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COMUNA POIANA-CÂMPINA 

 
 

Comuna Poiana-Campina, nr. 462, tel./fax 0244-351367  CF 2845737 e-mail: primpoianacampina@yahoo.com 

 
PLANUL DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA AL POLITIEI LOCALE POIANA CAMPINA, 

JUDETUL PRAHOVA – ACTUALIZAT 

 

Prezentul Plan de Ordine si Siguranta Publica a fost intocmit in baza prevederilor Ordinului 
M.A.I. nr. 92/2011 privind Metodologia de elaborare a planului de ordine si siguranta publica al 
Politiei Locale, avandu-se in vedere dispozitiile si prevederile urmatoarelor acte normative si 
acte administrative: 

- Legea Politiei Locale nr. 155/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a 

politiei locale; 
- Ordinul MAI nr. 118/2018 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului 

administratiei si internelor nr. 60/2010 privind organizarea si executarea activitatilor de 
mentinere a ordinii si sigurantei publice; 

- Ordinul Ministrului administratiei si internelor nr. 60/2010 privind organizarea si 
executarea activitatilor de mentinere a ordinii si sigurantei publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire 
sociala, a ordinii si linistii publice, republicata, cu modificarile si copletarile ulterioare; 

- Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, republicata; 
- OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- HG nr. 1391/2006  pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 

privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- OUG nr. 97/2005 privind evident, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale 

cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva  unor activitati de productie, 

comert sau prestari de servicii ilicite, republicata; 
- Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a 

jocurilor sportive, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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- HG nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administratiei si Internelor de 
reralizare a ordinii si sigurantei publice, pentru cresterea sigurantei cetateanului si prevenirea 
criminalitatii stradale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Protocolul de cooperare nr. 951984/13.11.2012 (10312/19.11.2012) incheiat intre Postul 
de Politie Poiana Campina si Politia Locala Poiana Campina; 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Poiana Campina nr. 08/27.01.2011 privind 
reorganizarea Compartimentului Politie Comunitara din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Poiana Campina ca Politie Locala –compartiment functional – fara 
personalitate juridica, in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Poiana 
Campina, judetul Prahova; 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Poiana Campina nr. 28/28.04.2011 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale – compartiment 
functional – fara personalitate juridica, in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Poiana Campina, judetul Prahova; 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Poiana Campina nr. 09/27.01.2011 privind 
constituirea, organizarea si functionarea Comisiei Locale de Ordine Publica din Comuna Poiana 
Campina; 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Poiana Campina nr. 43/25.09.2014 privind 
modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Poiana Campina nr. 
9/27.01.2011 privind constituirea, organizarea si functionarea Comisiei Locale de Ordine 
Publica din Comuna Poiana Campina; 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Poiana Campina nr. 62/25.10.2018 privind 
actualizarea componentei Comisiei Locale de Ordine Publica din Comuna Poiana Campina, 
judetul Prahova; 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Poiana Campina nr. 36/30.06.2011 privind 
aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Locale Poiana Campina, judetul 
Prahova; 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Poiana Campina nr. 17/31.03.2016 privind 
aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Locale Poiana Campina, judetul 
Prahova – actualizat; 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Poiana Campina nr. 05/26.02.2009 privind 
aprobarea Procedurii de eliberare a Autorizatiilor de functionare pentru agentii economici care 
desfasoara activitati economice pe raza comunei Poiana Campina, judetul Prahova; 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Poiana Campina nr. 10/27.01.2011 pentru 
completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Comunei Poiana Campina nr. 
05/26.02.2009 privind aprobarea Procedurii de eliberare a Autorizatiilor de functionare pentru 
agentii care desfasoara activitati economice pe raza comunei Poiana Campina, judetul Prahova; 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Poiana Campina nr. 74/16.12.2015 pentru 
modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Poiana Campina nr. 
05/26.02.2009 privind aprobarea Procedurii de eliberare a Autorizatiilor de functionare pentru 
agentii care desfasoara activitati economice pe raza comunei Poiana Campina, judetul Prahova; 

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Poiana Campina nr. 51/16.10.2014 privind 
apobarea Planului Urbanistic General  si Regulamentului Local de Urbanism – Comuna Poiana 
Campina, judetul Prahova, reactualizate. 
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CAPITOLUL I  - ANALIZA SITUATIEI OPERATIVE 
 

A. TERITORIUL 
 
a)Asezarea geografica a Comunei Poiana Campina 
 

Comuna Poiana Campina se afla in zona colinara a Carpatilor Meridionali, pe valea 
Raului Prahova, in apropiere de Mun. Campina, la jumatatea distantei dintre Ploiesti si Sinaia si 
la 94 de km de Bucuresti. 

Vecinatatile comunei Poiana Campina sunt: 
- La Nord – orasul Breaza; 
- La Nord-Est – comuna Cornu; 
- La Vest – comuna Provita de Jos; 
- La Sud – comuna Magureni; 
- La Est – municipiul Campina; 
- La Sud-Est – comuna Banesti. 

Din punct de vedere administrativ, se situeaza in partea central – estica a judetului 
Prahova (la aprox. 30 km de resedinta de judet – Mun. Ploiesti), deschizand, impreuna cu Mun. 
Campina, zona turistica a vaii Prahova. 

Din punct de vedere geografic localitatea Poiana-Câmpina, este localizată  la 45° 14' 
latitudine nordică, 25° 39' longitudine estică, în zona dealurilor subcapatice. 

Sate componente: Poiana-Câmpina, Răgman, Pietrişu, Bobolia şi cătunul Măgura. 
Satul Poiana-Câmpina e aşezat în terasă, pe poalele dealurilor, zonele de locuit având 

un nucleu central şi caracter tentacular, pe drumurile care treversează dealurile şi fac legătura 
cu comunele Proviţa de Jos şi Proviţa de Sus.    

Satul Răgman se află pe drumul care face legătura între Podul Vadului, Poiana-
Câmpina, Cocorăştii Calpii şi Măgureni.  

Satul Pietrişu ocupă o fâşie îngustă, paralelă cu calea ferată, pe poalele versantului.  
Satul Bobolia cuprinde, parţial, platforma superioară a dealurilor şi coboară spre lunca 

râului Prahova. 
 

b) Suprafata si configuratia terenului 
 
Suprafata comunei Poiana Campina este de  1548 ha (intravilan 473,50 ha; extravilan 

1074,36 ha). 
Din punct de vedere fizico-geografic, comuna Poiana Câmpina se incadrează în districtul 

depresiunilor si culmilor subcarpatice. 
Zona se caracterizează prin varietatea formelor morfologice rezultată din caracterul 

complex al structurii geologice şi de varietatea factorilor de modelare a reliefului. Succesiunea 
treptelor de relief poartă atat amprenta factorilor geologici, cât şi a celor fizico-geografici, care 
au participat activ la formarea şi evoluţia lor. 

 Relieful s-a format treptat de la nord la sud ca urmare a ciclurilor de sedimentare şi 
fazelor orogenice de la sfîrşitul levantinului şi începutul cuaternarului, ducând la o fragmentare  
în zona de dealuri. 

 Văile s-au adancit, au format anumite terase, dupa care au urmat procesele de eroziune 
torenţială ale apelor, alunecările şi spălarea solului.  
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 Astfel, in zonă se pot delimita unitati geomorfologice majore ,care scad pe intervale 
hipsometrice de la vest la est,spre lunca văii Prahova ,ce constituie limita administrativa 
naturală estică a teritoriului. 

Zona Dealurilor Subcarpatice - subunitate a Subcarpaţilor Ialomiţei, prezintă un relief 
variat de culmi deluroase si versanţi cu pante variabile, brăzdate de cursuri de apă permanente 
şi temporare. Coama de dealuri situate pe interfluviul Proviţa – Prahova a Subcarpaţilor, 
Răgman, Slobozia şi Măgura, din care fac parte Poiana Câmpina (616,81m) şi Bobolia (621,2m) 
constituie limita estică a teritoriului. 

