PLAN DE PAZĂ
al Comunei TEACA pentru anul 2019 în baza Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările
I. SITUAŢIA OPERATIVĂ:
Comuna Teaca, cu satele aparţinătoare Archiud, Budurleni, Ocniţa, Pinticu, Teaca,
Viile Tecii are o populaţie de 5242 persoane, după cum urmează: Archiud 555 persoane,
Budurleni 103 persoane, Ocniţa 951persoane, Pinticu 746, Teaca 1767 Viile Tecii 1120.
Comuna este situată în partea de sud-est a judeţului Bistriţa-Năsăud la o distanţă de 32
Km de la Bistriţa, prin comună trece şoseaua Naţională DN 15A.
Comuna este delimitată în partea de nord cu comuna Mărişelu şi comuna Şieu, în
partea de sud este învecinat cu comuna Milaş, la vest cu comuna Sînmihaiu de Cîmpie şi sudest cu comuna Batoş şi comuna Lunca.
Teritoriul comunei se întinde pe o suprafaţă de 14000 Ha cu toate satele aparţinătoare
în care există multe obiective importante.
Prin comună trece un drum naţional DN 15A şi un drum judeţean DJ 173. Legătura
dintre comună şi oraşele apropiate (Bistriţa, Reghin) făcându-se pe DN 15A, tot acest drum
face legătura şi cu comuna învecinată Galaţii-Bistriţei. DJ 173 face legătura cu comuna.
Legăturile cu celelalte comune se face cu drumuri comunale.
Drumul naţional întră în satul Viile-Tecii prin NV localităţii, făcând legătura cu satul Dipşa,
aparţinător de comuna Galaţii-Bistriţei, şi iese prin SE acestuia spre satul Teaca. Intră în
acesta prin zona de NV şi iese prin Sud, făcând legătura cu satul Lunca.
DJ 173 iese din satul Teaca prin NE, făcând legătura cu satul Pinticu. Intră în satul Pinticu
prin partea de Sud şi iese prin Nordul său, făcând legătura cu satul Posmuş. Satul Ocniţa
comunică cu satul Teaca prin DJ 173 care intră pe această rută prin NE, pentru a face legătura
acestui sat cu localitatea Milaş prin Sud acesteia.
Comuna este electrificata.
Majoritatea locuitorilor sunt agricultori si lucreaza in gospodaria proprie.
Exista un numar de 50 obiective si locuri de interes operativ pe linia pazei bunurilor,
dintre care cele mai importante sunt: Primaria, Centrul de permanență, Unitatea medicosocială, Crucea Roşie, Centrul comunitar de servicii sociale, Liceul Teoretic Constantin
Roamnu Vivu, Coop Consum, 6 scoli generale, 6 gradinite, 2 cabinete medicale, 1 dispensar
veterinar, 22 biserici, 6 cămine culturale, Oficiul CEC si PTTR, iar restul sunt magazine.
Ponderea infractiunilor comise pe raza localitatii o au furturile in paguba avutului
privat, infractiunile silvice si infractiunile comise prin violenta, mai ales de catre persoane din
etnia rromilor.
II. DISPOZITIVUL DE PAZĂ:
In conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor pentru organizarea pazei şi menţinerea ordinii şi liniştii
publice pe teritoriul administrativ al comunei Teaca, paza se organizează:
- prin 4 posturi mobile, cu 4 paznici, angajaţi cu contract de muncă, în comuna Teaca.
III. PAZA TRANSPORTURILOR BUNURILOR ŞI VALORILOR IMPORTANTE
ŞI TRANSPORTURI CU CARACTER SPECIAL
Paza transporturilor bunurilor şi valorilor importante, constând în sume de bani, titluri
de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, de mică importanţă, se asigură cu mijloace de
transport propriu şi se realizează cu personal propriu – cu escortă de poliţie comunitară - sau
al unei societăţi specializate de pază şi protecţie, în condiţiile legii, pe timp de zi.

IV. SISTEME TEHNICE DE PROTECŢIE ŞI DE ALARMARE ÎMPOTRIVA
EFRACŢIEI
În cazul în care pe timpul executării serviciului de pază apar diferite situaţii, cum ar fi
declanşarea sistemelor de alarmă de la unităţile de pe raza teritorială a satului, se va proceda
la anunţarea imediată a APELULUI de urgenţă 112, a organelor de poliţie locală, şi a
conducătorilor unităţilor în cauză.
V. CONSEMNUL GENERAL PENTRU PERSONALUL DE PAZĂ:
Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce revin, fiind
direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor şi valorilor. In general persoanele
care intră în serviciul de pază verifică modul de asigurare a obiectivelor care sunt în raza lui
de pază, iar în caz de constatării distrugerii sistemului de pază, anunţă primarul şi raportează
Postului de Poliţie.
În timpul serviciului personalul de pază este obligat:
a)
sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a
preveni producerea oricăror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite;
b)
sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa
asigure integritatea acestora;
c)
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 regulamentele proprii, iar in cazul infractiunilor 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 procesverbal pentru luarea acestor masuri;
d)
sa incunostinteze de indata seful sau ierarhic si conducerea unităţii beneficiare
despre producerea oricărui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate;
e)
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 împrejurări care
sunt de natura sa producă pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea
evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului;
f)
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 unităţii si politia;
g)
sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a
valorilor in caz de dezastre;
h)
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;
i)
sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si
armamentul cu care este dotat si sa faca uz de arma numai in cazurile si in conditiile prevazute
de lege;
j)
sa poarte insemnele distinctive numai in timpul serviciului, cu exceptia locurilor de
munca unde se impune o alta tinuta;
k)
sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume
astfel de bauturi in timpul serviciului;
l)
sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea
unitatii despre aceasta;
m)
sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit nelegale, si
sa fie respectuos in raporturile de serviciu;
n)
sa respecte consemnul general si particular al postului.
VI. CONSEMNUL PARTICULAR PENTRU PERSONALUL DE PAZĂ:
Persoana care urmează sa îndeplinească atribuţii de paza sau protecţie trebuie sa
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

-

sa fie cetăţean roman
sa aibă vârsta de cel puţin 18 ani;
sa fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;
sa nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
sa fie atestat profesional, potrivit prevederilor legii nr. 333/2003.

