PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN
SERVICIUL POLIŢIA LOCALĂ
Anexă la PH nr. 10/2018

PLANUL DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ
AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI VULCAN
actualizat
În conformitate cu Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.92/2011 – privind aprobarea
metodologiei de elaborare a Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale, având în vedere
dispoziţiile art.6 lit.a din Legea nr.155/2010 precum şi prevederile art.24 din Regulamentul Cadru de
Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, se elaborează
Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliției Locale a municipiului Vulcan.
CAPITOLUL I
ANALIZA SITUAŢIEI OPERATIVE
A. TERITORIUL
a) Aşezarea geografică
Municipiul Vulcan este situat pe malul Jiului de Vest între coordonatele geografice limitate de
valorile 45°16’ – 45°23’ latitudine nordică şi 20° 18’ - 20° 23’ longitudine estică.
Este situat în depresiunea Văii Jiului de o parte şi de alta a Jiului de Vest, la o altitudine de 630 m,
este traversat de D.N. 66A care face legătura cu Municipiul Lupeni şi Oraşul Uricani spre Vest şi cu Oraşul
Aninoasa şi Municipiul Petroşani spre Est, făcând parte integrantă din marea unitate de relief din Carpaţii
Meridionali numită depresiunea tectono – erozivă Valea Jiului, fiind situat în partea centrală a prelungirii
vestice, acolo unde depresiunea se îngustează luând forma unui unghi ascuţit cu laturile distanţate la
aproximativ 5 - 6 km. Municipiul este dominat de culmile muntoase Oboroca, prelungire a Muntilor Retezat,
spre nord şi Masivul Vâlcan spre sud, cu o deschidere largă spre est şi tot mai îngustă spre vest (spre
Masivul Retezat). Comunică cu regiunile învecinate prin pasuri şi trecători: Pasul Vâlcan (1621 m.) şi Pasul
Lainici (450 m.) cu depresiunea subcarpatică Tg.Jiu, iar prin Pasul Merişor (756 m.) şi Pasul Dealul Babii
(934 m.) cu Depresiunea Haţeg.
b) Suprafaţa şi configuraţia terenului
Suprafaţa totală a localităţii (extravilan+intravilan), este de 8.731 ha şi are două localităţi
componente: Dealul Babii şi Paroşeni.
Agricultura deţine o suprafaţă de peste 4500 ha terenuri agricole, majoritatea păşuni.
În variaţia reliefului Municipiului Vulcan, deosebim următoarele unităţi:
- cadrul muntos, care privit de la scara reliefului întregii ţări, apare ca o treaptă uriaşă, dar care
văzută mai îndeaproape este o multiplă succesiune de suprafeţe sau trepte, care coboară de la partea cea
mai înaltă a crestelor şi culmilor alpine până la bordura sudică.
- dealurile premontane şi zona depresionară propriu-zisă.
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În zona Vulcan, formele de relief sunt reprezentate prin:
- dealurile premontane;
- complexul de terase;
- lunca şi albia minoră;
- dealurile alungite perpendicular pe Jiu, dominate atât spre nord cât şi spre sud de masive.
c) Regimul climateric
Având în vedere aşezarea municipiului în cadrul depresiunii şi al ţării, se pot observa diferenţieri
în toate elementele climatice în raport cu alte regiuni. Caracterul depresionar, favorizează acumularea şi
stagnarea aerului rece, care determină frecvente inversiuni de temperatură chiar şi între unităţile de relief cu
altitudini reduse.Vara, încălzirile sunt mai puternice datorită circulaţiei reduse, astfel că amplitudinile termice
zilnice şi anuale vor fi diferite faţă de alte regiuni. Caracterul diferit al climei acestei depresiuni, legat de
poziţia sa în cadrul unităţilor muntoase şi dispunerea ei sub formă de culoar depresionar, se observă din
analiza fiecărui element climatic.
Valorile medii anuale ale temperaturii aerului calculate pe o perioadă de 60 ani, înregistrează valori
de 6,8°C. Valorile medii lunare sunt cuprinse între – 4,5°C în luna Ianuarie şi 16,7°C ,în luna iulie, deci o
amplitudine anuală de 21,2°C. Valorile amplitudinii anuale destul de scăzute se datorează frecvenţei
maselor de aer maritim care în această parte este totuşi mai mare ca în alte regiuni, având un culoar
deschis spre vest.
Temperaturile medii zilnice au înregistrat maxime de 24,7 °C în luna iulie şi minime de – 7,8 °C în
luna ianuarie. Trecerea temperaturilor medii zilnice sub 0°C se înregistrează începând din luna decembrie
şi ţin până în luna martie când se mai înregistrează şi temperaturi de – 2,2°C, fapt determinat de
menţinerea temperaturii scăzute timp îndelungat datorită inversiunilor de temperatură frecvente,
caracteristice întregii depresiuni şi cantonării maselor de aer rece.
Apariţia zilelor cu temperaturi sub 0°C se înregistrează începând cu lunile decembrie, ianuarie şi
februarie, iar zilele cu temperaturi peste 0°C se înregistrează începând cu 21 februarie + 1 martie. Numărul
zilelor cu temperaturi de peste 0°C este de 290 – 300 zile pe an. Temperaturile medii zilnice peste 10 °C
apar în intervalul 21 aprilie – 30 aprilie şi dispar după 1 octombrie, având o durată medie de 160 – 169 zile
pe an.
Temperaturile extreme înregistrate sunt: minima absolută s-a înregistrat la 14.01.1893, având
valoarea de – 31,4°C, iar maxima absolută s-a înregistrat la data de 10.08.1922, 39°C
Cantitatea medie a precipitaţiilor este de 693, 7 mm./ an. Cea mai mină cantitate de precipitaţii
cade în lunile ianuarie – februarie, de 34, 9 mm. Începând din luna martie, cantitatea de precipitaţii creşte
treptat, atingând maxima în luna iunie, 106,4 mm. Începând cu luna iulie, cantitatea de precipitaţii scade
până în lunile septembrie – octombrie, când curba de variaţie a precipitaţiilor înregistrează o uşoară
stagnare, cantitatea de precipitaţii fiind destul de ridicată, iar din luna octombrie, precipitaţiile scad din nou.