Subcarpaţii apar ca nişte dealuri cu diferite înaltimi, puternic fragmetate de reţeaua de 
drenaj. Anticlinalele şi sinclinalele sunt evidenţe şi în morfologie, primele corespunzand de cele 
mai multe ori culmilor, iar celelalte zonelor depresionare. Conform principalelor accidente 
tectonice, relieful se prezintă ca nişte valuri uriaşe orientate a caror înalţime scade de la nord la 
sud. Intre aceste valuri, suprapuse în mare parte pe anticlinale apar o serie de culoare 
corespunzatoare sinclinalelor. Sunt afectate de fenomene de instabilitate şi de eroziune ale 
apelor din precipitaţii, cu râpi abrupte sau pante domoale, trepte şi zone depresionare umede. 
Cele mai  multe fenomene de instabilitate se observă în apropierea văilor, dar ele afectează 
regresiv şi zonele de culmi deluroase. 
Terase fluviatile -La intrarea în Subcarpaţi, valea Prahovei, se lărgeste, iar pe versanţi încep sa 
apară umeri şi fragmente din terasele fluviatile, etajate la diferite înalţimi. Localităţile 
componente ale comunei Poiana Câmpina sunt aşezate în zona de terasa înaltă la o altitudine 
medie de cca 400-450m. Valea Prahovei se desfaşoara între cele doua subunităţi ale 
Subcarpaţilor, respectiv cei ai Teleajenului şi cei ai Ialomiţei, şi are  caracteristici morfometrice 
aparte în funcţie de formaţiunile pe care le strabate. Până la confluenţa cu Doftana se impune 
culoarul larg la nivelul terasei de 40-60 m. 

Terasa inferioară  a văii Prahova are dimensiuni variabile iar limita acesteia este 
determinată de terasamentul căii ferate ce strabate teritoriul administrativ de la sud spre nord 
paralel cu cursul râului Prahova. 

Lunca râului Prahova, sectorul dealurilor subcarpatice se extinde respectiv şi pe teritoriul 
comunei Poiana Câmpina şi se despleteşte în braţe mai mari datorită depozitelor fluviatile 
consolidate haotic şi formează  ostroave. Albia minoră îşi schimbă configuraţia după fiecare 
viitură sau precipitaţii maxime. Inalţimea malurilor scade de la nord de la 3 m la cca 1,5 spre 
sud, în dreptul localităţii Bobolia. 
 

 c) Regim climacteric 
 

Climatul zonei in care este situata comuna Poiana Campina se extinde in zona centrala a 
judetului si este un climat temperat-continental.  

Aşezarea geografică a localitaţii şi relieful sunt principalele elemente care influenţează în 
mod direct repartiţia şi evoluţia factorilor radiativi şi climatici. De distribuţia cantitativă şi 
calitativă a acestora depinde sensul de evoluţie al tuturor elementelor climatice, care la randul 
lor se află intr-o stransă interdependenţă cu ceilalţi factori fizico-geografici ai mediului local.  

Temperatura aerului 
In zonă  temperatura aerului primeşte influenţa unor factori locali cum sunt: 

- altitudinea; 
- dispunerea formelor de relief ; 
- expoziţia faţa de Soare; 
- inclinarea versanţilor; 
- gradul de acoperire cu vegetatie; 
- existenţa culoarului văii Prahova; 
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- acumularea aerului rece pe sesul depresiunilor (inversiunile de temperatură). 
Tipurile de ani pun în evidenţă şi tendinta de încalzire a atmosferei în ultimii 21 ani (1976-

1996) cu o valoare medie de 0,7°C. 
           Comuna Poiana Câmpina se caracterizează prin urmatoarele valori ale factorilor 
climatici: 
- temperatura medie anuală a aerului,  + 9,3C; 
- precipitaţii medii anuale -  700 – 800  mm; 
- adâncimea maxima de îngheţ  h = 1.00 m (STAS 6054/77 ); 
- vânturile dominante din zonă au directia N si NV, canalizata preponderent pe direcţia văii 
Prahova. 

Conform STAS 10101/20 - 90, localitatea se incadrează din punct de vedere al acţiunii  
vântului în zona A.Viteza mediată pe 2” este de v2m = 22 m / sec, iar presiunea dinamică de 
bază stabilizată la înaltimea de 10 m  este de  0.30 kN/m2.  

Cu privire la încărcarea dată de zapadă  (STAS 10101 / 21 - 92)  comuna Poiana 
Câmpina, aparţine zonei b, cu o încarcare de referinţa gz = 1,2 kN/m2 cu perioadă de revenire 
de 10 ani si gz = 2,0 kN/m2 cu o perioadă de revenire de 50 ani.   

Temperaturi medii zilnice ale anului foarte ridicate s-au inregistrat la 20.07.1983- 29.2 ºC. 
Temperaturi minime : -27.3ºC la data de 13.01.1985. 
Cele mai mari precipitatii au loc la sfarsitul lunii mai – inceputul lunii iunie: in anul 1972, la 

statia meteorologica Campina s-au inregistrat in medie 120.6 mm, punandu-se in evidenta 
cresterea gradata a valorilor de la ses spre cea de munte. Valori extreme maxime ale 
precipitatiilor s-au inregistrat in Mun Campina in anul 1897, de 370.4 mm. 

Precipitatiile solide din timpul iernii cad in mod neuniform la diferite altitudini asigurand un 
strat de zapada in grosimi variate care dureaza in functie de temperaturile inregistrate in zona. 
In regiunea de deal, durata stratului de zapada este intre 30 – 70 de zile. 

 
 d) Retele hidrografice 
 
Reteaua hidrografică de pe teritoriul comunei Poiana Campina, apartine sistemului hidrografic 
Ialomiţa, prin afluentul sau de ordinul I râul Prahova. 

Intreaga reţea hidrografică de pe teritoriul administrativ al comunei Poiana Câmpina este 
tributară râului Prahova, care o strabate de la nord-vest la sud-est, pe o lungime de cca 10  
kilometrii, având o pantă de 9,9m/km si un debit mediu de 7 m³ /s. 

In lunile mai-iunie debitele pot depaşi insa 80 m ³ /s (ex.19 iunie 1985 = 84.9 m ³ /s sau 
15 mai 1984 = 134 m ³ /s). 

Debitele minime apar la îngheţ in luna ianuarie, cand se pot inregistra sub 2 m³/s. 
Raul Prahova primeşte în zonă afluenţi de dreapta (pe teritoriul administrativ al comunei) 

şi afluenţi de stanga de pe teritoriul municipiului Câmpina . 
Afluenţii de dreapta cu cursuri permanente sunt (de la nord spre sud) : 

 -valcelul Bragarea 
 -valcelul Tulburea cu afluentul sau Valea Popii 
 -Valea Rea 
 -Valcel Piţigaia 
 -Valcel Tisa. 

Ape de suprafată 
Analiza elementelor hidrografice în stransă dependenţă cu ceilalţi factori fizico-geografici 

prezintă o deosebită importantă atat din punct de vedere teoretic, deoarece ajută la descifrarea 
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evoluţiei regiunii, cât şi din punct de vedere practic, prin măsurile ce pot fi luate pentru 
amenajarea şi valorificarea potenţialului hidrografic în diferite domenii ale economiei. 

Cursurile de apa sunt pârâurile din zona deluroasă ce au o direcţie de curgere de la vest 
la est, dintre care doar câteva au un debit permanent iar majoritatea sunt cursuri temporare ce 
depind de volumul precipitaţiilor în perioada respectivă. 
Apele de suprafaţă  sunt  alcatuite din:  

 cursuri permanente de apă 
 cursuri temporare de apă 
 izvoare sărate 

Cursurile de apa temporare ,cu caracter torenţial , colectate de pe versanţi aduc un 
important nivel de debite in perioada cu precipitaţii maxime.  

La cca 50 m nord de bazinul de apa sarată (fosta zonă de băi cu efecte terapeutice în 
trecut). In zona sudică a teritoriului, raul Prahova primeşte pe stanga, unul din cei mai importanţi 
afluenţi ai săi Pâraul Doftana(confluenţa acestuia fiind limita naturala între trei teritorii 
administrative respectiv Poiana Câmpina,Băneşti si Câmpina dar cursul acestuia se desfasoară  
pe teritoriul administrativ al municipiului Câmpina). 

Administratorii acestora sunt AN Apele Romane pentru Raul Prahova si Consiliul Local al 
comunei Poiana Campina pentru celelalte ape de suprafata. 

Reteaua de distributie a apei potabile – conducta PEHD – L= 30,36 km. 
Gospodaria de ape cuprinde:  
- Sursa de apa potabila Paltinu din reteaua ESZ Prahova, prin statia de pompare 

Podu Vadului; 
- Statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu; 
- Un rezervor metalic cu capacitate de 200 mc montat la cota de nivel 500 din zona 

Ragman pe o fundatie de beton armat. 
Reteaua de distributie a apei potabile are lungimea totala de 30,36 km si este alcatuita 

din conducte PEHD cu diametru intre 1” si 4”; adancimea de pozare a conductelor este de 1.2 
m, fiind montate pe un pat de nisip de 10 cm grosime. 

