ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GAUJANI

HOTARARE
privind aprobarea planului de paza al comunei Gaujani pe anul 2018
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI, avand in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Gaujani nr. 403/22.01.2018
-raportul compartimentului de specialitate nr. 402/22.01.2018
-procesul-verbal de afisare al proiectului de hotarare
-rapoartele comisiilor de specialitate;
-prevederile Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protectia persoanelor, modificata si completata;
-prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pc.7, din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, modificata si completata;
In temeiul art.45, alin.1, art.115, alin.1, lit.b, din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, modificata si completata,
HOTARASTE:
Art.1.-Se aproba Planul de paza al comunei Gaujani pe anul 2018 , conform
anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.-Societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si
alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, sunt obligate sa asigure paza
acestora.
Art.3.-La data adoptarii prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea
prevederile Hotararii nr.17/ 30.09.2016 a Consiliului Local Gaujani.
Art.4.-Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul
primariei si pe site-ul www.primariagaujani.ro.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Nelu Vasile Chiosea
Contrasemneaza ,
Secretar
Ioana Doina GRAMA
Gaujani 30.01.2018
Nr.____
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ANEXA LA HCL NR._____/2018

APROB,
PRIMARUL COMUNEI
GAUJANI
GAUJANI
Dumitru Marcu

AVIZAT
I/ SEF POST POLITIE

Agent sef adjunct Gherghe Bogdan

PLANUL DE PAZA
AL COMUNEI GAUJANI, JUDETUL GIURGIU
PENTRU ANUL 2018

Prezentul plan de paza stabileste modalitatile concrete de executare a pazei
comunale, pentru asigurarea sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva
oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate si pentru protejarea
persoanelor impotriva oricaror acte ostile care pot periclita viata, integritatea fizica sau
sanatatea.
Cap.I. SITUATIA OPERATIVA
Comuna Gaujani este compusa din trei sate: Cetatuia, Gaujani si Pietrisu.
Aceasta este situata in S-V judetului Giurgiu pe drumul national DN 5C.
Satul Cetatuia este situat in partea de Est a comunei, invecinandu-se la Nord cu
comuna Vedea, la Sud cu fluviul Dunarea, la Est cu comuna Vedea si la Vest cu satul
Gaujani.
Satul Gaujani este resedinta de comuna, situata in partea centrala a acesteia si se
invecineaza la Nord cu comuna Vedea si comuna Gogosari, la Sud cu fluviul Dunarea,
la Est cu satul Cetatuia si la Vest cu satul Pietrisu.
Satul Pietrisu este situat in partea de Vest a comunei Gaujani avand ca vecini: la
Nord comuna Gogosari, la Sud fluviul Dunarea, la Est satul Gaujani si la Vest comuna
Pietrosani judetul Teleorman.
Toate cele trei sate ale comunei Gaujani sunt localitati de frontiera.
Comuna Gaujani are o suprafata de 8.102,28 ha, din care intravilanul satului
Cetatuia este de 44,90 ha, intravilanul satului Gaujani este de 200,47 ha iar
intravilanul satului Pietrisu este de 104,38 ha.
Populatia comunei Gaujani este de 2430locuitori, din care in satul Gaujani sunt
1241 locuitori, in satul Pietrisu sunt 975 locuitori iar in satul Cetatuia sunt 214
locuitori.
In satul Cetatuia exista o biserica a cultului crestin ortodox , o societate agricola
un magazin si un bar.
In satul Gaujani exista Scoala cu clasele I-VIII „Draghici Davila”, gradinita de
copii, o biserica pentru crestinii ortodoxi, o biserica pentru crestinii adventisti,
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primaria, postul de politie, dispensarul uman, o societate agricola, o moara, si noua
magazine .
In satul Pietrisu exista o gradinita de copii, o biserica pentru credinciosii crestin
ortodoxi, o biserica pentru crestinii adventisti, o biserica pentru crestinii dupa
evanghelie, o societate agricola si opt magazine.
In sediul Primariei Comunei Gaujani isi desfasoara activitatea un numar de 11
salariati in timpul zilei.
Sediul primariei este prevazut cu 2 usi de acces, sase birouri si o arhiva.