Numărul anual al zilelor cu precipitaţii este de 130, iar numărul zilelor cu precipitaţii sub formă de zăpadă
este de 28. Grosimea medie a stratului de zăpadă este de 109,9 cm.
d) Reţele hidrografice
- Reţeaua de distribuţie a apei potabile, are lungimea de 48,3 km şi este administrată de S.C. Apa
Serv S.A. Petroşani, Punc de epurare a apei din Colonia de jos;
- Lungimea reţelei de canalizare, în prezent este de 46,6 km, din care peste 30% are durata de
exploatare expirată;
- Reţeaua de distribuţie a gazelor, are o lungime totală de 13,48 Km şi este administrată de S.C.
Distrigaz – Nord S.A. Tg.Mureş;
- Reţeaua de distribuţie a energiei electrice este structurată astfel:
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- linii electrice aeriene 0,4 kV – 215,12 Km
- linii electrice subterane 0,4 kV – 176,2 Km
- linii electrice aeriene 20 kV – 28,1 Km
- linii electrice subterane - 15,8 Km
- linii electrice subterane - 68,6 Km
- reţea iluminat – 45 Km
- fir pilot (comandă iluminat public stradal) – 22,12 Km.
e) Căi de comunicaţie
Municipiul este traversat de D N 66A care face legătura cu Municipiul Lupeni şi Oraşul Uricani spre
Vest şi cu Oraşul Aninoasa şi Municipiul Petroşani spre Est. Reţeaua de drumuri este compusă din D.N.
66A, pe 6,2 km, D.J.666A pe 8 km. Lungimea totală a străzilor municipiului Vulcan este de 65 Km, iar a
străzilor modernizate este de 45 Km, majoritatea fiind străzi cu îmbrăcăminte asfaltică. Municipiul este
străbătut şi de calea ferată Petroşani – Bărbăteni circa 9 km.,având o gară pentru călători şi un triaj pentru
vagoanele de marfă, precum si o reţea de cale ferată uzinală de circa 17 km. pe care se transportă
cărbunele de la Exploatarea Minieră Vulcan şi Exploatarea Minieră Paroşeni la Uzina de Preparare a
Cărbunelui Valea Jiului – Coroeşti şi de la aceasta la Sucursala Electrică Paroşeni.
f) Zone de agrement
- Zona de agrement ,,Pasul Vulcan” – se află situată în partea sudică a localităţii la aproximativ 7
Km de localitate, accesul făcându-se de la DN 66A, pe DJ 664, drum betonat pe o porţiune de aproximativ
3 Km. Modernizarea acestei zone turistice a demarat începând cu un obiectiv de investiţii important şi
anume construirea unei telegondole, pe o lungime de transport de 3.087 m, cu plecare de la cota + 770 m
şi sosire la cota 1.310 m;
- Zona de agreement ,,Cabana Căprişoara” – situată la aproximativ 3 Km de localitate, accesul
făcându-se din DN 66A, pe drumul DJ 665;
- Zona de agrement ,,Brazi” – este amplasată faţă de DN 66A, la aproximativ 1 Km, accesul
făcându-se de pe acest drum pe strada Pinului;
g) Obiective turistice, economice, instituţii de interes public, de cult şi alte locuri ce pot
prezenta interes pentru activitatea de menţinere a ordinii publice
Principalele obiective turistice sunt: - Telegondola cu plecare de la cota +770 m (complex cabane)
Pasul Vâlcan, Cabana Vâlcan are 86 locuri de cazare, - Cabana Căprişoara la altitudinea de 900 m.
Cabana are un regim de înălţime P+2, cu 16 camere de locuit. La parter construcţia mai cuprinde 2 terase
acoperite, - Cabana Brazi are o capacitate de cazare de 20 persoane şi are în dotare un teren de sport şi
un ştrand.
Obiective economice: Mina Vulcan, Mina Paroşeni, U.P.C. Coroieşti, Uzina Electrică Paroşeni.
Instituţii de interes public: Primăria municipiului Vulcan, Poliţia municipiului Vulcan, Spitalul
Orăşenesc Vulcan, Poşta Română, S.C.Pregoterm S.A.Vulcan..
Înstituţii de învăţământ: - COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI VITEAZU” VULCAN care are în componenţă
Şc. Gimnazială Clasele 1 – 8 , Nr.1 şi 5, - ŞCOALA GIMNAZIALĂ CLASELE 1 – 8 NR.4 VULCAN care are
în componenţă Grădiniţa cu program PN + PP Nr.1 Vulcan şi Şcoala Gimnazială Clasele 1 – 8 Nr.3 Vulcan
– ŞCOALA GIMNAZIALĂ CLASELE 1 – 8 NR.6 VULCAN, ȘCOALA NR.7, Centru de Educație și Cultură
,,ȘANSA” ;
Principalele lăcaşuri de cult: Biserica Ortodoxa nr.1 Vulcan, Biserica Ortodoxa nr.2 Vulcan,
Biserica Ortodoxa Coroeşti, Biserica Ortodoxa Paroşeni, Schitul Sf. Nicolae–Vulcan, Biserica Romano –
Catolică, Biserica Reformată, Biserica Baptistă, Biserica Penticostală, Biserica Martorii lui Iehova;
Din categoria altor locuri ce pot prezenta interes pentru activitatea de menţinere a ordinii publice,
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pot fi menţionate: localul de alimentaţie publica ,,C.A.P.”, Piaţa Centrala Vulcan, Tg.Săptămânal, Motel
Restaurant ,,Oana”, Baza de agrement ,,Brazi”, Stadionul Central Vulcan.
B. POPULAŢIA
a) Municipiul Vulcan are o populaţie de aproximativ 28.794 de locuitori.
Structura acesteia:
Masculin – 14.371
Feminin – 14.423
Structura populaţiei de sex feminin este aproximativ de 50,1% iar cea de sex masculin de 49,9%.
Din numărul total al populaţiei 90% sunt de naţionalitate română, 4,5% naţionalitate maghiară şi
5,5% de alte naţionalităţi.
b) Ocupaţia de bază este mineritul, localnicii ocupându-se şi de creşterea animalelor şi cu tendinţe
de dezvoltarea turismului.
c) Având în vedere situaţia economică actuală se observă o fluctuaţie demografică cauzată de
disponibilizările rezultate în urma închiderii unor inteprinderi economice care au făcut ca populaţia să
migreze în căutarea unui loc de muncă.