Prin Hotararea Consiliului Local al comunei Poiana Campina nr. 38/26.07.2012 s-a 
aprobat asocierea comunei Poiana Campina cu Consiliul Judetean Prahova si alte unitati 
administrativ-teritoriale din judetul Prahova in asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova, operator fiind HidroPrahova SA.  

 
e) Cai de comunicatie 

 
Aşezată la baza lanţului colinar ce străbate judeţul de la est la vest, comuna Poiana-

Câmpina formează împreună cu municipiul Câmpina poarta de intrare spre Valea Prahovei una 
dintre cele mai importante zone turistice ale ţării. 

Drumuri 
Traficul rutier principal către comuna Poiana-Câmpina se realizează prin drumul naţional 

DN 1, adiacent UAT la est, iar apoi in interiorul comunei pe drumurile judeţene DJ 100E, DJ 
101P şi drumurile comunale DC 116, DC 117. 

DN 1(E 60) face legătura între municipiul Bucureşti  şi nord-vestul ţării, trece pe la limita 
estica a teritoriului administrativ al comunei despartind-o de municipiul Câmpina. 

Traseul său de 643 km trece prin teritoriile administrative ale judeţelor: 
Ilfov, Prahova, Braşov, Sibiu, Alba, Cluj şi Bihor. 

Accesul în şi dinspre DN1 se realizează prin oraşul Breaza sau municipiul Câmpina. 
DJ 100E leagă comuna Poiana-Câmpina de municipiul Câmpina.  
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Traseul său de aproximativ 29 km porneşte din satul Mislea, comuna Scorţeni, 
traversează comuna Poiana-Câmpina de la est la vest, până în comuna Adunaţi unde se 
intersectează cu DJ 710. 

DJ 101P face legătura între comuna Filipeştii de Târg de la intersecţia cu DN72 Ploieşti - 
Târgovişte până în oraşul Breaza şi traversează comuna Poiana-Câmpina de la sud la nord. 

DC 116 face legătura între satul Bobolia şi DN 1. 
DC 117 face legătura între comuna Poiana Campinaşi comuna Proviţa de Jos. 
Lungime totala drumuri comunale: 4.953 km. 
 

DISTANŢE RUTIERE FAŢĂ DE PRINCIPALELE CENTRE URBANE DIN ZONĂ 

  DISTANŢE (KM) 
Câmpina 3,00 km – DJ 100E – 6 minute 

Breaza 9,00 km – DJ 205G – 15 minute 

Comarnic 18 km – DN 1 - 20 minute 

Sinaia 30,00 km – DN 1 – 30 minute 

Ploiești 35,00 km – DN 1 - 35 minute 
Distanţele au fost calculate din centrul localităţii Poiana-Câmpina până în centrele localităţilor urbane. 

 
Cale ferată 
Comuna Poiana-Câmpina este străbătută de magistrala CF de mare viteza, dublu 

electrificată Bucuresti – Braşov,avand pe traseul ei Gara Câmpina (pe teritoriul administrativ al 
comunei) şi halta Bobolia. Statia principala deserveste inclusiv Municipiul Campina. 

Magistrala 300 in aceasta zona este dubla, electrificata si a fost modernizata pentru 
traffic de mare viteza. 

Intersectiile dintre trama de drumuri si Raul Prahova si Calea ferata sunt rezolvate prin 
poduri, respective treceri la nivel si pasaje subterane sau supraterane, care sunt amplasate in 
marea lor majoritate pe teritoriul administrative al localitatilor invecinate respectiv Municipiul 
Campina, Orasul Breazasi Comuna Banesti. 

Pe teritoriul Comunei Poiana Campina exista: 
- In zona stadionului, intersectia DJ100E cuCalea Ferata este rezolvata cu pasaj subteran 

pentru drumul judetean. Pasajul este dimensionat la minim, pentru cele doua sensuri ale 
drumului judetean, in stare medie spre buna, dar subdimensionat pentru importanta traficului pe 
care il deserveste. 

- In zona sudica a satului Bobolia, pe DC116 spre Comuna Banesti, limitrof Haltei Bobolia, 
este amplasata o trecere la nivel cu calea ferata, fara bariera, semnalizata prin Crucea Sf. 
Andrei;acest punct de trecere fiind considerat ca disfunctionalitate, datorita importantei liniei de 
cale ferata pe care o traverseaza– magistala 300, de mare viteza. 

Comuna Poiana Campina este traversata de o serie de retele de utilitati: cablu telefonic 
interurban, cablu telefonic urban, conducta distributie gaze, conducta magistrala gaz metan, 
conducta transport titei si gaze de sonda, linii de current electric de joasa, medie si inalta 
tensiune. 
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f) Zone de agreement, obiective turistice, economice, institutii de interes public, de 
cult, scoli si alte locuri ce pot prezenta interes pentru activitatea de mentinere a ordinii 
publice 

 
             In comuna Poiana Campina, conform Planselor de Reglementari Urbanistice nr. 3.1 si 
3.2 scara 1:5000, exista Zona - SP - pentru spaţii verzi amenajate, perdele de protecţie, sport şi 
agrement. 
          Zona spaţiilor verzi se compune din următoarele subzone funcţionale:  

- SP1 – subzona spaţiilor verzi amenajate, scuarurilor publice, parcuri, spaţii verzi de 
agrement cu acces nelimitat  

- SP2 – subzona spaţiilor verzi cu destinaţie tehnică (culoare de protecţie pentru 
infrastructura de comunicaţie rutieră şi feroviară, infrastructura de reţele tehnico-edilitare de 
energie electrică, gaze, apă, etc.);  

- SP3 – subzona padurilor de agrement din intravilan.  
- SP4 – subzona amenajărilor sportive si de agrement, 

Turismul din zona poate fi clasificat in turism balnear, turism cultural, turism religios, 
turism rural (agroturism), turism de weekend. 

In comuna Poiana Campina, exista o subzona de agrement si amenajari sportive in zona 
de SE a Stadionului comunei Poiana Campina, imprejmuita cu gard metalic si de asemenea, 
zone de subspatii verzi amenajate, parcuri, scuaruri publice in zona Garii si Pietrisu, Bobolia, 
zona Hidroelectrica SA. 

Obiective turistice:  
-Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, Turnul Clopotniță și Zidul de incintă (Monumente 

istorice); 
-Parohia „Arhanghelii Mihail și Gavril” Satul Bobolia; 
- Centru Medical Sanconfind S.R.L. – Turism balnear. 
In comuna Poiana Campina isi desfasoara activitatea urmatoarele unitati economice din 

domeniul medical, industrial, constructii, transporturi, etc, care au sediul in comuna, precum si 
puncte de lucru ale unor societati inmatriculate in alte localitati, conform tabelului de mai jos: 

 
Nr. 
crt. 

Denumire 
societate 

Adresa sediu/ Punct de 
lucru Obiect principal de activitate 

1.  Anca C SRL Sat Poiana Campina nr. 
197 

Comert cu amanuntul in 
magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si 

tutun – 5211 

2. 
Asociatia 

Columbofila “ 
Soimul Prahovean” 

Punct de lucru Poiana 
Campina Activitati sportive 

3. Aveuro International 
SRL 

Punct de lucru Poiana 
Campina - Uzina 

Productia de caroserii pentru 
autovehicule; fabricarea de 

remorci si semiremorci - 2920 

4. Board Factory SRL Sat Poiana Campina nr. 
296A 

Fabricarea altor elemente de 
dulgherie si tamplarie pentru 

constructii – 1623 
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5. Centrul Medical 
Sanconfind SRL 

Punct de lucru Poiana 
Campina 

Activitati de asistenta medicala 
specializata – 8622; Activitati de 
asistenta medicala generala – 

8621; Activitati de asistenta 
spitaliceasca - 8610 

6. 

