
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

Nr.2908/24.04.2020 
 

PROIECT DE HOTARARE 
privind Planul de paza al COMUNEI HELEGIU pentru anul 2020 

 
Consiliul Local al Comunei Helegiu, întrunit în şedinţa ordinara 
 Având în vedere:  
 - Rreferatul de aprobare al primarului nr.2893/24.04.2020; 
 - Raportul de specialitate al Biroului de Politie locala  nr.2885/24.04.2020 
 In baza prevederilor: 
   - Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;  
   - Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;  
  -  Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
completările ulterioare; 
   -  Legea155/2010, legea Politiei locale;  
In temeiul articolului 129, alin.7,  lit.g,  din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, 
privind Codul Administrativ, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1 Se aproba ,,Planul de paza al UAT Helegiu”, prevazut in Anexa 1, parte 
integranta din aceasta hotarare; 
Art. 2  Cu aducere la indeplinire se insarcineaza primarul comunei Helegiu; 
Art.3 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica  Institutiei 
Prefectului judetului Bacau, primarului comunei Helegiu si Biroului de Politie 
locala. 
                                       Initiator: Primar 
                                      Ciprian Nicu Enea 
 

                                                                                Avizat de legaliatte  
                                                                                     Secretar    general al comunei 

                                                                                              Mariana Spiridon 
 



ROMANIA                                               Anexa la HCL ________________ 
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
 

              PLAN PAZA UAT HELEGIU 2020 
 
 

I. CARACTERISTICI  OBIECTIV 
Datele de identificare ale obiectivului : UAT Helegiu, administratie publica. 
Primaria Helegiu este amplasata in centrul satului Helegiu la o distanta de de 

aproximativ 500 m fata de postul de politie si aproximativ 300 m fata de DN 11 
Scoli:- Helegiu (1) 
         - Deleni    (1) 
         - Dragugesti (1) 
         - Bratila       (1) 
 

 
II.  DISPOZITIVUL DE PAZA 
    
Dispozitivul de pază al obiectivului este format din: 
Sediu primarie: 
-  2 posturi permanente pentru paza pe timpul noptii, intre orele 18,00 – 06,00,  

acoperite cu cei doi fochisti care, conform fisei post au si atributii in acest sens;  
-  1 post permanent pentru paza pentru intervalul 06,00 – 08,00 acoperit de 

guard-ul institutiei; 
-  in cursul zilei, in intervalul 08 – 16,00,  paza institutiei este asigurata de 

personalul politiei locale. 
Scoli: 
- conform adresei nr. 666/03.04.2019,, transmisa de catre Scoala Gimnaziala 

Helegiu, la solicitarea biroului de politia locala Helegiu,  asigurarea pazei scolilor 
este asigurata conform fiselor post dupa cum urmeaza: 

- Scoala Gimnaziala Helegiu: - 1 post – muncitor intretinere; 
                                            - 1 post – fochist; 
 
- Scoala Gimnaziala Bratila: - 2 posturi – fochist; 
                                             
- Scoala Gimnaziala Deleni  – 1 post fochist; 
                                          - 1 post muncitor intretinere 
 



- Scoala Gimnaziala Dragugesti – 2 posturi fochist; 
 

         
III. AMENAJARI,  INSTALATII  SI  MIJLOACE         TEHNICE  DE      
       PAZA  SI  DE  ALARMARE 

 
 Compartimentul ,,Casierie’’ este dotat cu sistem de alarmare. 
  In cazul unor probleme care impun apelarea unor persoane/autoritati, 

personalul de paza va utiliza telefoanele (fix sau mobil) ale institutiei. 
 
 

III.  CONSEMNUL POSTURILOR 
 

A.  CONSEMNUL GENERAL:  
Personalul de pază este obligat sa cunoască si sa respecte îndatoririle ce-i 

revin, fiind direct răspunzător pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si 
valorilor încredintate. 