C. EVENIMENTE SOCIAL- ECONOMICE, POLITICE SAU RELIGIOASE
- Unirea Principatelor Române – luna ianuarie
- Zăpezile Bucuriei ,,PASUL VÂLCAN” – luna februarie
- Ziua Femeii – Mărțișor pentru Mama – luna martie
- Ziua Internaţională a Romilor – luna aprilie
-Fii Star în Țara Ta – festival de muzică ușoară – luna aprilie
- Sărbătoarea Sfintelor Paşti – luna aprilie
- Nedeia Momârlanilor din Dealu Babii – luna aprilie
- Ziua Eroilor – luna mai
- Festivalul de Folclor ,,Flori de Munte” ediția a VIII -a – luna mai
- Nediia Monârlanilor din Paroșeni – luna mai
- Ziua Copilului – luna iunie
- Ziua Drapelului Național – luna iunie
- Nedeia Vulcăneană ediția a 47 – a – luna iunie
-Cupa Mondială de Longboardindg (Deschidem Europa) – luna iulie
- Ziua Imnului Național – luna iulie
- Ziua Minerului – luna august
-Omagierea Eroilor din Primul Război Mondial – acțiune dedicată aniversării Centenarului Marii Unirii din
1918 – luna august
-Ziua Mondială a Turismului – Castelul din Carpaţi ediția a VI – a – luna august
- Ziua Persoanelor în vârstă – luna octombrie
- Ziua Educatorului – luna octombrie
- Acțiune culturală ,,Niciodată Toamna nu fu mai frumoasă” – luna octombrie
- Ziua Armatei – luna octombrie
- Balul Bobocilor – organizat de Colegiu Tehnic ,,Mihai Viteazu” – luna octombrie
- Ziua Națională a Produselor Agroalimentare și Produselor Românești – luna octombrie
- Ziua Morţilor – luna noiembrie
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- Ziua Naţională a României – luna decembrie
- Crăciulul Vulcănenilor – Crăciunul în Paroșeni – luna decembrie
- Revelionul Vulcănenilor – luna decembrie
D. STAREA INFRACŢIONALĂ ŞI CONTRAVENŢIONALĂ
Evoluţia fenomenului infracţional și contravenţional
Descoperirea, cercetarea şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate în încalcarea legii a
constituit o preocupare majora a activitatii poliţiei locale în scopul reducerii fenomenul infracţional.
Infractionalitatea stradală
În ceea ce priveşte documentarea activităţilor prevăzute de legea penală, în perioada menţionată,
au fost depistate 53 fapte penale, ce întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, după cum
urmează:
- 24 infracțiuni de loviri și alte violențe;
- 29 furturi cu intrare prin efracţie;
În situaţiile menţionate autorii au fost predaţi în vederea continuării cercetărilor lucrătorilor Poliţiei
Municipiului Vulcan.
Date referitoare Ia faptele de natura contraventionala
În perioada de referință, au fost aplicate 188 de sancțiuni din care 164 amenzi cu o valoare de
46.000 lei și 24 avertismente, situația sancțiunilor pe acte normative prezentându-se astfel:
- 77 sancțiuni din care 71 amenzi cu o valoare de 31.650 lei și 6 avertismente pentru încălcarea
Legii nr.61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și
liniștii publice;
- 51 sancțiuni din care 48 amenzi cu o valoare de 1.575 lei și 3 avertismente pentru încălcarea
H.C.L.71/2014 privind Regulamentul de funcționare a parcărilor cu plată din municipiul Vulcan;
- 17 sancțiuni din care 11 amenzi cu o valoare de 1.800 lei și 6 avertismente pentru încălcarea
H.C.L.109/2010 privind stabilirea și sancționarea unor contravenții în domeniul gospodăririi municipiului
Vulcan;
- 9 sancțiuni în valoare de 675 lei pentru încălcarea H.C.L. 8/2016 privind Regulamentul de
organizare și desfășurarea activităților economice de comercializare a produselor și serviciilor de piață în
municipiul Vulcan;
- 3 sancțiuni în valoare de 400 lei pentru încălcarea H.C.L.76/2012 privind instituirea restricției de
circulație pe biciclete și role în locurile neamenajate de pe bulevardul Mihai Viteazu;
- 1 sancțiune în valoare de 100 lei pentru încălcarea H.C.L.58/2017 privind aprobarea unor
reglementări privind deținerea câinilor de companie și accesul persoanelor însoțite de câini în spații special
amenajate din municipiul Vulcan;
- 15 sancțiuni în valoare de 6.300 lei pentru încălcarea Legii nr.349/2002 actualizată, privind
prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
- 14 sancțiuni din care 5 amenzi cu o valoare de 500 lei și 9 avertismente pentru încălcarea Legii
1/2011 privind Legea Educației Naționale, actualizată;
- 1 sancțiune în valoare de 3000 lei pentru încălcarea O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului;
Menţiuni cu privire Ia timpul şi locul de comitere a principalelor categorii de fapte
Majoritatea infracţiunilor şi contravenţiilor au fost comise atât pe timpul zilei cât şi pe timpul
nopţii, pe parcursul zilelor saptămânii.
Dintre societăţile comerciale cu capital de stat, s-au înregistrat furturi de la E.M. Vulcan, E.M.
Paroşeni, Termocentrala Paroșeni şi E.P.C.V.J. Vulcan, majoritatea fiind furturi de materiale feroase și
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neferoase, cabluri electrice și cărbuni.
Starile conflictuale interIintrafamiliale, interetnice, interconfesionale sau de alta natura
În evidenta serviciului poliţiei locale au fost inregistrate in cursul anului 2017 un numar de 100
stari conflictuale în familie care au fost aplanate.
Nu au fost înregistrate conflicte de natură interetnice şi interconfesionale.
CAPITOLUL II
DISPOZITIVELE DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ
MISIUNILE ŞI ZONELE DE RESPONSABILITATE
A. DISPOZITIVELE DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ ŞI ZONELE DE
RESPONSABILITATE
Dispozitivul de ordine şi siguranţă publică a fost împărţit în 13 zone de patrulare din care 10 zone
de patrulare pedestre şi 3 zone de patrulare auto.