Dupa orele de program isi desfasoara activitatea zilnic 1 salariat care asigura paza pe
timp de noapte. Acesta va coopera si cu personalul de paza de la alte unitati, in situatii
negative deosebite, pentru prevenirea producerii acestora sau inlaturarea imediata a
urmarilor generate de acestea, in situatia in care se produc (furturi, agresiuni, incendii,
avarii, calamitati, dezastre, etc.).
Datorita importantei asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor, valorilor si a
cetatenilor comunei Gaujani, este necesara organizarea pazei in conditii optime.
Primarul comunei Gaujani raspunde pentru intocmirea planului de paza si este obligat
sa ia masuri pentru a asigura paza bunurilor publice si ale cetatenilor.
Avizarea planului de paza, instruirea si controlul personalului de paza din cele
trei sate ale comunei Gaujani se face de catre seful Postului Politie Gaujani .
Paza comunala se efectueaza de catre 3 paznici angajati de Primaria Comunei
Gaujani.
Agentii economici de pe raza comunei au obligatia sa asigure paza proprie la
unitatile pe care le detin.
Persoanele care executa paza, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele
conditii:
a)sa fie cetatean roman si sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
b)sa fie apt medical pentru executarea pazei;
c)sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
d)sa fie absolventi cel putin ai invatamantului primar;
e)sa poarte insemne distinctive in timpul executarii serviciului de paza(banderola).
Cap.II.DISPOZITIVUL DE PAZA
Pentru asigurarea pazei comunei Gaujani, de comun acord cu seful Postului de
Politie Gaujani, s-a stabilit dispozitivul de paza format din 3 paznici incadrati cu
contract de munca pe perioada nedeterminata , care indeplinesc conditiile prevazute de
lege.
Se organizeaza posturi de paza si patrulare pe timp de noapte, dupa cum
urmeaza: 1 post fix la sediul primariei si la Scoala Gaujani, 1 post fix la Gradinita
Pietrisu si un post fix la caminul cultural Gaujani.
In vederea desfasurarii unei bune activitati se propune achizitionarea unor
echipamente de supraveghere video ale caror costuri se vor suporta din bugetul local .
Dispozitivul de paza este coordonat de imputernicitului sefului postului de
politie - agent sef adjunct Gherghe Bogdan , care are atributii de control, instruire si
sprijin a paznicilor si raspunde de activitatea operativa pe raza comunei.
Buna organizare si desfasurare a activitatii de paza revine primarului comunei
Gaujani si lucratorului Postului de Politie Gaujani.
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Cap.III. INSTALATII SI MIJLOACE AFLATE IN DOTARE
Pentru realizarea cu eficienta a atributiilor stipulate in actele normative de
reglementare a pazei, in comuna Gaujani, personalul de paza va fi dotat cu
urmatoarele mijloace:
-mijloace de iluminat pe timp de noapte;
-mijloace de autoaparare;
-fluier;
-registru de control;
-coli de scris.
Cap.VI. CONSEMNUL POSTURILOR
1. CONSEMNUL GENERAL AL POSTURILOR SI PATRULELOR
In conformitate cu prevederile art.48 din Legea nr.333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificata si completata,
in timpul serviciului, paznicii sunt obligati:
a) sa se prezinte la intrarea in post, la locul stabilit de primarul comunei Gaujani
impreuna cu seful de post, in conditii corespunzatoare pentru indeplinirea
indatoririlor profesionale si sa poarte insemnele distinctive numai in timpul
executarii pazei;
b) sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil
reprezentantii primariei;
c) sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul postului pentru a
preveni producerea oricaror fapte cauzatoare de prejudicii;
d) sa nu consume bauturi alcoolice inainte de intrarea in post si in timpul
programului;
e) sa nu paraseasca postul incredintat ori itinerariul de patrulare decat in situatia in
care sprijina paznicii din posturile invecinate, lucratorii de politie si
jandarmerie, pompierii militari ori personalul medical al statiilor de salvare
aflate in misiune pe domeniul public in rezolvarea unor evenimente deosebite
produse pe raza posturilor vecine;
f) sa incunostinteze deindata reprezentantii primariei si politia despre producerea
oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate;
g) sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au
savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite;
h) sa cheme la ordine persoanele care tulbura ordinea si linistea publica in zona de
responsabilitate, sa intervina in cazul producerii unor atacuri asupra salariatilor
unitatii;
i) sa ia toate masurile pentru prevenirea producerii de incendii, explozii, furturi,
talharii, acte de tulburare a ordinii si linistii publice, a distrugerii si degradarii de
bunuri, realizand supravegherea permanenta si efectiva a zonei de care raspund;
j) in cazul savarsirii unei infractiuni, producerii unor calamitati, sa ia primele
masuri de salvare a persoanelor si a bunurilor, de identificare a faptuitorului, a
martorilor oculari, anuntand in cel mai scurt timp lucratorii de politie;
k) in cazul constatarii unei infractiuni flagrante, sa ia masuri de retinere a
faptuitorului, de predare a acestuia lucratorilor de politie impreuna cu procesulverbal de constatare si bunurile gasite asupra sa;
l) in cazul disparitiei faptuitorului, sa asigure paza bunurilor, interzicand
patrunderea in campul infractiunii a curiosilor si anuntand lucratorii de politie;
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m) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si
valorilor in caz de dezastre;
n) sa pastreze secretul de stat si de serviciu;
o) sa poarte mijloacele de protectie individuala numai in timpul executarii
atributiilor de serviciu, iar la terminarea programului sa le predea la locul de
unde le-a ridicat pe baza de semnatura;
p) sa nu intreprinda actiuni care nu au legatura cu indeplinirea sarcinilor
profesionale;
q) sa nu poarte discutii cu cetatenii in afara celor impuse de natura serviciului;
r) sa nu doarma si sa nu incredinteze paza postului altor persoane;
s) sa nu paraseasca postul inainte de ora stabilita prin consemn, sau inainte de a fi
schimbat;
t) sa fie vigilenti, disciplinati si respectuosi in relatiile cu alte persoane;
u) sa manifeste preocupare pentru insusirea legislatiei emise la nivel central si
local, a particularitatilor posturilor aparute ulterior si a dispozitiilor autoritatilor
locale;
v) sa respecte consemnele posturilor care le sunt incredintate, precum si
paricularitatile acestora aparute pe parcurs.
Personalul de paza, in exercitarea atributiilor de serviciu, este asimilat
persoanelor care exercita o functie ce implica exercitiul autoritatii publice.
Consemnul general al postului se intregeste cu PSI si NTSM prevazute in anexa
2 la planul de paza.
2. CONSEMNE PARTICULARE ALE POSTURILOR SI PATRULELOR
2.1.Pentru satul Gaujani, resedinta de comuna, s-a stabilit 1 post fix: la primarie
si la scoala, si 1 post fix la caminul cultural .ambele posturi au obligatia si de a
patrula in imprejurimile sediilor respective.Persoana care isi desfasoara serviciul de
paza in patrula are urmatoarele atributii:
-patruleaza pe strazile din comuna, inclusiv pe DN 5C in scopul prevenirii
furturilor sau a deteriorarii bunurilor ce apartin domeniului public sau privat;
-controleaza sistemele de siguranta cu care sunt dotate cladirile publice din
itinerariul de patrulare :
-tine legatura prin mijloacele de comunicare aflate la dispozitie, cu paznicii din
posturile alaturate si in situatii speciale intervine in sprijinul acestora;
-supravegheaza amenajarile efectuate pe domeniul public si interzice
murdarirea, deteriorarea sau distrugerea acestora, luand masuri de identificare a
persoanelor care comit sau care incurajeaza asfel de fapte negative;
-ia masuri de indepartare a persoanelor care nu isi justifica prezenta in anumite
zone si la anumite ore pe itinerariul de patrulare, in special a celor aflate in stare de
ebrietate, in scopul prevenirii comiterii unor fapte antisociale;
-tine legatura permanenta cu politia si cu reprezentantii primariei, informand
operativ despre evenimentele aparute;
-la solicitare, sprijina actiunile paznicilor aflati in posturile invecinate, precum
si ale politiei, fara a inceta supravegherea postului sau.
Cap.V. AMENAJARI, INSTALATII SI MIJLOACE DE PAZA SI ALARMARE
In baza prevederilor Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor, modificata si completata si a actelor normative