In timpul efectuarii serviciului, personalul de paza va trebui: 
- sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a 
preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatii; 
- sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa 
asigure integritatea acestora; 
- sa permita accesul in obiectiv a cetatenilor numai in timpul programului cu 
publicul;  
- sa verifice daca obiectivele din postul de paza  sunt asigurate corespunzator; 
- personalul politiei locale opreste si legitimeaza persoanele despre care exista date 
sau indicii ca au savarsit infractiuni ori fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care 
incalca normele interne stabilite prin regulamntele proprii, iar in cazul 
infractiunilor flagrante, sa prinda si sa prezinte politiei bunurile ori 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. 
Procesul-verbal astfel intocmit constituie act de sesizare a organelor de urmariere 
penala; 
- sa instiinteze de indata seful sau ierarhic si conducerea unitatii beneficiare despre 
producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului 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 drept 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 a 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; 
- sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are 
acces la asemenea date si informatii; 
- sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si 
armamentul cu care este dotat; 
- sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu 
consume astfel de bauturi in timpul serviciului; 
- sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea 
unitatii despre aceasta; 
- sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit nelegale, 
si sa fie respectuos in raporturile de serviciu; 
- sa respecte consemnul general si particular al postului. 

In timpul serviciului, personalul de paza este obligat să respecte prevederile 
art.46 din Legea 333/2003 republicată. 
 

Pentru situaţiile în care persoanele au fost depistate în flagrant, se sesizează 
poliţia prin SNUAU 112 şi se întocmeşte procesul verbal de constatare (conform 
modelului). 

 
IV.  MODUL DE ACTIUNE IN DIFERITE SITUATII 
 
1. ATACURI CU MÂNA ÎNARMATĂ: 
 

A. In cazul unui atac armat cu acţiune directă, fără luare de 
ostateci: 

• sesizează poliţia prin SNUAU 112, furnizând semnalmentele 
autorului/autorilor; 

• anunţa conducătorul unităţii; 
• solicită sprijin la dispeceratul de monitorizare a sistemului de alarmare; 
• încearcă rezolvarea formală a cererilor autorilor, pana la sosirea forţelor 

de ordine; 



• în limita posibilităţilor, aplică măsuri de protecţie si/sau evacuare a 
personalului aflat in zonele neafectate şi de limitare a pierderilor; 

• după plecarea autorilor asigură prin încuiere uşa sau poarta de acces; 
• aplică măsuri pentru conservarea urmelor din câmpul infracţional; 
• la sosirea forţelor de ordine informează despre incident şi se conformează 

dispoziţiilor acestora; 
 

 
B. In cazul unui atac armat cu luare de ostatici: 

Acţiunea agentului se circumscrie priorităţii vieţii şi integrităţii persoanelor, 
fără să determine reacţii violente ale agresorilor. 

• agentul de pază procedează similar pct. A, în condiţiile în care este posibil 
şi fără să-şi pună în pericol viaţa şi integritatea personală sau a ostatecilor; 

• se conformează indicaţiilor autorilor; 
 

2. ATACURI CU ACŢIUNE INDIRECTĂ: 
 
Descoperirea unui colet/geantă părăsite ce pot fi suspecte de a conţine 

materiale explozibile ori primirea unei ameninţări de plasare a unui dispozitiv cu 
explozibil, se procedează astfel: 

• se identifica coletul suspect, delimitează zona fara să atingă/deplaseze 
bagajul şi  îndepărtează persoanele din zonă; 

• anunţă beneficiarul/proprietarul clădirii; 
• solicită prin SNUAU 112 intervenţia echipelor poliţiei si a structurilor  

specializate autorizate (echipe pirotehnice, politie, pompieri, salvare etc.); 
• deconectează/închide instalaţiile de energie electrica, de gaze si apa din 

clădire; 
• indică pirotehniştilor locul in care se afla coletul suspect, iar in cazul 

ameninţării telefonice prezintă conţinutul mesajului şi acordă sprijin acestora. 
 

 
În cazul anunţului telefonic cu plasarea unor dispozitive explozive se reţine şi 

notează mesajul primit cât mai exact posibil şi eventual alte detalii privind 
accentul, intonaţia, sunete ambientale etc. 