La delimitarea zonelor de patrulare s-a avut în vedere situaţia operativă de pe raza municipiului
Vulcan (configuraţia teritoriului, populaţia, obiectivele economice, social-culturale, comerciale şi de
agrement, unităţile de învăţământ, mediile şi locurile cu risc criminogen, etc.).
Patrulele vor acţiona în zonele, unde se concentrează un număr mare de persoane, unităţi
comerciale, instituţii publice, ori accesul cu mijloace auto este dificil, pentru asigurarea vizibilităţii şi
prevenţiei. Patrulele de poliţişti locali vor desfăşura activităţi specifice în ţinuta de serviciu adaptată
sezonului, având asupra lor armamentul şi mijloacele materiale din dotare (baston de cauciuc sau tomfa,
spray iritant lacrimogen, cătuşe, electroşoc, staţie emisie recepţie portabilă, telefon mobil).
Serviciul de patrulare este asigurat 24 de ore din 24 cu poliţişti locali care efectuează serviciul în
schimburi la 8 ore sau în ture la 12 ore. În funcţie de situaţia operativă numărul poliţiştilor locali angrenaţi în
măsuri de ordine publică poate fi completat cu poliţişti locali de la celelalte compartimente funcţionale din
cadrul Poliţiei locale, repartizarea forţelor putând fiind dispusă în mod corespunzător de şeful Poliţiei locale,
ţinându-se seama de efective, de locurile unde se concentrează comiterea de fapte penale şi
contravenţionale şi de frecvenţa comiterii acestora.
Patrularea se va face în baza planificării din Buletinul serviciului a dispozitivului de ordine şi
siguranţă publică sau planului de acţiune unde se vor preciza următoarele elemente:
- felul patrulei şi zona de patrulare;
- orele de executare a serviciului;
- funcţia/numele şi prenumele poliţistului local;
- funcţiunile în cadrul echipajului şi dispozitivului;
- locurile de staţionare pe timpul patrulării;
- semnătura poliţiştilor locali angrenaţi în dispozitivul de ordine (intrare/ieşire din program);
- tema de instruire şi alte date de interes operativ;
Întervenţia la evenimentele semnalate se realizează pe principiul ,,cea mai apropiată patrulă de
locul evenimentului intervine”. În cazul unui eveniment ce are loc într-un alt sector ori zonă decât cea de
patrulare, patrula va putea părăsi zona de patrulare numai după înştiinţarea ofiţerului de serviciu sau şeful
ierarhic. Despre acest fapt se va consemna obligatoriu în registrul de sesizări, cu referire la cauza, ora
părăsirii, măsurile luate şi ora reintrării pe zona de patrulare.
a) Delimitarea zonelor de siguranţă publică:
ZONELE ŞI ITINERARIILE DE PATRULARE PE RAZA MUNICIPIULUI VULCAN
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ZONA DE PATRULARE nr.1 (pedestră) - care cuprinde: b-dul M.Viteazu, str.Preparaţiei,
str.N.Titulescu, str.Romanilor .
Varianta – I – Cinema Luceafărul, B-dul M.Viteazu (unităţile: Stil – Com, CAP, Unităţile
privatizate), str.Preparaţiei, str.N.Titulescu, str.Romanilor, P.T.T.R., Cinema Luceafărul.
Varianta – II – Cinema Luceafărul , P.T.T.R. , Aleea din spatele unit.Stil-Com , B-dul M.Viteazu
, str.Preparaţiei , Restaurant Complex CAP , Cinema Luceafărul.
ZONA DE PATRULARE nr.2 (pedestră) – care cuprinde: str.I.Creangă, Valea Morii, Calea ferată
LUPENI-PETROŞANI.
Varianta – I – Şc.gimnazială.nr.1, Popicăriei, unităţile privatizate din dreapta str.I.Creangă,
str.Gării (staţia CFR), Şc.gimnazială.nr.1.
Varianta – II – Şc.gimnazială.nr.1, str.1Mai, B-dul.M.Viteazu, (unităţile privatizate prin spatele
acestora), str.Morii (bisericile), Şc.gimnazială.nr.1.
ZONA DE PATRULARE nr.3 (pedestră) – care cuprinde: str.Preparaţiei şi B-dul M.Viteazu,
str.N.Titulescu.
Varianta – I – str.Preparaţiei, B-dul M.Viteazu, (restaurant bar Orient, Complex Oana, Complex
Europa), Complex Mercur, Şc.gimnazială.nr.5.
Varianta – II – str.Preparaţiei (UPC Coroeşti), Şc.gimnazială nr.5, Complex Mercur, B-dul
M.Viteazu (restaurant bar Orient , Complex Oana, Complex Europa).
ZONA DE PATRULARE nr.4 (pedestră) – care cuprinde: str.Romanilor, str.N.Titulescu, str.1Mai,
B-dul M.Viteazu.
Varianta – I – Magazine UNIC, B-dul M.Viteazu (unitatea Stil Com., magazine privatizate),
P.T.T.R., str.Romanilor, supermarket PENNY, str.N.Titulescu, str.1Mai, Magazine UNIC.
Varianta – II – Magazine UNIC, str.1Mai, Aleea Pajiştei, Magazine UNIC.
ZONA DE PATRULARE nr.5 (pedestră) – care cuprinde: B-dul M.Viteazu, str.Traian şi str.Valea
Morii.
Varianta – I – str.Romană, str.V.Alexandri, str.Platoului, str. Dorobanţi, Parc Octogon .
Varianta – II – Parc Ocrogon, str.Fîntânelor, str.Brazilor, str.V.Alexandri, B-dul M.Viteazu (spatele
magazinelor), str.Românească, str.Dorobanţi, Parc Octogon.
ZONA DE PATRULARE nr.6 (pedesrtă) – care cuprinde: str.Crividia de la podul de peste Jiu
până la Dealul Babii.
Varianta – I – EM.Vulcan, poarta ,,Procop” şi depozit exploziv central, Şc.gimnazială nr.2 Crividia,
EM.Vulcan.
Varianta – II – EM.Vulcan, str.Crividia, str.Abatorului, str.Gării, Biserica Penticostală, Depozitul de
lemne, S.R.R.- Staţia de gaz-metan, str.Crividia, EM.Vulcan.