Centrul pentru 
Servicii de 

Radiocomunicatii 
SRL 

Punct de lucru Poiana 
Campina - Uzina 

Activitati de telecomunicatii prin 
retele fara cablu (exclusiv prin 

satelit) - 6120 

7. Cirex Prometal SRL Punct de lucru Poiana 
Campina 

Fabricarea produselor metalice 
obtinute prin deformare, plastic, 

metalurgia pulberilor - 2550  

8. Corady- Cons SRL Sat Poiana Campina nr. 
386 

Comert cu amanuntul in 
magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si 

tutun – 4711 

9. Datis SRL Sat Poiana Campina nr. 
874 C3 

Activitati de realizare a soft-ului 
la comanda - 6201 

10. Deniclar Ofert SRL Sat Poiana Campina nr. 
906A 

Transporturi rutiere de marfuri si 
servicii de mutare - 494 

11. Direct Sport Bet 
SRL 

Punct de lucru Poiana 
Campina 

Activitati de jocuri de noroc si 
pariuri - 9200 

12. Gebo Construct 
SRL 

Sat Poiana Campina nr. 
198 

Fabricarea materialelor din 
beton pentru constructii - 2661 

13. Gemial K 
Proconstruct SRL 

Punct de lucru Poiana 
Campina - Uzina 

Comert cu ridicata a materialului 
lemons si al materialelor de 
constructii si echipamentelor 

sanitare - 4673 

14. Gerula Com SRL  Sta Poiana Campina nr. 
912A 

Lucrari de demolare a 
constructiilor - 4311 

15. 
Hidroelectrica SA 

Uzina Hidroelectrica 
Buzau 

Punct de lucru Poiana 
Campina 

Productie de energie electrica - 
3511 

16. I.I. Ghimbas 
Carmen Cristina 

Comert cu amanuntul in 
magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si 

tutun – 4711 

17. I.I. Nitura Daniela Comert cu amanuntul in 
magazine nespecializate, cu 
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vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si 

tutun – 4711 

18. Integral Beton Prest 
SRL 

Sat Poiana Campina nr. 
912B 

Lucrari de constructii a 
drumurilor si autostrazilor - 

4211 

19. Ionut Impex SRL Sat Poiana Campina nr. 
478 

Fabricarea altor elemente de 
dulgherie si tamplarie pentru 

constructii – 1623 

20. Inspect Service Car 
SRL 

Sat Poiana Campina nr. 
56A 

Activitati de testari si analize 
tehnice - 7120 

21. Jeras Prod SRL Punct de lucru Poiana 
Campina 

Fabricarea produselor din 
carne (inclusiv carne de 

pasare)- 1013 

22. Latodis Com SRL Sat Poiana Campina nr. 
643, bl. 21 

Ichirierea si subinchirierea 
bunurilor imobiliare proprii sau 

inchiriate - 6820 

23. Lia Bobolia Touring Sat Bobolia nr. 110 
Facilitati de cazare pentru 

vacante si perioade de scurta 
durata - 5520 

24. Manulor Construct 
SRL 

Punct de lucru Poiana 
Campina - uzina 

Comert cu ridicata 
nespecializat - 4690 

25. Matero Ama SRL Sat Poiana Campina nr. 
186 C 

Lucrari de constructii a 
drumurilor si autostrazilor – 

4211 

26. Monix SRL Sat Pietrisu nr. 1 Comert cu ridicata ale 
deseurilor si resturilor - 4677 

27. Oana Multy SRL Sat Poiana Campina nr. 
631-633 

Comert cu amanuntul in 
magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 
produse nealimentare - 4719 

28. Paloma 93 SRL Sat Poiana Campina nr. 
195 

Comert cu amanuntul in 
magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si 

tutun – 4711 

29. Petroutilaj 3DRD 
SRL 

Com. Poiana Campina, sat 
Pietrisu, nr. 204 

Repararea si intretinerea altor 
echipamente de transport n.c.a. 

– 3317 

30. Platus Com SRL Sat Poiana Campina nr. 1 Operatiuni de mecanica 
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generala – 2562 

 

31. Produse de Larg 
Consum SRL Sat Bobolia nr. 38 

Comert cu amanuntul in 
magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si 
tutun – 5211;                  Baruri 

– 5541 

32. Seti Impex SRL Punct de lucru Poiana 
Campina 

Comert cu amanuntul si 
produse farmaceutice in 

magazine specializate – 4773 

33. Starchet Construct 
SRL 

Punct de lucru Poiana 
Campina 

Constructii de cladiri si lucrari 
de geniu – 4521 

34. Telsec SRL Punct de lucru Poiana 
Campina – Uzina 

Activitati de telecomunicatii prin 
retele fara cablu (11xclusive 

prin satelit) – 6120 

35. Village Park  Const 
SRL 

Sat Poiana Campina nr. 
874C7 

Lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale – 

4120 

36. Viotin SRL Sat Poiana Campina nr. 
637, bl. 18, ap. 8 

Transporturi rutiere de marfuri 
– 6024 

37. Bogdacons S.R.L. Punct de lucru Poiana 
Campina- Uzina 

Comert cu ridicata al 
materialului lemnos si al 

materialelor de constructii si 
echipamentelor sanitare - 4673 

 
Institutiile de interes public, de cult, scoli, gradinite si alte locuri ce pot prezenta interes 

pentru activitatea de mentinere a ordinii publice: 
1. Primaria comunei Poiana Campina; 
2. Postul de Politie al comunei Poiana Campina; 
3. Gara CFR Campina; 
4. Halta Bobolia; 
5. Oficiul Postal Poiana Campina 
6. Dispensare medicale umane;  
7. Scoala Gimnaziala cu clasele I – VIII “ Inv. Ion Mateescu” Poiana Campina; 
8. Gradinita cu program normal Poiana Campina – sat Poiana Campina; 
9. Gradinita cu program normal Bobolia – sat Bobolia; 
10.  Biblioteca comunala “ Dimitrie Gusti” Poiana Campina; 
11.  Caminul Cultural, sat Bobolia; 
12.  Parcul “ Triumf” Poiana Campina (biblioteca stradala); 
13.  Parcul “Minodora Grigorescu”, sat Bobolia (biblioteca stradala); 
14.  Parcul din zona Garii Campina (biblioteca stradala); 
15.  Parcul din zona blocurilor centrale (biblioteca stradala); 
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16.  Parcul din satul Pietrisu (biblioteca stradala); 
17.  Aleea Domnitorilor; 
18. Bustul “ Maresal Alexandru Averescu” – Parcul din zona Garii Campina; 
19.  Monumentul Eroilor Poiana Campina; 
20.  Monumentul Eroilor “ Recunostinta satului Bobolia”;  
21.  Biserica “ Adormirea Maicii Domnului”Poiana Campina cu turn–clopotnita si zid de 

incinta – sat Poiana Campina; 
22.  Biserica “ Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril” - sat Bobolia 

 
g) Conducte magistrale de transport de produse petroliere cu instalatiile aferente 
 

Teritoriul comunei este traversat de următoarele conducte magistrale de transport gaze 
naturale: 
-magistrala Sinaia –Filipeşti Ø 20” (Pmax = 40 bar); 
-magistrala Sinaia –Nedelea Ø 16” (Pmax = 40 bar); 
-racord SRMCâmpina Ø 20” (Pmax = 40 bar); 
-racord SRM Brebu Ø 8”. 

Teritoriul comunei Poaiana Campina mai este traversat si de conducte de transport titei 
si conducte de transport produse petroliere amplasate in extravilanul comunei Poiana Campina 
si in intravilan – sat Pietrisu. 

 
B) POPULATIA 

 
Comuna Poiana Campina este compusa din 4 sate : satul Bobolia, satul Pietrisu, satul 

Ragman si satul Poiana Campina 
In conformitate cu Recensamantul realizat in anul 2011, Comuna Poiana Campina are un 

numar de 1689 gospodarii repartizate pe sate astfel:  
- Satul Bobolia - 321 gospodarii; 
- Satul Pietrisu - 207 gospodarii 
- Satul Ragman - 58 gospodarii; 
- Satul Poiana Campina - 1103 gospodarii 
Potrivit Adresei nr. 858/21.02.2020, emisa de Directia Judeteana de Statistica Prahova, 

inregistrata la Primaria comunei Poiana Campina sub nr. 2059/21.02.2020 Comuna Poiana 
Campina avea la data de 01.07.2019 o populatie de 4972 locuitori din care 2461 de sex 
masculin si 2511 de sex feminin.  