 
3. PATRUNDEREA FĂRĂ DREPT IN OBIECTIV SAU FORTAREA 

ACCESULUI IN OBIECTIV 
 

Agentul de pază acţionează astfel: 



•  inspectează zona pentru a identifica cauza declanşării alarmei, 
iar în cazul depistării suspecţilor in flagrant, procedează la prinderea acestora; 

•  sesizează prin SNUAU 112 poliţia şi apoi telefonic 
conducătorul unităţii/dispeceratul societăţii specializate (unde e cazul); 

•  daca persoanele suspecte nu se conformează somaţiei sau 
devine violent, purcede la imobilizare, folosind mijloacele din dotare, conform 
prevederilor legale. 

•  reţine şi inventariază bunurile sau valorile sustrase; 
•  delimitează câmpul infracţional, conservă urmele si identifica 

eventualii martori. 
•  Întocmeşte procesul verbal de constatare  si preda făptuitorii 

politiei; 
 
 
4. INCENDIU 
  
•  identifică zona afectata şi încearcă stingerea sau limitarea 

propagării focului; 
•  anunţă prin SNUAU 112 pompierii; 
•  anunţă beneficiarul şi dispeceratul firmei de monitorizare/paza; 
•  deconectează instalaţiile de energie electrica si gaze din zona;  
•  evacuează persoanele din obiectiv si intervine pentru 

localizarea, limitarea, sau stingerea incendiului; 
•  restricţionează accesul persoanelor in obiectiv/zona afectată; 
 
5. CALAMITATI NATURALE 
 
In aceasta categorie intra fenomene precum cutremurele de pământ, 

inundaţiile, furtunile, căderile masive de grindina sau de zăpada care provoacă 
mari daune materiale. 

In aceste situaţii agenţii de paza acţionează astfel: 
•  anunţă conducătorul unităţii şi acţionează potrivit 

instrucţiunilor primite; 
•  solicită sprijin dispeceratului de monitorizare; 
•  deconectează instalaţiile de energie electrica, de apa si gaze din 

obiectiv puse în pericol; 
•  evacuează vizitatorii, clienţii si personalul din obiectiv; 
•  participa la acţiuni de salvare sau acordare a primului ajutor 

persoanelor afectate; 



•  se adăpostesc intr-un loc care sa le asigure protecţie si sa le 
permită continuarea supravegherii obiectivului; 

•  înlătura urmările evenimentului si revenirea obiectivului la 
starea de normalitate. 

 
 
6. MANIFESTARI  TURBULENTE IN ZONA OBIECTIVULUI 
 
Desfăşurarea unor asemenea manifestări care afectează activitatea unităţii şi 

pot duce la agresarea vizitatorilor, clienţilor sau a personalului obiectivului, agenţii 
de paza vor acţiona astfel: 

•  sesizează SNUAU 112, dacă se comit fapte antisociale care 
lezează patrimoniul unităţii, accesul sau persoanele din unitate; 

•  anunţă conducătorul unităţii; 
•  supraveghează discret participanţii la manifestare şi 

controlează accesul în unitate; 
•  avertizează cetatenii si salariaţii obiectivului sa nu intre in 

contradicţii care să instige manifestanţii;  
 
 
7. DEFECTIUNI ALE INSTALATIILOR ELECTRICE, TEHNICE, 

SANITARE SI DE PROTECTIE 
 
Acţionează pentru limitarea pierderilor cauzate de defecţiune şi anunţă 

conducătorul unităţii pentru a dispune alte măsuri. 
Supraveghează instalaţiile până la sosirea specialiştilor si intervin in caz de 

necesitate (unde este cazul). 
Pentru defecţiuni ale sistemului de alarmare împotriva efracţiei anunţă 

conducătorul unităţii şi procedează potrivit indicaţiilor primite. 
 