ZONA DE PATRULARE nr.7 (pedestră) – care cuprinde: porţiunea cuprinsă în Colonia de jos .
Varianta – I – clădire fosta secţie SSH, str.Fabricii (Pregoterm), str.Florilor, str.Teiului
Varianta – II – str.Ghe. Bariţiu, str.T.Vladimirescu, str.Teiului, Str.Fabricii.
ZONA DE PATRULARE nr.8 (pedestră) – care cuprinde: str.Preparaţiei, str.N.Titulescu şi
str.1Mai.
Varianta – I – Şc.gimnazială nr.4, str.Jiului (Clubul sindicatelor), str.Trandafirilor, Enel SA,
str.V.Alexandri, Parcul Avram Iancu, Şc.gimnazială nr.4.
Varianta – II – Şc.gimnazială nr.4, Parcul Avram Iancu, str.N.Titulescu, Biserica Ortodoxă,
str.N.Bălcescu (staţia CFR), str.Jiului, str.N.Titulescu, Şc.gimnazială nr.4.
ZONA DE PATRULARE nr.9 (pedestră) – care cuprinde: B-dul M.Viteazu, str.Tineretului şi Valea
Lupşească.
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Varianta – I – Şc.gimnazială nr.6, str.Traian, Centrul Şansa, str.Al.Muncii, Staţia PECO, B-dul
M.Viteazu, Magazinul Tineretului, str.Traian, blocurile G12, 10 şi 8, Şc.gimnazială.nr.6.
Varianta – II – Şc.gimnazială nr.6, Punct termic, str.M.Eminescu, str.Şt.O.Iosif, str.Traian, Şc.nr.6.
ZONA DE PATRULARE nr.10 (pedestră) – care cuprinde: DN.66A, fosta unitate militară, cantina
Paroşeni, cartierele Paroşeni şi Sohodol.
Varianta – I – Uzina Paroşeni, DN.66A, EM.Paroşeni, TCH.Paroşeni, staţia Trafo 110 kw
Paroşeni, Cartier Sohodol.
Varianta – II – Uzina Paroşeni, DN.66A, barajul Paroşeni, magazin alimentar nr.11, Uzina
Paroşeni, Cartier Sohodol.
ZONA DE PATRULARE nr.11 (auto) – porţiunea cuprinsă între Paroşeni, B-dul M.Viteazu,
Coroeşti, str.N.Titulescu.
Varianta – I – Primăria Vulcan, Paroşeni, BCR Vulcan, B-dul M.Viteazu, PECO, str.N.Titulescu,
Unic, str.1Mai, str.E.Teodoroiu: loc de staţie Piaţa Centrala Vulcan.
Varianta – II – str.N.Titulescu, PECO, B-dul M.Viteazu, str.1Mai, str.E.Teodoroiu, BCR Vulcan,
Paroşeni: loc de staţie BCR Vulcan.
ZONA DE PATRULARE nr.12 (auto) – porţiunea cuprinsă între Piaţa Centrală Vulcan şi cartierul
Cocoşvar.
Varianta – I – Piaţa Centrală Vulcan, str.Platoului, str.Dorobanţi, Parc Octogon, str.Fîntânelor,
str.Pinului, str.V.Alexandri, str.Romană: loc de staţie Parc Octogon.
Varianta – II – str.Romană, str.Traian, str.Platoului, str.Dorobanţi, str.Fîntânelor, Parc Octogon,
str.Pinului, supermarket Profi: loc de staţie sala de sport din cartierul Cocoşvar.
ZONA DE PATRULARE nr.13 (auto) – porţiunea cuprinsă între PECO Vulcan şi Cartier Micro 3B
(Dallas).
Varianta – I – B-dul M.Viteazu, str.Al.Muncii, str.Traian, str.M.Eminescu, str.Şt.O.Iosif, str.Pinului:
loc de staţie intersecţie magazin Succes (Cocoşvar).
Varianta – II – B-dul M.Viteazu, str.Romană, str.Pinului, str.Şt.O.Iosif, str.M.Eminescu, str.Traian:
loc de staţie bl.2 de pe str.Şt.O.Iosif .
b) Amplasarea dispozitivelor de supravegherea şi controlul traficului rutier:
În zona de competenţă a Poliţiei Locale Vulcan, pe linie de siguranţă rutieră, acţionează
formaţiunea de Poliţie Rutieră din cadrul Poliţiei municipiului Vulcan, dar şi poliţişti locali care participă,
după caz, la asigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, verifică
integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră, asigură în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului
acestor accidente şi i-a primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a
făptuitorilor şi dacă se impune transportul victimelor la cea mai apropiată unitate medicală şi constată
contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea unor norme legale prevăzute în legislaţia rutieră, aşa cum
sunt ele consemnate în art.7 din Legea nr.155/2010 din Legea Poliţiei Locale. De asemenea, aplică
prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând
domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale.
În baza protocolului încheiat cu Poliţia municipiului Vulcan, poliţiştii locali participă la acţiuni de
patrulare auto alături de agenţii biroului de poliţie rutieră, pentru supravegherea şi controlul traficului pe
arterele rutiere ale municipiului Vulcan.
c) Dispunerea efectivelor aflate în paza obiectivelor:
Poliţia Locală Vulcan asigură paza la postul fix nr.1 de la Primăria Vulcan post permanent pe trei
schimburi la 8 ore sau în ture la 12 ore în funcţie de necesităţile impuse de situaţiile operative.
Personalul poliţiei locale care executa activităţi de paza are următoarele atribuţii specifice:
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- verifica, in timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenta si starea încuietorilor, a
amenajarilor tehnice şi a sistemelor de paza si alarmare şi ia, în caz de nevoie, masurile care se impun;
- cunoaşte prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de pază;
- supraveghează ca persoanele carora li s-a permis accesul în incinta, pe baza documentelor
stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
- nu părăseşte postul încredinţat decat in situaţiile şi condiţiile prevazute in consemnul postului;
- verifică obiectivul îincredintat spre paza, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce
incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele masuri de
salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecintelor acestor evenimente şi
sesizeaza organele competente;
- în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante, ia masuri de predare a faptuitorului structurilor Politiei
Romane competente potrivit legii. Daca faptuitorul a disparut, asigura paza bunurilor, nu permite
patrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţă unitatea de politie competenta, întocmind
totodata proces-verbal cu cele constatate;
- face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale.