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locale, primarul comunei Gaujani ia toate masurile pentru asigurarea pazei bunurilor
publice si ale cetatenilor, solicitand persoanelor fizice si juridice care isi desfasoara
activitatea pe teritoriul comunei sa puna la dispozitie la termenele stabilite, mijloacele
si amenajarile tehnice necesare indeplinirii misiunilor de paza.
Astfel, se va urmari ca la unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem
de paza organizat, conducatorii acestora sa execute imprejmuiri, grilaje, obloane,
incuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace
necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor.
Pentru fiecare sat al comunei Gaujani se va urmari executarea urmatoarelor
lucrari:
-asigurarea tuturor incaperilor institutiilor publice cu dispozitive de inchidere a
cailor de acces, asigurarea ferestrelor si celorlalte locuri pe unde se poate patrunde
usor prin efractie;
-predarea pentru paza, pe baza de proces-verbal a tuturor bunurilor ce apartin
domeniului public al comunei care se afla in alte locuri decat magazii, depozite,
paznicului de serviciu;
-asigurarea si mentinerea iluminatului pe timp de noapte pe caile de acces si
itinerariile de patrulare ale posturilor de paza, acolo unde nu mai functioneaza;
-completarea imprejmuirii sediilor institutiilor publice acolo unde nu mai exista,
prevederea lipsurilor in consemnul particular al posturilor de paza;
-asigurarea sistemelor de alarmare impotriva efractiei la casieriile institutiilor
publice de pe raza comunei, precum si a altor zone unde situatia impune.
-asigurarea echipamentului si a mijloacelor de protectie individuala, in
conformitate cu normele PSI si TSM specifice obiectivului, pentru cetatenii aflati in
serviciul de paza .
S-au asigurat sisteme de alarma la casieria primariei, la Scoala Gaujani, la
biblioteca si la Gradinita Pietrisu.
Cap.VI. REGLEMENTAREA ACCESULUI
Accesul in sediul Primariei Comunei Gaujani se va realiza astfel:
 accesul pentru personalul propriu se va face pe baza de legitimatii de serviciu
prevazute cu fotografii si vizate corespunzator de catre primarul comunei;
 pentru personalul altor unitati care efectueaza lucrari de reparatie, amenajare,
accesul se va face pe baza de legitimatie speciala eliberata de primarul
comunei;
 cetatenii care doresc accesul in sediul primariei, pot intra, in orele de lucru cu
publicul sau pentru audiente;
 autoturismul va avea acces in curtea primariei pe poarta din spate.
Cap.VII. MODUL DE ACTIUNE, LEGATURA SI COOPERAREA CU ALTE
ORGANE CARE AU OBLIGATIA SA CONTRIBUIE LA PAZA SI
SECURITATEA OBIECTIVELOR SI BUNURILOR.
Rezolvarea unor situatii ce se pot ivi se face:
1. prin informarea operativa a Primariei Comunei Gaujani si a Postului de Politie
Gaujani, pentru comanda si sprijin;
2. prin actiuni ale paznicilor aflati in posturi independente sau cu sprijinul
paznicilor aflati in posturi invecinate, sub comanda lucratorilor de politie rurala;
3. prin mobilizarea intregului personal de paza de pe raza comunei;
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4. prin cooperarea cu jandarmeria, pe baza unui plan de cooperare si actiune in caz
de nevoie;
5. prin cooperarea cu alte forte ajutatoare, dupa caz, in conditiile legii.
In situatii care nu sufera amanare, pentru restabilirea ordinii si sigurantei publice,
furturi frecvente din proprietatea publica sau privata, pericole grave iminente,
dezastre, etc., se solicita sprijinul Jandarmeriei si Inspectoratului Judetean de Politie
Giurgiu.
Interventia va fi efectuata cu fermitate si darzenie, pentru inlaturarea faptelor si
fenomenelor negative aparute pe raza comunei, folosind in conditiile legii mijloacele
si echipamentele de protectie individuala din dotare.
Alarmarea se da de catre:
 paznicii aflati in posturi sau cetatenii comunei, in urmatoarele situatii:
evenimente negative, incendii, inundatii, explozii, calamitati sau dezastre;
 paznicii- cand la unul din obiectivele din apropiere a avut loc un eveniment la
care este necesar ajutor din partea politiei rurale;
 reprezentantii primariei, conform atributiilor de serviciu.
Alarmarea se da prin:
1. telefon, fluier, viu grai sau orice modalitate de comunicare si informare.