VI.   REGULILE DE ACCES, POTRIVIT DISPOZITIILOR ONDUCATORULUI     
         UNITATII 
 

  Este interzis, in afara programului cu publicul, accesul persoanelor straine in 
incinta si in interiorul institutiei, exceptie facand cazurile care impun prezenta 
uneia sau mai multor persoane, situatii despre care conducatorul unitatii trebuie sa 
fie informat. 

 



VII.   DOCUMENTELE SPECIFICE SERVICIULUI DE PAZA 
 

  Documentele specifice executării şi evidenţierii serviciului de pază,  anexei 
nr. 2 din H.G. nr. 301/2012: 

- registru de procese-verbale de predare-primire a serviciului; 
- registru de control obiectiv; 
Pentru predarea persoanelor suspecte către organul de poliţie se foloseşte 

modelul anexat al procesului verbal de depistare în flagrant a persoanei. (act 
procedural potrivit modificărilor legii pentru aplicarea noilor coduri penale). 

 
 

VIII.  DISPOZITII FINALE 
 
Planul de paza a fost întocmit in două exemplare si intra in vigoare la data 

comunicării avizului. 
 

 
                                       Initiator: Primar 
                                      Ciprian Nicu Enea 
 

                                                                                Avizat de legaliatte  
                                                                                     Secretar    general al comunei 

                                                                                              Mariana Spiridon 
 

 
                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
UAT HELEGIU 
Primar 
Nr. 2893/24.04.2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind ,,Planul de paza a UAT Helegiu pentru anul 2020’’ 

 
              Conform Legii 333/2003, art.1, alin.(1), privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor ,,Paza si protectia sunt activitati 
desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii sigurantei 
obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza 
dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii 
persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea 
fizica sau sanatatea’’. Aceeasi lege, Legea 333/2003, art. 5, alin (1), prevede ca 
,,paza se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza, intocmit de unitatea 
ale carei bunuri sau valori se pazesc...’’.  
           Planul de paza intocmit in cadrul Biroului de Politie locala,  stabileste in 
principal: caracteristicile obiectivului pazit, numarul de posturi, amenajarile, 
instalatiile si mijloacele tehnice de paza si de alarmare, consemnul posturilor, 
reguli de acces.  Conform acestuia vor fi instruite persoanele cu atributii in acest 
sens. 
          In urma celor expuse, propun Consiliului local al UAT Helegiu spre 
dezbatere si aprobare, proiectul de hotarare privind aprobarea planului de paza a 
UAT Helegiu pentru anul 2020 
 
 

 
PRIMAR, 

ENEA NICU CIPRIAN 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
PRIMARIA HELEGIU 
Birou politie locala 
Nr. 2885/24.04.2020    
 
 

REFERAT SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind ,, Planul de paza al UAT Helegiu” PENTRU ANUL 

2020 
 
              Paza este o activitate desfăşurată prin forţe şi mijloace specifice, în scopul 
asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni 
ilicite care lezează dreptul de proprietate, precum şi a protejării persoanelor 
împotriva oricăror acte ostile care le periclitează viaţa, integritatea fizică sau 
sănatatea.  
             În conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003, privind paza 
obiectivelor, bunurilor şi valorilor din unităţile administrativ-teritoriale, cu 
modificările şi completările ulterioare, din mediul rural, conform art. 18 (2), 
primarul răspunde pentru întocmirea planului de pază al comunei şi este obligat să 
ia măsuri pentru a asigura paza comunală. Art.5 al acestei legi  prevede  ca ,, Paza 
se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza, intocmit de unitatea ale 
carei bunuri sau valori se pazesc’’ si conform careia ,, paza si protectia se 
realizeaza prin forte si mijloace militare sau civile, de catre institutiile specializate 
ale autoritatilor administratiei publice, sau, in regim privat, de catre proprietarii sau 
detinatorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor...’’. 
            Cadrul legal al intocmirii Planului de paza al UAT Helegiu este constituit 
din: 
           - Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;  
         - Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
          -  Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu completările ulterioare; 
 
         -  Legea 155/2010 a politiei locale. 
          - O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 



         Prin urmare, supun aprobarii Consiliului local Helegiu, proiectul de hotarare 
privind ,,Planul de paza al UAT Helegiu”, asa cum este prezentat in Anexa nr.1. 
     