Din dispoziţia conducerii Primăriei Vulcan sau la nevoie se mai pot înfiinţa şi alte posturi de pază pe
raza municipiului.
Patrulele repartizate în dispozitivul de menţinere a ordinii şi siguranţei publice desfăşoară
activităţi de patrulare pedestră şi auto pe itinerariile stabilite, în funcţie de evoluţia criminalităţii şi
asigură intervenţia la evenimentele semnalate, având următoarele atribuţii:
- acţionează în zonele de patrulare pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale precum şi
pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;
- intervin la solicitările dispeceratului sau ofiţerului de serviciu din cadrul poliţiei locale Vulcan la
evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul ,,cel mai apropiat poliţist de locul
evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita
competenţei teritoriale;
- acţionează, în condiţiile art.6 lit.k) din Legea nr.155/2010, pentru depistarea persoanelor şi a
bunurilor urmărite în temeiul legii;
- participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
- în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru
conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau
făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces–verbal, în vederea continuării
cercetărilor;
- conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror
identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
- verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor municipiului Vulcan,
legate de problemele specifice compartimentului;
- îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege.
Pe timpul serviciului poliţistul local are următoarele drepturi principale:
- să efectueze control preventive asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii:
exista indicii clare ca s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau persoana
participa la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori
substanţe periculoase;
- să invite la sediul politiei locale persoanele a căror prezenta este necesara pentru îndeplinirea
atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţa, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;
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- să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au
comis fapte de natura penala sau contravenţională;
- să poarte şi sa folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul,
muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare;
- să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenta, cu
mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;
- să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifica utilizarea
acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
- să legitimeze şi sa stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt
indicii ca acestea pregătesc sau au comis o fapta ilegala;
- să conducă la sediul politiei locale sau Politia Vulcan pe cei care prin acţiunile lor periclitează
integritatea corporala, sănătatea sau viata persoanelor, ordinea publica ori alte valori sociale, precum şi
persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilita în condiţiile
legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea masurilor legale, după caz, se realizează
în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsura administrativa.
În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local este obligat:
- să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia
României, republicata, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
- să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;
- să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice
centrale şi locale;
- să respecte şi sa aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;
- sa respecte normele de conduita profesionala şi civica prevăzute de lege;
- să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu
excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat.La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei
ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau
intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de politie locala din care face parte;
- să intervină şi în afară orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru
exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritoriala de competentă, când ia la cunoştinţa de existenta unor
situaţii care justifica intervenţia sa;
- să se prezinte de îndată la sediul politiei locale Vulcan sau acolo unde este solicitat, în situaţii de
catastrofe, calamitaţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente,
precum şi în cazul instituirii stării de urgenta ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;
- să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul
desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu,
nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;
- să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze
şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficiala.
Poliţistului local îi este interzis:
- să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori sa desfăşoare propagandă în
favoarea acestora;
- să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de munca sau în public;
- să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;
- să adere la secte, organizaţii religioase sau la orice alte organizaţii interzise de lege;
- să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la
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administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepţia calităţii de acţionar;
- să exercite activităţi de natura să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului local sau a instituţiei din
care face parte;
- să deţină orice alta funcţie publica sau privată pentru care este salarizat, cu excepţia funcţiilor
didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistica;
- să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publica sau privata, în cazul în
care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natura contrara activităţii specifice de
politie;
- să provoace suferinţe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obţinerii de la acestea ori de la o
terţa persoana de informaţii sau mărturisiri;
- să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine
sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;
- să rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici
sau sa intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. j);
- să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;
- să redacteze, să imprime sau sa difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau
ilegal.
B. MISIUNILE SPECIFICE POLIŢIEI LOCALE
În domeniul ordinii si liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locală are
următoarele atribuţii:
a) menţine ordinea si liniştea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de ordine si siguranţă
publica al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat in condiţiile legii;
b) menţine ordinea publica in imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor
sanitare publice, in parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale, in zonele comerciale si de agrement, in parcuri, pieţe, cimitire, precum si in alte asemenea locuri
publice aflate in proprietatea si/sau in administrarea unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a
altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine si siguranţa publica;
c) participa, împreuna cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competentelor, la
activităţi de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe,
precum si de limitare si înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea si ocrotirea
părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost si procedează la încredinţarea acestora
serviciului public de asistenta sociala în vederea soluţionării problemelor acestora, in condiţiile legii;
e) constata contravenţii şi aplica sancţiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea legislaţiei
privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a
câinilor fără stăpân si a celei privind protecţia animalelor si sesizează serviciile specializate pentru
gestionarea câinilor fără stăpân despre existenta acestor câini si acorda sprijin personalului specializat in
capturarea si transportul acestora la adăpost;
f) asigura protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din
institutiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori actiuni specifice;
g) participa, împreuna cu alte autoritati competente, la asigurarea ordinii si linistii publice cu ocazia
mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor, procesiunilor, actiunilor de pichetare, actiunilor comerciale
promotionale, manifestarilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si a
altor asemenea activitati care se desfasoara in spatiul public si care implica aglomerari de persoane;
h) asigura paza bunurilor si obiectivelor aflate in proprietatea unitatii/subdiviziunii administrativ11
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teritoriale si/sau in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor servicii/institutii publice
de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
i) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convietuirea
sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale,
pentru faptele constatate in raza teritoriala de competenta;
j) executa, în conditiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmarire penala și
instantele de judecata care arondeaza unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, pentru persoanele
care locuiesc pe raza de competenta;
k) participă, alaturi de Politia Romana, Jandarmeria Romana si celelalte forte ce compun sistemul
integrat de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii stradale;
l) coopereaza cu centrele militare zonale in vederea inmanarii ordinelor de chemare la mobilizare
si/sau de clarificare a situatiei militare a rezervistilor din Ministerul Apararii Nationale;
m) asigura masuri de protectie a executorilor judecatoresti cu ocazia executarilor silite;
n) acorda, pe teritoriul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor
competente cu atributii in domeniul mentinerii, asigurarii si restabilirii ordinii publice.