 
Populatia activa dupa situatia economica la recensamantul populatiei si al 

locuintelor – 2011 
 

Indicatori RPL din  20  octombrie 2011 
Populatie activa total – numar 2083 

- Persoane ocupate 1808 
- Someri in cautarea altui loc de munca 219 
- Someri in cautarea primului loc de 

munca 56 

 
 
Populatia ocupata pe ramuri la recensamantul populatiei si al locuintelor – 2011 
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Indicatori RPL din  20  octombrie 2011 

Populatie ocupata total – numar   1808 
- Agricultura, silvicultura si pescuit 355 
- Industrie 579 
- Constructii 163 
- Transporturi, depozitare, informatii si 

comunicatii 112 

- Comrt cu ridicata si cu amanuntul; 
repararea autovehiculelor si 
motocicletelor 

207 

- administratie publica si aparare; 
asigurari sociale din sistemul public 71 

- Invatamant 65 
- Sanatate si asistenta sociala 63 
- Alte ramuri 193 

 
Populatia ocupata dupa statutul profesional la recensamantul populatiei si al 

locuintelor – 2011 
 

Indicatori RPL din  20  octombrie 2011 
Populatie ocupata total – numar   1808 

- Salariati / angajati 1421 
- Patroni / angajatori 21 
- Lucratori pe cont propriu 125 
- Membri ai societati, agricole / 

cooperatiste - 

- Lucratori  familiali (neremunerati) in 
gospodarie 238 

- Alta situatie 3 
 
Populatia inactiva dupa situatia economica la recensamantul populatiei si al 

locuintelor – 2011 
Indicatori RPL din  20  octombrie 2011 

Populatie inactiva total – numar   2663 
- Elevi-studenti 607 
- Pensionari 1280 
- Persoane casnice 246 
- Intretinuti de alte persoane 318 
- Intretinuti de stat sau de organizatii 

private 22 

- Intretinuti din alte surse 55 
- Alte situatii 135 

Populatia activa a comunei are ocupatii de baza sau temporare in domenii cum ar fi: 
agricultura, silvicultura si pescuit; industrie; constructii, transporturi, informatii si comunicatii; 
comert, administratie publica, invatamant, sanatate si asistenta sociala, precum si in alte ramuri.  
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Comuna Poiana Campina, datorita amplasarii sale in zona preoraseneasca si existentei 
pe teritoriul acesteia a garii CFR Campina, este o localitate de tranzit, favorizand existenta unui 
flux mare de persoane aflate in trecere. 

Datorita conditiilor socio-economice actuale, pe raza comunei Poiana Campina se 
inregistreaza un numar mare de someri, rata somajului aflandu-se intr-o continua crestere. 

 
 

C) EVENIMENTE SOCIAL – ECONOMICE, POLITICE SAU RELIGIOASE 
 

DENUMIRE 

Perioada de 
desfășurare (cu 
aproximatie, in 
jurul datei de…) 

Loc de desfășurare Importanță 

Ziua Internațională a Cuvântului 
„Mulțumesc” (11 ianuarie) 10.01 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

Ziua Culturii Naționale 
Comemorare Mihai Eminescu 15.01 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

COLIBLITE - „Socializare online – 
pericole și securitate” 21.01 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

Ora să ȘTIM – Lecturare poveste 
și realizarea unui experiment Ziua 
Mondială a Scrisului de Mână (23 

ianuarie) 

22.01 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

24 Ianuarie- Ziua Unirii 
Principatelor Române – Expunere 
de desene inspirate din literatură 

23.01 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

Ora să ȘTIM – Lecturare poveste 
și realizarea unui experiment Ziua 
Internațională a Cititului Împreună 

(1.02)  

29.01 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

Ziua Europeană a Siguranţei pe 
Internet (zile proclamate de 
UNESCO)- Întâlnire cu copiii de la 
Școala Gimnazială „Inv. Ion 
Mateescu” Poiana Câmpina 

04.02 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

Ora să ȘTIM – Lecturare poveste 
și realizarea unui experiment I.L. 
Caragiale – 168 ani de la naștere 

05.02 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

Ora să ȘTIM – Lecturare poveste 
și realizarea unui experiment 

Petru Cărare, poet, prozator și 
dramaturg basarabean – 85 ani 

de la naștere (13.02) Grigore 
Vieru poet din Republica Moldova 

– 85 ani de la naștere (14.02) 

12.02 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

COLIBLITE - „Securitate digitală – 
protecția datelor personale” 

 
18.02 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 
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Ora să ȘTIM – Lecturare poveste 
și realizarea unui experiment 

Grigore Alexandrescu – 210 ani 
de la naștere (22.02) 

19.02 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

Ziua Internaţională a Limbii 
materne – Recital de poezie  21.02 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” Locală 

Ora să ȘTIM – Lecturare poveste: 
„Elefantul Filimon” și realizarea 

unui experiment 
26.02 Grădinița cu Program 

Normal Poiana Câmpina locală 

1 Martie – Ziua Mărțișorului 28.02 
Școala Gimnazială „Inv. 
Ion Mateescu” Poiana-

Câmpina 
locală 

Ora să ȘTIM – Lecturare poveste 
și realizarea unui experiment Ziua 
Internațională a Cititului cu Voce 

Tare  

04.03 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

Ziua Internațională a Femeii- 
Recital de pozii și cântece 06.03 Școala Gimnazială 

„Învățător Ion Mateescu locală 

Ora să ȘTIM – Lecturare poveste: 
„Păpușa de cârpă” și realizarea 

unui experiment 
11.03 Grădinița cu Program 

Normal Bobolia locală 

Ora să ȘTIM – Lecturare poveste 
și realizarea unui experiment 

Alexandru Macedonski – 100 ani 
de la naștere (14.02) 

13.03 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

Ziua Unirii Basarabiei cu România 
/ Inaugurarea lucrării 

„Catapeteasma cuvintelor”  
27.03 Comuna Poiana Câmpina locală 

„Săptămâna educației globale – 
Adoptă un stil de viață durabil” 30.03-03.04 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

Ora să ȘTIM – Lecturare poveste 
și realizarea unui experiment Ziua 

Internațională a Păsărilor  
01.04 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

Ora să ȘTIM – Lecturare poveste: 
„Frank Einstein și electro-degetul” 

I și realizarea unui experiment 
08.04 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

Ora să ȘTIM – Lecturare poveste: 
„Frank Einstein și electro-degetul” 
II și realizarea unui experiment 

15.04 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

Ora să ȘTIM – Lecturare poveste 
și realizarea unui experiment 
Ziua Internațională a Planetei 
Pământ 

22.04 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

Ziua Bibliotecarului din România – 
Expoziție de carte/ Recital de 
poezie 

23.04 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

COLIBLITE: „Cât timp stăm pe 
tehnologie într-o zi? – jocuroile pe 06.05 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 
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Prezentul inscris contine date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului UE nr. 679/2016 pentru protectia persoanelor fizice in ceeace 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. Persoanele carora li se 

adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter personal 

in conditiile prevazute de regulamentul mentionat si de legislatia de punere in aplicare a acestuia precum si cu respectarea art. 71-74 Cod Civil. 

 

 

calculator – beneficii și riscuri 
1877- Independența de Stat a 
României/ 1945 - Ziua Victoriei 
Coaliţiei Naţiunilor Unite asupra 
Fascismului/ Ziua Europei – 
Prezentare eveniment/ Recital de 
poezie 

08.05 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

„Prințesa și bobul de mazăre” 
(The Princess and the Pea), 
povestede Hans Christian 

Andersen, 1835- 185 de ani de la 
publicare – vizionare poveste 

13.05 Grădinița cu Program 
Normal Poiana Câmpina locală 

„Prințesa și bobul de mazăre” 
(The Princess and the Pea), 

poveste 
de Hans Christian Andersen, 

1835- 185 de ani de la publicare – 
vizionare poveste 

20.05 Grădinița cu Program 
Normal Bobolia locală 

Prima atestare documentară a 
localității (27 mai 1510)- Expoziție 
de fotografie/ desene/ prezentări 

27.05 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

Ziua Eroilor de Înălțare – slujbă 
de pomenire a eroilor neamului 28.05 

Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului” Poiana 

Câmpina 
locală 

Ziua Internațională a Copilului – 
Întâlnire cu personaje din povești, 

jocuri, spectacole pentru copii  
29.05 Parcul Triumf Poiana 

Câmpina locală 

„Degețica” (Tommelise), poveste 
de Hans Christian Andersen, 

1835 - 185 de ani de la publicare 
– vizionare film 

02.06 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

Ora să ȘTIM – Lecturare poveste: 
„George și miraculosul său 

medicament” I și realizarea unui 
experiment 

03.06 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

Ora să ȘTIM – Lecturare poveste: 
„George și miraculosul său 
medicament” II , experiment 

10.06 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

Ora să ȘTIM – Lecturare poveste: 
„George și miraculosul său 
medicament” III, experiment 

17.06 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

Ora să ȘTIM – Lecturare poveste: 
„George și miraculosul său 

medicament” IV, experiment 
24.06 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

Simpozion: Antoine de  Saint-
Exupéry – 120 de ani de la 

naștere (29 iunie) 
29.06 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

Sfântul Voievod Ştefan cel Mare 01.07 Parcul din zona Gării locală 
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Prezentul inscris contine date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului UE nr. 679/2016 pentru protectia persoanelor fizice in ceeace 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. Persoanele carora li se 

adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter personal 

in conditiile prevazute de regulamentul mentionat si de legislatia de punere in aplicare a acestuia precum si cu respectarea art. 71-74 Cod Civil. 