Asigurarea legaturilor telefonice in caz de alarma:
-Primaria Comunei Gaujani
- Postul de Politie Gaujani
-IPJ Giurgiu
-Comandamentul Judetean de Jandarmi
-Serviciul de Ambulanta Giurgiu
-Pompierii

0246250822
0766446532/0768108193
0246214190 sau 112
0246219631 sau 0246219989
0246213188 sau 112
0246211212 sau 112

Cap.VIII. DISPOZITII FINALE
Modul in care paznicii isi exercita atributiile de serviciu poate fi controlat de
lucratori Postului de Politie, de primarul comunei Gaujani si de viceprimarul comunei
Gaujani.
Prezentul plan de paza a fost intocmit in patru exemplare, dupa cum urmeaza:
-trei la Primaria Comunei Gaujani;
-unul la Postul de Politie Gaujani;
Planul de paza, impreuna cu anexele la acesta a fost intocmit in conditiile Legii
nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,
modificata si completata si avizat de Seful Postului de Politie Gaujani.
Modificarile sau completarile la prezentul plan de paza se vor efectua in
conditiile legii, in forma scrisa.
Nerespectarea prezentului plan de paza atrage dupa sine raspunderea
administrativa, civila sau penala, dupa caz.
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Anexa nr.1 la Planul de paza al comunei Gaujani
INSTRUCTIUNI GENERALE DE PROTECTIA MUNCII SI P.S.I.
PENTRU PERSONALUL DE PAZA
Personalul de paza ce executa serviciul de paza, supraveghere si patrulare are
obligatia sa respecte urmatoarele reguli de protectia muncii si PSI :
1. sa cunoasca si sa respecte intocmai atributiile si itinerariile de patrulare stabilite
in consemnul special al postului;
2. sa execute serviciul de paza supraveghere si patrulare astfel incat sa nu se
expuna la pericolul de accidentare, atat el cat si alte persoane;
3. sa cunoasca si sa respecte intocmai prevederile NTSM si ale planului de masuri
PSI ale comunei Gaujani;
4. sa cunoasca si sa respecte modul de utilizare a mijloacelor de protectie
individuala;
5. sa respecte itinerariul de patrulare in perimetrul postului, astfel incat sa se evite
deplasarea prin zone ce reprezinta pericol de accidentare prin lovirea cu obiecte
cazute de la inaltime, alunecare sau prabusire in gol. Pe timpul noptii deplasarea
se face numai pe cai de acces bine luminate sau numai cu mijloace de iluminat
(lanterne cu baterii) ;
6. in cazul observarii unor persoane care intra sau ies ilegal dintr-o cladire, sau
incearca sa sustraga materiale sau bunuri, urmarirea acestora se face cu maxima
prudenta, evitandu-se patrunderea sau deplasarea prin zone in care exista
pericole de accidentare;
7. sa nu bea apa decat din locurile amenajate ca surse de apa potabila si sa nu
foloseasca pentru spalare substante chimice care pot produce arsuri ale pielii sau
alte vatamari corporale;
8. sa anunte imediat primarul si lucratorii de politie in cazul producerii unor
evenimente pe linie de NTSM sau PSI;
9. sa cunoasca si sa puna in aplicare masurile de prim ajutor in cazul producerii de
accidente din diferite cauze legate de natura serviciului de paza;
10.sa nu foloseasca instalatii electrice improvizate de iluminat sau incalzit in
perimetrul postului sau sa intervina la instalatiile de iluminat sau incalzit
existente, in cazul defectarii acestora;
11.sa cunoasca si sa respecte normele PSI si NTSM stabilite de primarie;
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12.sa evite patrularea pe timp de furtuna cu descarcari electrice sau prin zone in
care s-au produs inundatii pentru a evita pericolele de accidentare datorate
factorilor naturali;
13.pe timpul deplasarii de acasa la postul repartizat pentru paza si invers,
deplasarea se face pe ruta cea mai scurta, cu respectarea stricta a regulilor de
circulatie;
14.personalul de paza are obligatia sa participe la sedintele de instructaj pe linie de
protectie a muncii si PSI.

