

- să nu părăsească postul fără aprobare. 

 

B. CONSEMNUL PARTICULAR AL POSTULUI 

 

- Personalul de pază în timpul serviciului va avea următorul consemn particular: 

- Să asigure paza obiectivelor existente pe raza postului de pază; 

- Să nu permită altor persoane să intre după terminarea orelor de program în obiectivele postului de 

pază decât numai după; 

- Să verifice dacă obiectivele din post sunt asigurate cu încuietori sigure, grilaje la uși și la ferestre 

acolo unde situația impune, iar în caz, când constată deficiențe să sesizeze de îndată primarul, 

șeful de post, ajutorul acestuia și pe responsabilul unității, asigurând în același timp paza acestuia; 

- În caz de incendii, explozii, inundații, calamități, va alarma de îndată primarul, apel la 112, apoi 

conducerea organelor locale, postul de poliție și va lua măsuri de localizare a incendiului de 

salvare a persoanelor și bunurilor, asigurând în același timp paza obiectivului; 

- Să nu părăsească postul decât în situații excepționale, cu aprobarea conducătorului unității; 

- Să se prezinte la serviciu la orele stabilite, echipat conform anotimpului și cu materialele necesare 

asupra sa pentru a efectua serviciul în bune condiții. 

- Să dea curs solicitărilor lucrătorilor din postul de poliție atunci când sunt solicitați. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL V  

LEGĂTURA ȘI COOPERAREA CU ALTE ORGANE CU ATRIBUȚII DE PAZA A 

OBIECTIVULUI, BUNURILOR, VALORILOR ȘI PROTECTOA PERSOANELOR. 

 

 

 

     În cazul când se ivește una dintre situațiile de mai sus, personalul de pază va acționa după cum 

urmează:   

- efectuarea serviciului pe toată durata orelor de lucru;  

- va anunța primarul și organul de poliție;  

- executarea sarcinilor primite după sosirea organelor de ordine ale administrației locale.  

 

 

 

CAPITOLUL VI  

DOTAREA CU MIJLOACE DE PAZĂ ȘI ALARMARE 

 

 

    Se va asigura iluminarea pe timpul nopții obiectivelor de pază și în special în spatele acestora. Școlile 

din satele Mircea-Vodă, Ghinești și Podu-Rizii au montate sisteme de alarmare împotriva efracției.  

 

 

 

CAPITOLUL VII  

SISTEMUL DE LEGĂTURĂ ȘI COOPERARE 

 

 

     În cazul producerii de evenimente deosebite (incendii, inundații, etc.) persoanele care execută paza vor 

alarma prin orice mijloace (telefon, toacă, fluier) pe șeful postului de poliție, șeful formațiunii de 

pompieri din comună, primarul sau 112, în funcție de situație.  

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL VIII 

DISPOZIȚII FINALE 

 

 

      Instruirea personalului stabilit pentru a efectua serviciul de pază se va face conform prevederilor Legii 

333/2003.  

      Personalul care execută paza va fi controlat de către primarul comunei și șeful postului de poliție. 

      Planul de pază a fost întocmit în doua exemplare și intră în vigoare la data comunicări avizului, un 

exemplar se păstrează la unitatea emitentă, iar celălalt la unitatea de poliție care a eliberat avizul de 

specialitate.  

      Instruirea, pregătirea și controlul personalului de paza va fi efectuată de viceprimar, el fiind 

coordonatorul acestei activități.  

- Planul de pază conține următoarele anexe: 

- Schița obiectivului;  

- Date de contact ale persoanei responsabile a beneficiarului; 

 

      Prezentul plan de pază a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.333/2003 de către 

Ptimaria Comunei Sălcioara cu sprijinul postului de poliție, urmând ca orice modificare survenită privind 

paza comunei să fie concretizată într-un supliment care va fi anexat în prezentul plan. 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR 

Ing. PÂRVU VALENTIN 