                  Sef Birou Politie locala, 
                Badic Lavinia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA                                               Anexa la HCL ________________ 
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
 

              PLAN PAZA UAT HELEGIU 2020 
 
 

V. CARACTERISTICI  OBIECTIV 
Datele de identificare ale obiectivului : UAT Helegiu, administratie publica. 
Primaria Helegiu este amplasata in centrul satului Helegiu la o distanta de de 

aproximativ 500 m fata de postul de politie si aproximativ 300 m fata de DN 11 
Scoli:- Helegiu (1) 
         - Deleni    (1) 
         - Dragugesti (1) 
         - Bratila       (1) 
 

 
II. DISPOZITIVUL DE PAZA 

 
Dispozitivul de pază al obiectivului este format din: 
Sediu primarie: 
-  2 posturi permanente pentru paza pe timpul noptii, intre orele 18,00 – 06,00,  

acoperite cu cei doi fochisti care, conform fisei post au si atributii in acest sens;  
-  1 post permanent pentru paza pentru intervalul 06,00 – 08,00 acoperit de 

guard-ul institutiei; 
-  in cursul zilei, in intervalul 08 – 16,00,  paza institutiei este asigurata de 

personalul politiei locale. 
Scoli: 
- conform adresei nr. 666/03.04.2019,, transmisa de catre Scoala Gimnaziala 

Helegiu, la solicitarea biroului de politia locala Helegiu,  asigurarea pazei scolilor 
este asigurata conform fiselor post dupa cum urmeaza: 

- Scoala Gimnaziala Helegiu: - 1 post – muncitor intretinere; 
                                            - 1 post – fochist; 
 
- Scoala Gimnaziala Bratila: - 2 posturi – fochist; 
                                             
- Scoala Gimnaziala Deleni  – 1 post fochist; 
                                          - 1 post muncitor intretinere 
 



- Scoala Gimnaziala Dragugesti – 2 posturi fochist; 
 

         
 

 
III. AMENAJARI,  INSTALATII  SI  MIJLOACE   

TEHNICE  DE  PAZA  SI  DE  ALARMARE 
 
 Compartimentul ,,Casierie’’ este dotat cu sistem de alarmare. 
  In cazul unor probleme care impun apelarea unor persoane/autoritati, 

personalul de paza va utiliza telefoanele (fix sau mobil) ale institutiei. 
 
 

IV. CONSEMNUL POSTURILOR 
 

A.  CONSEMNUL GENERAL:  
Personalul de pază este obligat sa cunoască si sa respecte îndatoririle ce-i 

revin, fiind direct răspunzător pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si 
valorilor încredintate. 

In timpul efectuarii serviciului, personalul de paza va trebui: 
- sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a 
preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatii; 
- sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa 
asigure integritatea acestora; 
- sa permita accesul in obiectiv a cetatenilor numai in timpul programului cu 
publicul;  
- sa verifice daca obiectivele din postul de paza  sunt asigurate corespunzator; 
- personalul politiei locale opreste si legitimeaza persoanele despre care exista date 
sau indicii ca au savarsit infractiuni ori fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care 
incalca normele interne stabilite prin regulamntele proprii, iar in cazul 
infractiunilor flagrante, sa prinda si sa prezinte politiei bunurile ori 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. 
Procesul-verbal astfel intocmit constituie act de sesizare a organelor de urmariere 
penala; 
- sa instiinteze de indata seful sau ierarhic si conducerea unitatii beneficiare despre 
producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului 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 drept 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 a 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; 
- sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are 
acces la asemenea date si informatii; 
- sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si 
armamentul cu care este dotat; 
- sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu 
consume astfel de bauturi in timpul serviciului; 
- sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea 
unitatii despre aceasta; 
- sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit nelegale, 
si sa fie respectuos in raporturile de serviciu; 
- sa respecte consemnul general si particular al postului. 