C. ACTIVITĂŢI ŞI MISIUNI EXECUTATE ÎN COMUN
a) Cu Poliţia Română:
În realizarea atribuţiilor pe care le deţine conform legii, Poliţia Locală Vulcan desfăşoara activităţi în
colaborare cu Poliţia municipiului Vulcan, bazate pe protocoale încheiate între cele două structuri, iar
colaborarea este materializată în special prin acţiuni de patrulare în echipe mixte, pedestru sau auto, cel
mai frecvent în schimbul II și III.
De asemenea mai participă şi la următoarele activităţi:
- participă, împreună, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor,
demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor
cultural artistice, sportive, religioase sau commemorative, după caz, precun şi a altor asemenea activităţi
care se desfăşoară în spaţiul publicşi care implică aglomerări de personae;
- participă, alături de Poliţia Româmă, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
- acordă pe raza municipiului Vulcan, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul
menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
- participă, împreună structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie
ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni
comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase, sau commemorative, după caz,
precum şi alte activităţi care se desfăşoară pe drumul publicşi implică aglomerări de personae;
- sprijină structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţieîn cazul
transporturilor speciale şi a celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
- acordă sprijin structurilor teritoriale ale Poliţiei Româneîn în luarea măsurilor pentru asigurarea
fluenţei şi siguranţei traficului;
- intensificarea activităţilor de identificare a minorilor delicvenţi a stărilor conflictuale existente
între elevi, elevi şi profesori, între elevi şi alte persoane care nu au legătură cu unităţile de
învăţământ şi organizarea de activităţi ferme concrete şi legale pentru combaterea acestor
fenomene încă din faza incipientă, astfel să nu genereze fapte mai grave;
b) Cu Jandarmeria Română:
- asigurarea ordinii publice cu ocazia manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase,
comemorative, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public cu participarea
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unui număr mare de persoane;
- restabilirea ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte care
contravin legilor în vigoare ;
- prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional;
- acţiuni punctuale de combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional;
- intervenţia operativă şi oportună în cazul tulburării ordinii publice şi pentru aplanarea unor
conflicte de mică amploare;
- menţin ordinea publică în staţiunile montane, pe traseele turistice, în zona cabanelor, locurilor de
agrement şi pe pârtiile de schi din zona de responsabilitate;
- îndrumă,informează şi acordă asistenţă turiştilor şi persoanelor aflate în dificultate în zona
montană;
- menţine ordinea publică în zonele de agrement, (pârtii de schi, bob, sanie, etc.) prin aplicarea
măsurilor prevăzute de actele normative în vigoare.
c) Colaborarea cu alte formaţiuni
În realizarea atribuţiilor pe care le deţine conform legii, Poliţia Locală Vulcan desfăşoara activităţi de
colaborare în funcţie de situaţie şi cu formaţiuni ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, SMURD,
Agenţia Judeţeană de Protecţia Mediului.
În cazul producerii unor evenimente deosebite poliţiştii, jandarmii, poliţiştii locali şi alte forţe
complementare vor lua de îndată următoarele măsuri:
- salvarea victimelor şi bunurilor asigurând paza acestora;
- asigurarea ordini şi pazei locului producerii evenimentelor şi dirijarea circulaţiei în zonă;
- identificarea persoanelor care pot da relaţii cu privire la locul şi modul producerii
evenimentuluiu, conservarea urmelor;
- raportarea imediată a evenimentelor constatate, la unitatea de poliţie în vederea dispunerii de
măsuri pentru intervenţie şi cercetare;
- colaborarea cu forţele specializate sau echipele de cercetare la faţa locului, în cazul producerii
unor evenimente cu grad ridicat de risc;
- acţiunile comune se vor desfăşura la solicitarea uneia din părţi pe baza unor programe, acţiuni
elaborate în comun de reprezentanţii ambelor părţi;
CAPITOLUL III
EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIŢIE
ŞI SUPORTUL LOGISTIC
A) Efectivele:
- 1 şef serviciu;
- 2 şefi birou;
- 23 poliţişti locali;
B) Suportul logistic:
1) Dotări auto:
Serviciul Poliţia locală este dotat cu două autovehicule, astfel:
- 1 Auto marca Dacia LOGAN MCV cu 7 locuri (HD-16-PMV), echipată cu instalaţie acustică şi
luminoasă de culoare albastră, inscripţionată ,,POLIŢIA LOCALĂ VULCAN”;
- 1 Auto marca Dacia DUSTER cu 5 locuri (HD-17-PMV), inscripţionată ,,POLIŢIA LOCALĂ
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VULCAN”;
2) Mijloace de autoapărare şi mijloace de comunicaţii:
- armament cu muniţie neletală, pistol marca ROHM RG88 cu bilă de cauciuc cal.10x22T mm;
- spray iritant lacrimogen-cu suport;
- baston de cauciuc-cu suport;
- tomfă-cu suport;
- cătuşe metalice-cu suport;
- electroşoc cu lanternă-cu suport;
- staţie radio emisie-recepţie;
- telefon mobil pe echipajul auto;
3) Documente de serviciu: legitimaţia de serviciu, acte normative, carnet procese-verbale de
constatare a contravenţiei, alte formulare tipizate;
CAPITOLUL IV
INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA ACTIVITĂŢILOR
ŞI CONTROLUL DISPOZITIVELOR
a) Înstriurea Efectivelor
Înstruirea poliţiştilor locali care intră în serviciu se realizează zilnic, înainte de intrarea în serviciu,
de către şeful poliţiei locale sau adjunctul acestuia, prelucrându-se situaţia operativă.
Pregătirea este cu precădere orientată spre cunoaşterea legislaţiei în vigoare, formarea
deprinderilor necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice şi rezolvării eficiente a situaţilor periculoase şi
complexe.
Înstruirea premergătoare intrării în serviciu a efectivelor din dispozitivul de menţinere a ordinii şi
siguranţei publice are ca scop informarea acestora cu privire la evoluţia situaţiei operative, aspectele
identificate din activitatea zilnică, informaţiile deţinute şi zonele de patrulare.