 

 

(1434–1504) Domn al Moldovei 
(între anii 1457 şi 1504)-  
(activități de vacanță: prezentări, 
evocări, depunere de flori la 
statui) 

Câmpina 

Activități de vacanță : citim, 
desenăm, colorăm și 
experimentăm  

08.07 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

Activități de vacanță : citim, 
desenăm, colorăm și 

experimentăm de Ziua Imnului 
Naţional, „Deşteaptă-te Române!” 

15.07 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

Activități de vacanță : citim, 
desenăm, colorăm și 
experimentăm– peisaje de vară 

22.07 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

Activități de vacanță : citim, 
desenăm, colorăm și 

experimentămDe Ziua 
Internațională a Prieteniei – 
Proiectul: JOC, SĂNĂTATE, 
VOIE BUNĂ! SUNTEM ÎN 

VACANȚĂĂĂĂĂ!!! 
- lecturarea unei povestiri 

- jocuri distractive în aer liber 
- handmade 

- desen și pictură 

29.07-10.08 

Școala Gimnazială „Inv. 
Ion Mateescu/ Parohia 

„Adormirea Maicii 
Domnului” Poiana 

Câmpina/ Parohia „Sfinții 
Mihail și Gavril” Bobolia/ 
Percul Triumf”/  Parcul 
„Minodora Grigorescu” 

Bobolia 

locală 

„Alexandru Lăpușneanu”, nuvelă 
istorică de de Costache  

Negruzzi, 1840-  180 de ani de la 
publicare – vizionare film 

05.08 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

COLIBLITE: - „Evaluarea calității 
informațiilor online”- Identificarea 

știrilor false 
07.08 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

„Alice în Țara Minunilor” (Alice’s 
Adventures in Wonderland), 
povestire fantastică de Lewis 

Carrol, 1865  - 155 de ani de la 
publicare 

12.08 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

Activități de vacanță : Audiție 
George Enescu 65 ani de la 

trecerea în neființă 
19.08 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

Ziua Naţională a Republicii 
Moldova – deplasare în Republica 

Moldova - spectacol artistic    
27.08 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

Activități de vacanță : citim, 
desenăm, colorăm și 

experimentăm de Ziua Limbii 
Române  

31.08 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 
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Prezentul inscris contine date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului UE nr. 679/2016 pentru protectia persoanelor fizice in ceeace 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. Persoanele carora li se 

adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter personal 

in conditiile prevazute de regulamentul mentionat si de legislatia de punere in aplicare a acestuia precum si cu respectarea art. 71-74 Cod Civil. 

 

 

„Aventurile lui Huckleberry Finn” 
(The adventures of Huckleberry 

Finn),roman de Mark Twain, 1885  
- 135 de ani de la publicare – 

vizionare film 

09.09 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

Ziua Internațională a Curățeniei – 
Let`s Do It! Curățenie în localitate 

și cu participarea elevilor și 
părinților 

12.09 Comuna Poiana Câmpina locală 

Activități de vacanță : citim, 
desenăm, colorăm și 

experimentăm - „Să mâncăm 
multe culori” 

16.09 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

COLIBLITE – Cyberbulling- 
Despre porecle, jigniri și insulte – 

Bullingul online și offline – 
recunoașterea și reducerea 

suferinței 

23.09 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

Ziua Mondială a Turismului –
Excursie tematică organizată 
pentru toți copiii din comuna 

Poiana Câmpina: „Să ne 
cunoaștem țara, istoria și tradițiile 

strămoșești! 

27.09 Comuna Poiana Câmpina locală 

COLIBLITE - „Socializare online – 
pericole și securitate” 30.09 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

Ziua Internațională a Muzicii/ Ziua 
Internațională a Oamenilor în 

etate - audiție 
01.10 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

Ora să ȘTIM – Lecturare poveste: 
„Punci cu porunci” I  și realizarea 

unui experiment 
07.10 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

Simpozion: Ciprian Porumbescu – 
167 ani de la naștere - Audiție 14.10 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

Ora să ȘTIM – Lecturare poveste: 
„Punci cu porunci” II  și realizarea 

unui experiment 
21.10 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

Ziua Armatei Române – Recital 
de poezie / Prezentare eveniment 23.10 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

Ora să ȘTIM – Lecturare poveste: 
„Punci cu porunci” III  și realizarea 

unui experiment 
28.10 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

Ora să ȘTIM – Lecturare poveste: 
„Punci cu porunci” IV  și 

realizarea unui experiment 
04.11 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

Simpozion: Mihail Sadoveanu -
140 ani de la naștere / Expunere 

de carte / Prezentare/ Audiție 
05.11 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 
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Prezentul inscris contine date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului UE nr. 679/2016 pentru protectia persoanelor fizice in ceeace 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. Persoanele carora li se 

adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter personal 

in conditiile prevazute de regulamentul mentionat si de legislatia de punere in aplicare a acestuia precum si cu respectarea art. 71-74 Cod Civil. 

 

 

 
D.STAREA INFRACTIONALA SI CONTRAVENTIONALA 

 
In anul 2019, lucratorii Postului de Politie Poiana Campina au constatat un numar de 55 

infractiuni dintre care: 32 infractiuni de natura judiciara, 3 infractiuni la regimul circulatiei rutiere 
pe drumurile publice si 19 infractiuni de alta natura. Din cele 32de infractiuni de natura judiciara, 
cea mai mare pondere o ocupa infractiunile comise prin violenta (loviri sau alte violente). 

De asemenea, in cursul anului 2019 s-au inregistrat 10fapte cu autori neidentificati iar in 
urma activitatilor desfasurate in 8 cazuri autorii au fost identificati. 

Infractiunile comise pe raza comunei Poiana Campina nu au avut un pericol social 
deosebit, astfel ca nu s-au inregistrat infractiuni comise prin violenta cum ar fi: omor, tentativa 
de omor, lovituri cauzatoare de moarte, viol, talharie si nici fapte cu prejudicii importante. 

Referitor la faptele de natura contraventionala constatate in anul 2019, precizam ca au 
fost aplicate  de catre Postul de Politie Poiana Campina un numar de 594 sanctiuni 
contraventionale la diferite acte normative, dupa cum urmeaza: 151 contraventii la Legea nr. 
61/1991, republicata, pivind ordinea si linistea publica, 406 sanctiuni la  OUG 195/2002 privind 
circulatia pe drumurile publice si 37 contraventii la alte acte normative. 

Pe raza comunei Poiana Campina,  Postul de Politie Poiana Campina a actionat 
impreuna cu Politia Locala Poiana Campina, care in anul 2019  a aplicat un numar de 62 
sanctiuni contraventionale. 

COLIBLITE - „Securitate digitală – 
protecția datelor personale” 11.11 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

Ora să ȘTIM – Lecturare poveste: 
„Povestiri despre prietenii mei” și 

realizarea unui experiment 
18.11 Grădinița cu Program 

Normal Bobolia locală 

Ziua Bibliotecii Dimitrie Gusti 
Poiana-Câmpina Simpozion:  – 

recitaluri, prezentări  
20.11 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

Ora să ȘTIM – Lecturare poveste: 
„Povestiri despre prietenii mei”, 

experiment 
25.11 Grădinița cu Program 

Normal Poiana Câmpina locală 

Ziua Națională a României  - 
recităm, desenăm și colorăm 28.11 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

Simpozion: Nicolae Labiș – 85 ani 
de la naștere – recital de poezie/ 

prezentare 
02.12 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

Ora să ȘTIM – Lecturare poveste: 
„Povestiri despre prietenii mei”, 

experiment 
09.12 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

„Ultima noapte de dragoste, întâia 
noapte de război”, roman de 

Camil Petrescu, 1930 - 90 de ani 
de la publicare – vizionare film 

14.12 Biblioteca Comunală 
„Dimitrie Gusti” locală 

Simpozion: Barbu Lăutarul -240 
ani de la naștere (17 decembrie) 

– audiție/prezentare 
16.12 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 

Colindul de Crăciun – serbări, 
prezentări, spectacole 23.12 Biblioteca Comunală 

„Dimitrie Gusti” locală 



20 

 

Prezentul inscris contine date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului UE nr. 679/2016 pentru protectia persoanelor fizice in ceeace 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. Persoanele carora li se 

adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter personal 

in conditiile prevazute de regulamentul mentionat si de legislatia de punere in aplicare a acestuia precum si cu respectarea art. 71-74 Cod Civil. 