Anexa nr.2 la Planul de paza al comunei Gaujani
INSTRUCTIUNI
de protectia muncii si P.S.I. privind utilizarea surselor de incalzire in posturile de
paza
1.Instructiuni pentru sursele de incalzire electrice.
 se vor folosi numai surse de incalzire electrice omologate;
 acestea trebuie sa fie in stare buna, fara defectiuni, cu cablul de alimentare
intreg, neinrerupt, fara innadiri sau defectiuni ale invelisului izolator, iar
stecherul trebuie sa fie bine prins de cablu si sa nu prezinte sparturi ale carcasei
sau defectiuni ale picioruselor de introdus in priza;
 sursele electrice nu trebuie sa aiba puterea mai mare decat cea suportata de
instalatia de alimentare;
 sursele electrice nu se amplaseaza in incaperi in care sunt depozitate substante
sau produse inflamabile sau cu pericol de explozie;
 sursele electrice vor fi amplasate in locuri in care sa se evite apropierea
persoanelor sau stationarea in imediata apropiere a sursei;
 daca se constata defectiuni, acestea se aduc la cunostinta primarului, fiind
interzisa interventia pentru reparatii a personalului necalificat pentru astfel de
lucrari.
2.Instructiuni pentru surse de incalzire cu lemne.
 instalatia de evacuare a fumului (cosuri, burlane) trebuie sa fie in buna stare,
astfel incat sa nu aiba scapari de gaze;
 in soba nu se introduc substante inflamabile sau explozibile;
 soba nu se supraalimenteaza cu combustibil, astfel incat sa creeze posibilitatea
unei arderi complete, fara degajare de gaze toxice.
Personalul de paza are urmatoarele obligatii privind utilizarea surselor de incalzire:
 sa supravegheze in permanenta sursele de incalzire pentru a sesiza defectiunile
ce pot aparea;
 sa alterneze perioadele de sedere in post cu perioade de patrulare, pentru
mentinerea tonusului necesar serviciului operativ;
 sa aeriseasca incaperile cu surse de incalzire, pentru a se elimina eventualele
gaze rezultate din functionarea surselor de incalzit;
 sa nu stea in imediata apropiere a sursei de incalzire sau sa depoziteze materiale
ce pot duce la izbucnirea focarelor de incendiu;
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 sa intrerupa periodic functionarea surselor pentru a nu le suprasolicita.

Anexa nr.3 la Planul de paza al comunei Gaujani
PARTICULARITATI
de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor pentru paza
1.Post de paza situat la sedii de institutii publice
Personalul de paza are urmatoarele obligatii:
 sa manifeste atentie si prudenta la accesul sau iesirea mijloacelor auto in si din
perimetrul postului de paza, precum si la manevrele efectuate;
 sa nu patrunda in zone, locuri, constructii sau incaperi fara legatura cu natura
serviciului;
 sa nu intervina la instalatii electrice din perimetrul postului, in cazul defectarii
acestora sa solicite interventia personalului calificat;
 la terminarea programului de lucru al institutiei unde executa paza sa ia
masurile necesare stingerii focurilor in sobe sau intreruperea functionarii altor
surse de incalzire, pentru prevenirea aparitiei focarelor de incendiu;
 sa nu permita altor persoane efectuarea unor actiuni care ar putea pune in
pericol siguranta obiectivului pazit si viata sau intergitatea corporala a
cetatenilor.
2.Post de paza in care serviciul se executa prin patrulare in perimetrul localitatii.
Personalul de paza are urmatoarele obligatii:
 sa patruleze numai pe caile de acces stabilite, evitand partile carosabile ale
drumurilor, iar pe timpul noptii patrularea se face numai prin zone luminate sau
cu mijloace de iluminat;
 pe timpul patrularii se vor supraveghea cu precadere locurile in care sunt
depozitate materialele inflamabile (depozite de furaje, sire de paie, etc.), fiind
interzis fumatul sau apropierea de aceste locuri cu surse de foc;
 sa atraga atentia cetatenilor asupra aprinderii focurilor in cadrul gospodariei pe
vreme de vant puternic sau temperaturi ridicate;
 cand patrularea se face pe langa zone in care se efectueaza diverse lucrari (de
constructii, amenajari, etc.) personalul de paza are obligatia sa nu patrunda in
aceste zone si sa nu intervina la utilajele sau alte dispozitive si scule cu care se
lucreaza;
 pe timp de furtuna cu descarcari electrice, patrularea se va limita la strictul
necesar pentru a se evita accidentarile ce pot aparea din cauza fenomenelor
naturale (trasnete, inundatii, viituri, etc.);
 pe timpul furtunilor cu descarcari electrice se vor supraveghea in special
locurile de depozitare a materialelor care prin lovire de catre fulgere pot
produce incendii;
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 supravegherea acestor zone se va face din locuri adapostite pentru a se preveni
actiunea factorilor naturali.
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