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Avizat șef post de poliție Brădești 

____________________ 
 

PLAN DE PAZĂ 
Întocmit în baza prevederilor art. 18 din Legea 333/2003, privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor – republicată, cu modificările și completările 
ulterioare  

 
 

I. DATE PRIVIND SITUAȚIA OPERATIVĂ DIN OBIECTIV ȘI BUNURILE CE 
URMEAZĂ A FI ASIGURATE CU PAZĂ 

 
Comuna Brădești, cu o populație stabilită de 2540 locuitori, este situat în partea 

de sud a județului, pe drumul național 13/A și drumul județean 138 Brădești – 
Gheorgheni. 

Comuna Brădești este formată din  2 sate: Brădești și Târnovița. 
Suprafața comunei este de 3151 ha. 
Pe raza comunei se află următoarele obiective și bunuri publice care urmează a fi 

asigurate cu pază precum și bunurile cetățenilor: 

 1.Clădirea Primăriei, școala, Dispensarul medical și veterinar aflate în curtea 
Primăriei, căminul cultural cu clădirile aferente Brădești și Târnovița, Biserica Romano 
Catolică cu clădirile aferente Brădești și Târnovița, parcurile din comună.  
 2.Gospodăriile populației din comună. 
 3.Locuințele permanente și sezoniere. 
 

II. DISPOZITIVUL DE PAZĂ 
 

În conformitate cu prevederile art.18 din Legea nr. 333/2003 și în baza Hotărârii 
Consiliului Local al Comunei Brădești, pentru paza avutului public și a bunurilor 
cetățenilor precum și pentru menținerea ordinii publice funcționează Compartimentul 
pază și întreținere cu 2 paznici încadrați cu contract individual de muncă pe perioadă 
nedeterminată care va asigura paza și supravegherea următoarelor obiective: sediul 
Primăriei, Căminul Cultural, școala generală, grădinița, dispensarul medical  și veterinar, 
Biserica Romano Catolică cu clădiriile aferente, bunurile cetățenilor. 

Paza se realizează pe timp de noapte prin personalul specializat încadrat în 
Compartimentul pază și întreținere prin stabilirea unui program de lucru în conformitate 
cu prevederile  codului muncii.  

   
III.CONSEMNUL GENERAL AL POSTULUI 

 

Personalul de pază în timpul nopții va avea următorul consemn general: 
- să păstreze secretul de stat și de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la 
asemenea date şi informaţii;  
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- 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. 
 

IV. CONSEMNUL PARTICULAR AL POSTULUI 
 

Personalul de pază în timpul serviciului va avea următorul consemn particular: 
- să asigure paza obiectivelor și locuințelor 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 în prezența șefului unității; 
- 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; 
- să contribuie la menținerea ordinii și liniștii publice; 
- în caz de incendii, explozii, inundații, calamități, va alarma de îndata Serviciul  Voluntar 
Pentru Situații de Urgență la nivel local,  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; 
- să oprească și să legitimeze persoanele care au comis infracțiuni sau alte fapte 
antisociale, conducându-le la sediul de poliție; 
- să oprească și să conducă la postul de poliție persoanele străine de localitate care prin 
comportarea lor sunt suspecte; 
- să se prezinte la serviciu la orele stabilite, echipat conform anotimpului și cu 
materialele necesare asupra sa, pentru a efectua serviciul în bune condiții; 
- în caz de accident de circulație să ia primele măsuri de salvare a victimelor anunțând 
în același timp lucrătorii postului de poliție; 
- să dea concurs lucrătorilor din postul de poliție atunci când sunt solicitați. 
 

V. MODUL DE ACȚIUNE AL PERSONALULUI DE PAZĂ ÎN DIFERITE SITUAȚII 
(INCENDII, EXPLOZII, CUTREMURE, INUNDAȚII, TULBURAREA ORDINII PUBLICE, 

ATAC ASUPRA OBIECTIVULUI) 
 

În cazul când se ivește una din situațiile de mai sus, personalul de pază va acționa după 
cum urmează: 
- efectuarea serviciului de patrulare între obiectivele de pază pe toată durata orelor de 
lucru; 
- alarmarea posturilor de pază vecine pentru a veni în ajutor; 
- va anunța primarul și organul de poliție; 
- acționează pentru salvarea persoanelor sau bunurilor, luând măsuri pentru înlăturarea 
urmărilor; 
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- depistarea, urmărirea și prinderea infractorilor cât și a altor persoane bănuite de 
comiterea evenimentului; 
- executarea sarcinilor primite după sosirea organelor de ordine și ale administrației 
locale. 

 VI. SISTEMUL DE LEGĂTURĂ ȘI COOPERARE 
 

Legătura între persoanele care execută serviciul de pază se ține prin semnale cu fluierul 
astfel: 
 
- 3 fluierături scurte – la mine ajutor; 
- 3 fluierături lungi- oprește și reține; 
- 1 fluieratură lungă și 1 scurtă – incendiu; 
- 2 fluierături scurte – atac la obiectiv. 
 
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, iar în caz de atac asupra unor obiective 
și pe Comandantul Gărzilor Naționale. 
 

VII. DISPOZIȚII FINALE  
 

 Instruirea personalului stabilit pentru a efectua serviciul de pază se va face 
conform prevederilor Legii 333/2003. 

 Serviciul de pază se execută în timpul nopţii. Pentru buna desfăşurare a activităţii 
de pază paznicii vor fi instruiţi în mod corespunzător.  

 Prin grija Primăriei comunei Brădești se vor pune la dispoziţia persoanelor care 
execută paza  materiale de protecţie, ca lanternă şi fluier. 

 Persoanele care execută paza obştească vor fi controlate asupra modului în care 
îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu de către primar, viceprimar, precum şi 
angajaţii postului de Poliţie. 

 Eventualele modificări apărute ulterior vor fi aduse la cunoştinţa Postului de 
Poliţie şi Primăria Comunei Brădești, în vederea completării prezentului plan. 

 Atribuţiile personalului de pază sunt cele prevăzute la art.45 și urm. din Legea nr. 
333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

 
Prezentul plan de pază a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 
de către Primăria Comunei Brădești, cu sprijinul Postului de Poliție, urmând ca orice 
modificare survenită privind paza comunei să fie concretizat într-un supliment care va fi 
anexat la prezentul plan. 

PRIMAR 
BOKOR BOTOND 

 
SECRETARUL GENERAL  
AL COMUNEI BRĂDEȘTI, 
Besenyei-Molnár Andrea-Beáta 
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Nr. 567/04.03.2020  

 
 
 
 
 

C Ă T R E 
 

POSTUL  DE POLIŢIE AL COMUNEI BRĂDEȘTI, JUDEȚUL HARGHITA  
 
 
 
 

În temeiul art. 5 alin. (3) şi art. 8 alin. (2) din Normele metodologice din 11 aprilie 2012 
de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, aprobat de HG nr. 301/2012, vă înaintăm, spre avizare, planul de pază a 
comunei Brădești, împreună cu documentaţia necesară. 
Precizăm că UAT Comuna Brădești nu se află în litigiu privind dreptul de proprietate sau 
de folosinţă al spaţiului, obiectivelor ce urmează a fi păzite. 
UAT Comuna Brădești îşi manifestă acordul cu privire la verificarea datelor de 
identificare sau cu caracter personal de către organele abilitate, în conformi tate cu 
prevederile Regulamentului 679/27-apr-2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 
datelor). 
 
 

 
Brădești, la 04.03.2020 

 
 
 
 

Primar 
Bokor Botond 
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