 

 

Majoritatea contraventiilor constatate de Politia Locala Poiana Campina au fost aplicate 
conform prevederilor Legii nr.61/1991 R pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme 
de convietuire sociala,ordinii si linistii publice si la Legea nr.211/2011 R privind regimul 
deseurilor. 

Zonele unde se comit frecvent aceste fapte de natura contraventionala sunt:str.Centru, 
str.Garii si zona riverana raului Prahova unde se arunca deseuri din gospodariile populatiei. 

In anul 2019, in comuna Poiana Campina ,au fost inregistrate un nr. de 53 stari 
conflictuale majoritatea fiind de natura inter / intra familiale precum si stari conflictuale legate de 
relatiile dintre vecini.Nu s-au inregistrat stari conflictuale interetnice si interconfesionale. 

Nu s-au inregistrat infractiuni cu violenta si nici infractiuni stradale. 
Comparativ cu anii trecuti fenomenul contraventional a inregistrat o continua scadere. 
Se constata ca ponderea cea mai mare  a faptelor antisociale  sunt comise in zona Garii 

Campina si in centrul comunei. 
S-au inregistrat diverse stari conflictuale atat inter cat si intrafamiliale, cele mai multe 

dintre acestea pe fondul consumului de acool dar acestea nu au degenerate in fapte de violenta 
grava. Nu sunt stari conflictuale de natura interetnica si nici  interconfesionala. 

De la inceputul anului pana in prezent, datorita conditiilor socio-economice ale populatiei, 
potrivit evidentelor postului de Politie Poiana Campina faptele penale si contraventionale au 
cunoscut o usoara crestere dar nu s-au inregistrat fapte cu un grad de pericol social ridicat. 

Datorita sistemului de supraveghere video instalat de Primarie, pe raza comunei au 
scazut semnificativ faptele contraventionale si infractiunile savarsite prin folosirea violentei, mai 
ales in zonele: Centru, zona Garii Campina, parcul Triumf, parcul Maresal Averescu si zona 
scolii gimnaziale “ Inv. Ion Mateescu” din satul Poiana Campina. 

Lucratorii Postului de Politie al Comunei Poiana Campina executa activitati preventive pe 
raza comunei impreuna cu lucratori din cadrul I.J.P. Prahova si Politia Locala Poiana Campina. 

Impreuna cu lucratorii Politiei Locale s-au asigurat masuri de ordine cu prilejul diverselor 
manifestari cultural-sportive si religioase, s-a intervenit in diverse situatii (apeluri primite prin 
numarul de urgent 112, la sediul postului de politie sau al primariei, sesizari directe ale 
cetatenilor), situatii de urgenta (cand se emit coduri de atentionare meteo sau se produc 
fenomene meteo deosebite) – in acest caz interventiile realizandu-se si cu ajutorul Serviciului 
Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU) infiintat la nivelul comunei; solutionarea petitiilor 
precum si indrumarea si supravegherea traficului rutier pe raza de competenta.  

 
CAPITOLUL II – DISPOZITIVELE DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA, MISIUNILE  

SI ZONELE DE RESPONSABILITATE 
 

A. DISPOZITIVELE DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA SI ZONELE  
DE RESPONSABILITATE 

 
Comuna Poiana Campina reprezinta un sector de siguranta publica structurat pe doua 

zone de patrulare, astfel: 
 Zona de patrulare nr. 1: sat Poiana Campina si sat Ragman 
Zona de patrulare nr. 2: sat Pietrisu si sat Bobolia 
Patrulele vor actiona in zonele de patrulare acolo unde se concentreaza un numar mare 

de persoane, unitati comerciale, institutii publice. 
Politistii locali vor desfasura activitatile specifice in tinuta de serviciu adaptata sezonului 

avand asupra lor legitimatia de serviciu si mijloacele materiale din dotare. 
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Prezentul inscris contine date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului UE nr. 679/2016 pentru protectia persoanelor fizice in ceeace 
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in conditiile prevazute de regulamentul mentionat si de legislatia de punere in aplicare a acestuia precum si cu respectarea art. 71-74 Cod Civil. 

 

 

Patrularea se va face pe baza planificarii din Registrul posturilor si patrulelor – intocmit, 
tinut si completat de angajatii Compartimentului Politie Locala si vizat de Primarul comunei 
Poiana Campina. 

In vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin, pe langa atributiile generale, in activitatea de 
patrulare, angajatii Compartimentului Politie Locala au urmatoarele indatoriri: 

1. Sa relationeze permanent cu membrii comunitatii, astfel incat sa poata manifesta 
receptivitate si solicitudine fata de problemele cu care se confrunta acestia, realizand in acest 
mod o crestere a gradului de incredere a cetateanului in institutia politiei; 

2. Sa verifice, indeosebi pe timp de noapte, sistemele de inchidere ale obiectivelor 
de pe raza de activitate, atat la intrarea cat si la iesirea din serviciu, cu exceptia celor cuplate la 
sistemele de alarmare; 

3. Sa actioneze permanent pentru prevenirea furturilor din obiectivele de pe raza de 
competenta, a celor din autoturisme, din societati comerciale, precum si pentru prevenirea 
talhariilor, scandalurilor si a altor manifestari prin care se incalca normele de convietuire sociala, 
ordinea publica, circulatia pe drumurile publice si se aduce atingere drepturilor si libertatilor 
cetatenesti, vietii si integritatii corporale a persoanei, avutului public si privat, luand masuri 
ferme, conform prevederilor legale, atunci cand aceste fapte s-au comis. 

4. Sa actioneze pentru combaterea faptelor ilegale si sa participle  la actiuni 
organizate pentru combaterea faptelor antisociale; 

5. Sa actioneze pentru combaterea faptelor de parazitism social si depistarea 
cersetorilor, bagabonzilor, prostituatelor, ori a copiilor lipsiti de supravegherea parintilor sau a 
reprezentantilor legali, a persoanelor fara adapost si sa procedeze la incredintarea acestora 
serviciilor publice de asistenta sociala, in vederea solutionarii problemelor acestora, in conditiile 
legii; 

6. Sa mentina permanent legatura cu politistii si jandarmii, personalul din cadrul 
societatilor de paza care actioneaza in zona, pentru a face schimb de informatii, a cere si a 
acorda sprijin in solutionarea unor situatii ivite pe timpul executarii serviciului. 

7. Sa intervina pentru asigurarea fluentei rutiere pe itinerariul de patrulare, atunci 
cand situatia impune; 

8. Sa intervina pentru mentinerea salubrizarii localitatii si a unei stari edilitar - 
gospodaresti corespunzatoare; 

9. Sa se afle la orele stabilite in punctele fixate in variantele de patrulare, daca nu 
sunt cauze care pot impiedica aceasta; 

10.  Sa participe la mentinerea ordinii publice pe timpul producerii unor calamitati 
naturale, catastrofe, dezastre, precum si pentru limitarea efectelor acestora prin luarea primelor 
masuri si sa participle, impreuna cu autoritatile competente prevazute de lege, la activitati de 
salvare si evacuare a persoanelor  si bunurilor periclitate de astfel de calamitati sau catastrofe; 

11.  Sa mentina ordinea publica in imediata apropiere a unitatilor de invatamant 
publice, a unitatilor sanitare publice, in parcarile auto aflate pe domeniul public sau privat al 
comunei, in zonele comerciale si de agrement, in parcuri, piete, cimitire, precum si in alte 
asemenea locuri publice aflate in proprietatea si/sau in administrarea unitatii administrativ-
teritoriale sau a altor institutii/servicii publice de interes local, stabilite prin prezentul Plan de 
Ordine si Siguranta Publica al comunei. 