In timpul serviciului, personalul de paza este obligat să respecte prevederile 
art.46 din Legea 333/2003 republicată. 
 

Pentru situaţiile în care persoanele au fost depistate în flagrant, se sesizează 
poliţia prin SNUAU 112 şi se întocmeşte procesul verbal de constatare (conform 
modelului). 

 
V. MODUL DE ACTIUNE IN DIFERITE SITUATII 

 
6. ATACURI CU MÂNA ÎNARMATĂ: 

 
C. In cazul unui atac armat cu acţiune directă, fără luare de 

ostateci: 
• sesizează poliţia prin SNUAU 112, furnizând semnalmentele 

autorului/autorilor; 
• anunţa conducătorul unităţii; 
• solicită sprijin la dispeceratul de monitorizare a sistemului de alarmare; 
• încearcă rezolvarea formală a cererilor autorilor, pana la sosirea forţelor 

de ordine; 



• în limita posibilităţilor, aplică măsuri de protecţie si/sau evacuare a 
personalului aflat in zonele neafectate şi de limitare a pierderilor; 

• după plecarea autorilor asigură prin încuiere uşa sau poarta de acces; 
• aplică măsuri pentru conservarea urmelor din câmpul infracţional; 
• la sosirea forţelor de ordine informează despre incident şi se conformează 

dispoziţiilor acestora; 
 

 
D. In cazul unui atac armat cu luare de ostatici: 

Acţiunea agentului se circumscrie priorităţii vieţii şi integrităţii persoanelor, 
fără să determine reacţii violente ale agresorilor. 

• agentul de pază procedează similar pct. A, în condiţiile în care este posibil 
şi fără să-şi pună în pericol viaţa şi integritatea personală sau a ostatecilor; 

• se conformează indicaţiilor autorilor; 
 

7. ATACURI CU ACŢIUNE INDIRECTĂ: 
 
Descoperirea unui colet/geantă părăsite ce pot fi suspecte de a conţine 

materiale explozibile ori primirea unei ameninţări de plasare a unui dispozitiv cu 
explozibil, se procedează astfel: 

• se identifica coletul suspect, delimitează zona fara să atingă/deplaseze 
bagajul şi  îndepărtează persoanele din zonă; 

• anunţă beneficiarul/proprietarul clădirii; 
• solicită prin SNUAU 112 intervenţia echipelor poliţiei si a structurilor  

specializate autorizate (echipe pirotehnice, politie, pompieri, salvare etc.); 
• deconectează/închide instalaţiile de energie electrica, de gaze si apa din 

clădire; 
• indică pirotehniştilor locul in care se afla coletul suspect, iar in cazul 

ameninţării telefonice prezintă conţinutul mesajului şi acordă sprijin acestora. 
 

 
În cazul anunţului telefonic cu plasarea unor dispozitive explozive se reţine şi 

notează mesajul primit cât mai exact posibil şi eventual alte detalii privind 
accentul, intonaţia, sunete ambientale etc. 

 
8. PATRUNDEREA FĂRĂ DREPT IN OBIECTIV SAU FORTAREA 

ACCESULUI IN OBIECTIV 
 

Agentul de pază acţionează astfel: 



•  inspectează zona pentru a identifica cauza declanşării alarmei, 
iar în cazul depistării suspecţilor in flagrant, procedează la prinderea acestora; 

•  sesizează prin SNUAU 112 poliţia şi apoi telefonic 
conducătorul unităţii/dispeceratul societăţii specializate (unde e cazul); 

•  daca persoanele suspecte nu se conformează somaţiei sau 
devine violent, purcede la imobilizare, folosind mijloacele din dotare, conform 
prevederilor legale. 