VII. LOCAŢIILE PERSONALULUI DE PAZĂ: pe teritoriul satelor în care sunt
angajați.
VIII. OBLIGAŢIA CONDUCĂTORILOR DE UNITĂŢI:
a) raspund de organizarea si functionarea pazei unitatilor, bunurilor si valorilor pe care le
detin, cu orice titlu;
b) analizeaza temeinic nevoile stricte de paza si stabilesc efectivele necesare, in raport cu
natura, importanta, marimea si vulnerabilitatea unitatilor respective,
c) asigura, pentru executarea serviciului de paza, selectionarea persoanelor cu profil moral
corespunzator, cu aptitudini fizice si profesionale necesare acestei activitati;
d) iau masuri de instruire specifica a personalului de paza si controleaza modul in care acesta
isi executa atributiile de serviciu;
e) incheie contracte de prestari de servicii in domeniul pazei.
IX. ÎNDATORIRILE ORGANELOR DE POLIŢIE:
a) avizeaza planurile de paza ale unitatilor la care paza nu este asigurata cu efective de
jandarmi;
b) acorda sprijin de specialitate in organizarea pazei la aceste unitati in pregatirea
personalului de paza si urmareste executarea intocmai a masurilor stabilite prin planul de
paza;
c) elibereaza atestate pentru incadrarea personalului de paza, după caz;
d) avizeaza personalul care solicita sa urmeze cursuri de calificare in domeniul pazei;
X. MODUL DE ACŢIUNE A PAZNICILOR ÎN DIFERITE SITUAŢII:
In cazul în care pe timpul executării serviciului de pază apar diferite situaţii, se va
proceda în felul următor:

În caz de incendii, inundaţii, calamităţi:
- alarmează de îndată cetăţenii din zona respectivă
- acţionează pentru localizarea calamităţii, salvarea persoanelor şi bunurilor aflate în
pericol
- anunţă de îndată Poliţia şi Primăria
- pentru alarmarea publicului se folosesc clopotele de la biserică precum şi sistemul de
alarmă de la Primăria comunei Teaca
- mobilizează cetăţenii pentru a interveni la limitarea acelor calamităţi
- apelează APELUL DE URGENŢĂ 112.

În cazul comiterii unor infracţiuni sau accidente de circulaţie:
- opreşte şi identifică pe făptaş
- încunoştinţează prin cel mai rapid mijloc organele de poliţie
- apelează APELUL DE URGENŢĂ 112
- asigură paza locului şi a făptuitorilor, precum şi măsurile de salvare a victimelor
- nu permite cetăţenilor pătrunderea în zona câmpului infracţional
- raportează cele constatate organelor de poliţie

In cazul faptelor flagrante:
- procedează la salvarea victimelor
- apelează APELUL DE URGENŢĂ 112
- asigura paza locului acţiunii
- anunţa organele de poliţie


-

reţine persoanele găsite la faţa locului până la sosirea organelor de poliţie.
In cazul faptelor de atac sau de deranjare a ordini şi liniştii publice :
salvează victimele
apelează APELUL DE URGENŢĂ 112
asigura paza locului faptei
anunţa organele de poliţie
reţine persoanele găsite la faţa locului până la sosirea organelor de poliţie.

XI. DOTAREA PAZNICILOR:
Paznicii vor purta asupra lor lanternă, banderolă, baston, un carnet pentru notarea
diferitelor autovehicule şi persoane, care par a fi suspecte.
Paznicii au obligaţia de a ţine un registru la locaţia stabilită prin cap. VII care trebuie să-l
pună la dispoziţia organelor de control.
XII. LEGĂTURA CU ALTE FORŢE ŞI COOPERARE ÎNTRE PAZNICI:
In satul Archiud, Budurleni, Pinticu, Ocniţa, Viile Tecii şi Teaca: se poate lua legătura în
caz de evenimente prin apelul de urgenţă 112, anunţarea organelor de poliţie locale.
XII. RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI:
Nerespectarea dispozitiilor prezentului plan de pază atrage, dupa caz, raspunderea
civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.
Desfasurarea de activitati de paza sau protectie, de proiectare, producere, instalare si
intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora fara atestat
sau fara licenta de functionare prevazuta de lege constituie infractiune si se pedepseste cu
inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
XIII. DISPOZIŢII FINALE:
Serviciul de pază se execută pe timpul nopţii de la data de 1 ianuarie - 31 decembrie,
între orele 22.00 – 4.00.
Pentru buna desfăşurare a activităţii de pază, paznicii vor fi instruiţi de o dată pe lună
de către organele de poliţie locale.
Paznicii vor fi controlaţi asupra modului în care îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu
de către Primarul comunei, viceprimarul comunei şi de către agenţii Postului de Poliţie.

Viceprimar,
Petruș Vasile