În timpul activităţii de instruire a efectivelor, şeful poliţiei locale sau adjunctul acestuia, verifică dacă
poliţiştii locali sunt apţi fizic şi psihic pentru executarea serviciului, dacă au ţinuta corespunzătoare şi toate
mijloacele individuale de intervenţie din dotare asupra lor, stabilind măsuri pentru ca fiecare participant să
nu intre în serviciu fără a avea asupra s-a dotarea aferentă şi echipamentul corespunzător.
Instruirea efectivelor angrenate în activităţi de menţinere a ordinii şi siguranţei publice va fi
efectuată cu întreg personalul prevăzut în Anexa nr.1
b) Controlul Dispozitivelor
Controlul dispozitivului de menţinere a ordinii şi siguranţei publice se efectuează de către
persoanele prevăzute în Anexa nr.2.
Cu ocazia controlului se vor urmări:
- prezenţa poliţiştilor locali în zonele de siguranţă publică şi patrulare;
- modul de îndeplinire a obligaţiilor ce le revin şi eficienţa măsurilor luate;
- activităţile desfăşurate şi legalitatea măsurilor luate;
- comportarea faţă de cetăţeni precum şi modul de reacţie faţă de problemele ridicate de aceştia;
- ţinuta, modul de întreţinere şi folosire a mijloacelor din dotare, inclusiv a autoturismelor din
dotare;
- sprijinirea şi îndrumarea celor aflaţi în serviciu, pentru executarea în bune condiţii a sarcinilor
specifice şi luarea de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.
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Deficienţele constatate şi propunerile făcute cu ocazia controlului, vor fi menţionate în
registrul de control care va fi prezentat zilnic, şefului ierarhic, pentru a dispune măsuri.
CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE
a) Informările cu privire la evoluţia situaţiei operative cu structurile specializate ale M.A.I., dar si cu
celelalte instituţii participante la activităţile de menţinere a climatului de ordine şi siguranţă publică vor
avea un caracter permanent.
Analiza eficienţei activităţii de menţinere a ordinii şi siguranţei publice desfăşurată de către patrule,
se realizează zilnic.
Lunar sau ori de câte ori situaţia o impune se analizează activităţile desfăşurate şi rezultatele
obţinute în activitatea de menţinere a ordinii şi siguranţei publice.
Legătura de cooperare între posturi şi sediul Poliţiei Locale Vulcan se realizează prin legătura radio
cu ajutorul staţiilor de emisie-recepţie portabile, cât şi prin intermediul legăturilor telefonice.
Numărul de telefon de la sediul Poliţiei Locale Vulcan este 0254.572.340 unde este serviciul de
permanenţă 24 de ore din 24 de ore unde este şi staţia radio de bază.
Cooperarea cu patrulele mixe de poliţie, se face fie la cererea directă, fie la chemare prin radio sau
telefonul Poliţiei municipiului Vulcan 0254.570.070 / 0254.238.854 sau apelul unic de urgenţă 112.
b) Periodicitatea evaluării activităţilor desfăşurate de Poliţia Locală vor fi analizate şi evaluate, de
regulă după fiecare misiune, precum şi în cadrul analizelor periodice şi anuale de către şeful Poliţiei Locale.
Din prezentul plan fac parte integrantă următoarele anexe:
- ANEXA NR.1 - tabel cu poliţiştii locali care execută serviciu de patrulare;
- ANEXA NR.2 - tabel cu persoanele care execută controlul şi instruirea poliţiştilor locali;
- ANEXA NR.3 - harta municipiului Vulcan;

VULCAN…………….
INIŢIATOR, PRIMAR
Ing. GHEORGHE ILE

AVIZEAZĂ, SECRETAR
jr. PETER RODICA
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ANEXA NR. 1 la PLANUL DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ
AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI VULCAN

TABEL
cu poliţiştii locali care execută serviciul de patrulare
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Numele şi prenumele
poliţistului local
NISTOR CRISTIAN
CÎȘLARIU LENUȚA GIGLIOLA
ALECU VICTOR EMANUEL
STOICA COSMIN
NEGRUȚ ELENA DANIELA
DAN VASILE
PETRESC DUMITRU
VASILESCU ALIN NICOLAE
PÎRJOL ADRIAN
ATANASE MARIN
POPA STERIAN ION
AFUMATU FLORIN OVIDIU
VLAIC AUREL
CIOCAN CRISTINEL ION
DAMIAN LAZĂR OCTAVIAN
CIUGULEA VIOREL
LEONTE CONSTANTIN
ARSENIE MARIA
BARABULĂ MARIUS
MATEI ILIE
BABA DAVID AUREL
FULOP LASZLO GYORGY
FODOR ZOLTAN

Funcţia clasa şi gradul
Poliţist local – clasa
Poliţist local – clasa
Poliţist local – clasa
Polițist local – clasa
Polițist local – clasa
Poliţist local – clasa
Poliţist local – clasa
Poliţist local – clasa
Poliţist local – clasa
Poliţist local – clasa
Poliţist local – clasa
Poliţist local – clasa
Poliţist local – clasa
Poliţist local – clasa
Poliţist local – clasa
Poliţist local – clasa
Poliţist local – clasa
Poliţist local – clasa
Poliţist local – clasa
Poliţist local – clasa
Poliţist local – clasa
Poliţist local – clasa
Poliţist local – clasa

I – superior
I – principal
I – asistent
I – asistent
I – asistent
II – superior
III – superior
III – superior
III – superior
III – superior
III – superior
III – superior
III – superior
III – superior
III – superior
III – superior
III – superior
III – superior
III – superior
III – principal
III – principal
III – principal
III – asistent
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ANEXA NR. 2 PLANUL DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ
AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI VULCAN

TABEL
cu persoanele care execută instruirea şi controlul
poliţiştilor locali
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Numele şi prenumele
GHEORGHE ILE
MERIŞANU CRISTIAN
MEZABROVSCHI MIHĂIŢĂ
PETER ALEXANDRU IOAN
FLORESCU OTILIA

Funcţia (gradul)
PRIMAR
VICEPRIMAR
ŞEF SERVICIU
ŞEF BIROU
ŞEF BIROU
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