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BIROUL ORDINE PUBLIC�  Ex. nr.
Nr.ex.red. 2

C� tre,
S.C GRIVAS S.R.L.

Dr. Tr. Severin, str. Calea Ceme� ului nr. 2

La adresa dumneavoastr�  nr. 464/2014, prin care solicita� i avizarea planului de paz�  al 
obiectivului din Dr Tr Severin, str. Calea Cerne� ului nr. 2, jude� ul Mehedin� i, v�  comunic� m urm� toarele

Potrivit prevederilor art. 5, alin. 1 - 5 din Legea nr. 333/2003 R, paza se organizeaz�  � i se 
efectueaz�  potrivit planului de paz�  în care se stabilesc în principal anumite condi� ii obligatorii � i care 
trebine întocmit de unitatea ale c� ror bunuri � i valori se p� zesc, cu avizul de specialitate al poli� iei.

In urma studierii documenta� iei înaintate � i a verific� rilor efectuate, am constatat c�  prevederile 
planului de paz�  nu sunt adaptate caracteristicilor obiectivului, nefiind îndeplinite urm� toarele 
prevederi legale:

- conduc� torul unit� � ii nu a stabilit modalit� � i concrete de organizare � i de executare a pazei cu 
sprijinul de specialitate al poli� iei, a� a cum prev� d dispozi� iile art. 3 alin. (1) � i art. 53 lit b, din Legea 
3 3 3/2003 R;

- conduc� torul unit� � ii nu a analizat temeinic nevoile stricte de paz�  � i nu a stabilit efectivele 
necesare, în raport cu natura importan� a, m� rimea, amplasarea � i vulnerabilitatea unit� � ii, fiind înc� lcate 
astfel prevederile legale prev� zute de art. 50 lit. b din Legea nr. 333/2003R;

Astfel a fost adoptat un dispozitiv de paz�  subdimensionat, compus dintr-un singur post de paz�  
temporar, ne� mându-se cont de anumi� i factori interni � i externi cu impact asupra securit� � ii obiectivului, 
respectiv f� r�  a se avea în vedere urm� toarele aspecte:

- faptul c�  obiectivul este situat într-o zon�  cu un poten� ial infrac� ional ridicat, unde se comit 
frecvent furturi;

- obiectivul const�  într-un imobil cu o suprafa� �  foarte mare (7461 m p );
- în curtea imobilului se afl�  mai multe construc� ii (hale de produc� ie, birouri administrative, 

magazii, depozite, etc.), autovehicule, precum � i diverse bunuri pretabile a fi sustrase;
- faptul c�  în prezent firma este în insolven� �  � i nu exist�  activitate în imobilul respectiv, iar în 

intervalul orar 08,00- 17,00, de luni pân�  joi, în incinta unit� � ii nu se g� se� te nici o persoan� , care s�  
asigure paza sau cel pu� in s�  sesizeze eventualele p� trunderi neautorizate,

~ faptul c�  obiectivul este debran� at de la re� eaua electric�  � i prin urmare nu exist�  iluminat pe 
penmetrul acestuia;

- obiectivul nu este prev� zut cu sisteme electronice de securitate (sisteme de alarmare � i
supraveghere video).

A� adar, apreciem c�  sistemul de paz�  adoptat de dumneavoastr�  este insuficient � i ineficient 
crescând astfel vulnerabilitatea obiectivului, la furturi sau distrugeri (degrad� ri, vandaliz� ri, 
incendieri etc.) ce pot produce pagube materiale semnificative.

Având în vedere cele constatate, pentru eficientizarea sistemului de paz�  se impun a fi luate 
urm� toarele m� suri:

- conduc� torul unit� � ii va analiza temeinic nevoile stricte de paz�  � i va stabili efectivele necesare, 
în raport cu natura, importan� a, m� rimea, locul de dispunere, � i vulnerabilitatea obiectivului, sens în care 
se va proceda la transformarea postului de paz�  temporar în post permanent astfel încât s�  existe o 
continuitate în asigurarea pazei unit� � ii;

Aceast�  m� sur�  va fi luat�  cât mai urgent.



In vederea respect� rii prevederilor legale, cu privire la cele men� ionate mai sus, v�  restituim 
al� turat dou�  exemplare ale planului de paz� , NEA VIZAT, fiecare cuprinzând câte 13 file, în vederea 
refacem acestuia.

V�  asigur� m de întreaga noastr�  disponibilitate fa� �  de problemele pe care le ridica� i în domeniul 
ordinii � i siguran� ei publice.
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