•  reţine şi inventariază bunurile sau valorile sustrase; 
•  delimitează câmpul infracţional, conservă urmele si identifica 

eventualii martori. 
•  Întocmeşte procesul verbal de constatare  si preda făptuitorii 

politiei; 
 
 
9. INCENDIU 
  
•  identifică zona afectata şi încearcă stingerea sau limitarea 

propagării focului; 
•  anunţă prin SNUAU 112 pompierii; 
•  anunţă beneficiarul şi dispeceratul firmei de monitorizare/paza; 
•  deconectează instalaţiile de energie electrica si gaze din zona;  
•  evacuează persoanele din obiectiv si intervine pentru 

localizarea, limitarea, sau stingerea incendiului; 
•  restricţionează accesul persoanelor in obiectiv/zona afectată; 
 
10. CALAMITATI NATURALE 
 
In aceasta categorie intra fenomene precum cutremurele de pământ, 

inundaţiile, furtunile, căderile masive de grindina sau de zăpada care provoacă 
mari daune materiale. 

In aceste situaţii agenţii de paza acţionează astfel: 
•  anunţă conducătorul unităţii şi acţionează potrivit 

instrucţiunilor primite; 
•  solicită sprijin dispeceratului de monitorizare; 
•  deconectează instalaţiile de energie electrica, de apa si gaze din 

obiectiv puse în pericol; 
•  evacuează vizitatorii, clienţii si personalul din obiectiv; 
•  participa la acţiuni de salvare sau acordare a primului ajutor 

persoanelor afectate; 



•  se adăpostesc intr-un loc care sa le asigure protecţie si sa le 
permită continuarea supravegherii obiectivului; 

•  înlătura urmările evenimentului si revenirea obiectivului la 
starea de normalitate. 

 
 
6. MANIFESTARI  TURBULENTE IN ZONA OBIECTIVULUI 
 
Desfăşurarea unor asemenea manifestări care afectează activitatea unităţii şi 

pot duce la agresarea vizitatorilor, clienţilor sau a personalului obiectivului, agenţii 
de paza vor acţiona astfel: 

•  sesizează SNUAU 112, dacă se comit fapte antisociale care 
lezează patrimoniul unităţii, accesul sau persoanele din unitate; 

•  anunţă conducătorul unităţii; 
•  supraveghează discret participanţii la manifestare şi 

controlează accesul în unitate; 
•  avertizează cetatenii si salariaţii obiectivului sa nu intre in 

contradicţii care să instige manifestanţii;  
 
 
7. DEFECTIUNI ALE INSTALATIILOR ELECTRICE, TEHNICE, 

SANITARE SI DE PROTECTIE 
 
Acţionează pentru limitarea pierderilor cauzate de defecţiune şi anunţă 

conducătorul unităţii pentru a dispune alte măsuri. 
Supraveghează instalaţiile până la sosirea specialiştilor si intervin in caz de 

necesitate (unde este cazul). 
Pentru defecţiuni ale sistemului de alarmare împotriva efracţiei anunţă 

conducătorul unităţii şi procedează potrivit indicaţiilor primite. 
 

VI. REGULILE DE ACCES, POTRIVIT DISPOZITIILOR 
CONDUCATORULUI UNITATII 

 
  Este interzis, in afara programului cu publicul, accesul persoanelor straine in 

incinta si in interiorul institutiei, exceptie facand cazurile care impun prezenta 
uneia sau mai multor persoane, situatii despre care conducatorul unitatii trebuie sa 
fie informat. 

 



VII. DOCUMENTELE SPECIFICE SERVICIULUI DE PAZA 
 

  Documentele specifice executării şi evidenţierii serviciului de pază,  anexei 
nr. 2 din H.G. nr. 301/2012: 

- registru de procese-verbale de predare-primire a serviciului; 
- registru de control obiectiv; 
Pentru predarea persoanelor suspecte către organul de poliţie se foloseşte 

modelul anexat al procesului verbal de depistare în flagrant a persoanei. (act 
procedural potrivit modificărilor legii pentru aplicarea noilor coduri penale). 

 
 

 
VIII. DISPOZITII FINALE 

 
Planul de paza a fost întocmit in două exemplare si intra in vigoare la data 

comunicării avizului. 
 

 
 

Sef Birou Politie locala, 
Badic Lavinia 
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