12.  Sa constate si sa aplice sanctiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea 
legislatiei privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, in ceea ce priveste 
programul de gestionare a cainilor fara stapan si in ceea ce priveste protectia animalelor, sa 
sesizeze serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan despre existenta acestor 
caini si sa acorde sprijin personalului specializat in capturarea si transportul acestora la 
adapost; 
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13.  Sa asigure protectia personalului din Aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Poiana Campina, din institutiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor 
controale ori actiuni specifice;  

14.  Sa participle, impreuna 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 ce se desfasoara in spatiul 
public si care implica aglomerari de persoane; 

15.  Sa execute, in conditiile legii, mandatele de aducere emise de organele de 
urmarire penala si instantele de judecata care arondeaza unitatea administrativ- teritoriala, 
pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenta; 

16.  Sa coopereze 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; 

17.  Sa asigure masuri de protectie a executorilor judecatoresti cu ocazia executarilor 
silite; 

18. Sa actioneze, in conformitate cu prevederile art. 6 Lit. k) din Legea nr. 155/2010, 
pentru depistarea persoanelor si a bunurilor urmarite in temeiul legii; 

19.  Sa intervina, in cazul constatarii in flagrant a unei fapte penale, pentru 
imobilizarea faptuitorului, sa ia masuri pentru conservarea locului faptei, sa identifice martorii 
oculari, sa sesizeze imediat organele competente si sa predea faptuitorul structurii Politiei 
Romane competente territorial, pe baza de proces-verbal, in vederea continuarii cercetarilor; 

20.  Sa conduca la sediul Politiei Locale/structurii Politiei Romane competente, 
persoanele suspecte a caror identitate nu a putut fi stabilita, in vederea luarii masurilor ce se 
impun; 

21.  Sa informeze de indata Primarul comunei Poiana Campina despre toate 
evenimentele deosebite inregistrate in activitatea de mentinere a ordinii si linistii publice si sa 
tina evidenta acestora;  

22.  Sa verifice integritatea mijloacelor de semnalizare rutiera si sa sesizeze nereguli 
constatate privind starea indicatoarelor si a marcajelor rutiere, acordand asistenta in zonele 
unde se aplica marcaje rutiere; 

23.  Sa participe la actiuni comune cu administratorul drumului  pentru inlaturarea 
efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundenta, viscol, vant puternic, ploaie 
torentiala, grindina, polei si alte asemenea fenomene, pe drumurile publice; 

24.  Sa sprijine structurile/unitatile teritoriale ale Politiei Romane in asigurarea 
masurilor de circulatie in cazul transporturilor speciale si al celor agabaritice pe raza teritoriala 
de competenta; 

25.  Sa asigure, in cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor 
accidente si sa ia primele masuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea 
martorilor si a faptuitorilor si, daca se impune, sa asigure transportul victimelor la cea mai 
apropiata unitate sanitara; 

26.  Sa efectueze controale pentru identificarea lucrarilor de constructii executate fara 
autorizatie de construire sau desfiintare, constructii cu caracter provizoriu, pentru identificarea 
persoanelor  care nu respecta autorizatia de executare a lucrarilor de reparatii ale partii 
carosabile si pietonale; 

27.  Sa participe la actiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a constructiilor 
efectuate fara autorizatie pe domeniul public sau privat al comunei ori pe spatii aflate in 
administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor institutii/servicii publice de 
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interes local, prin asigurarea protectiei perimetrului  si a libertatii de actiune a personalului care 
participaa la aceste operatiuni specifice; 

28.  Sa identifice si sa verifice imobilele sau imprejmuirile aflate in stadiu avansat de 
degradare; 

29.  Sa verifice si sa solutioneze sesizarile si reclamatiile primite din partea cetatenilor, 
legate de problemele specifice in domeniul disciplinei in constructii si al afisajului stradal; 

30.  Sa identifice bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al comunei si sa 
aplice procedurile legale in vederea ridicarii acestora; 

31.  Sa verifice respectarea normelor privind pastrarea curateniei in locurile publice; 
32.  Sa verifice la respectarea normelor privind protejarea si conservarea spatiilor 

verzi; 
33.  Sa actioneze pentru respectarea normelor legale privind desfasurarea comertului 

stradal si a activitatilor comerciale, respectiv a conditiilor si a locurilor stabilite de autoritatile 
administratiei publice ale comunei; 

34.  Sa verifice respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor 
publicitare si a locurilor de comercializare a produselor din tutun si a bauturilor alcoolice; 

35.  Sa acorde sprijin autoritatilor de control sanitar, de mediu si de protectie a 
consumatorilor in exercitarea atributiilor de serviciu specifice domeniului lor de activitate; 

36.  Sa verifice daca in incinta unitatilor de invatamant, precum si pe aleile de acces in 
aceste institutii se comercializeaza sau se expun spre vanzare bauturi alcoolice sau tutun; 

37.  Sa indeplineasca atributii, in calitate de persoane imputernicite de Primarul 
Comunei Poiana Campina pentru constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor 
contraventionale in ceea ce priveste frecventa scolara a elevilor in invatamantul obligatoriu; 

38.  Sa indeplineasca atributii, in calitate de persoane responsabile desemnate de 
Primarul Comunei Poiana Campina privind evidenta si aplicarea prevederilor hotararilor 
judecatoresti si ale dispozitiilor organelor judiciare in cursul procesului penal prin care se 
dispune obligarea la prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii, conform actelor 
normative in vigoare; 

39.  Sa indeplineasca atributii in calitate de persoane responsabile desemnate de 
priarul comunei Poiana Campina pentru indeplinirea obligatiilor privind comunicarea citatiilor si a 
altor acte de procedura, in conditiile Codului de procedura civila; 

40.  Sa indeplineasca atributii privind obligatia de prestare a muncii in folosul 
comunitatii dispusa pentru contravenienti in baza unor hotarari judecatoresti, si anume: 
inregistrarea, urmarirea mandatelor de executare, supravegherea contravenientilor, efectuarea 
pontajului si raportului zilnic privind activitatile prestate precum si comunicarea catre instantele 
judecatoresti a modului de executare a mandatelor; 

41. Sa indeplineasca orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative 
ori stabilite prin dispozitie de Primarul comunei Poiana Campina sau prin hotarare a Consiliului 
Local al comunei Poiana Campina. 

In cadrul activitatii de patrulare sunt si cazuri in care membrii patrulei se pot abate de la 
itinerariul de patrulare sau pot intrerupe activitatea de patrulare, acestea fiind: 

1. Pentru urmarirea si prinderea infractorilor disparuti de la locul faptei sau a 
persoanelor date in urmarire; 

2. Pentru conducerea persoanelor infractoare sau suspecte la sediul unitatii de 
politie; 

3. Cand sunt sesizati ca se comit evenimente grave in afara itinerariului; 
4. Pentru a acorda ajutor altui politist sau cetatenilor care se afla in pericol, sunt 

victime ale unui atac sau accident, sau se afla in situatii limita; 
5. Pentru a preveni sau a lua masuri in cazul comiterii unei infractiuni; 
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6. Pentru a interveni urgent in caz de calamitati, catastrofe sau alte dezastre 
naturale; 

7. In cazul imbolnavirii subite a unui membru component al patrulei; 
8. Cand conditiile atmosferice sau alte fenomene naturale fac imposibila continuarea 

misiiunii, cu raportarea de indata a acestei situatii Primarului Comunei Poiana Campina; 
9. Cand primeste dispozitii din partea sefului nemijlocit. 

 
Pentru supravegherea si controlul traficului rutier, in functie de evolutia situatiei operative 

pentru prevenirea evenimentelor rutiere, politistii locali din cadrul Compartimentului Politie 
Locala desfasoara activitati in domeniul circulatiei rutiere pe intreaga retea de drumuri de pe 
raza comunei. 

 
Dispunerea efectivelor aflate in paza obiectivelor: 
 
Paznicii incadrati in Compartimentul Politie Locala din Aparatul de specialitate al 

Primarului Comunei Poiana Campina vor asigura paza obiectivelor de pe raza comunei Poiana 
Campina, pentru ambele zone de patrulare, indeplinind urmatoarele atributii: 

a) Verifica, in timpul servciului, locurile si punctele vulnerabile existente si starea 
incuietorilor, a amenajarilor tehnice si a sistemelor de paza si alarmare si iau, in caz de nevoie, 
masurile ce se impun; 

b) Cunosc prevederile legale privind accesul in obiective si regulile stabilite in 
planurile de paza; 

c) Supravegheaza ca persoanele carora li s-a permis accesul in incinta, pe baza 
documentelor stabilite, sa se deplaseze numai in locurile pentru care au primit permisiunea de 
acces; 

d) Nu parasesc postul incredintat decat in situatiile si conditiile prevazute in 
consemnul postului; 

e) Verifica obiectivul incredintat spre paza, cu privire la existenta unor surse care ar 
putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. In cazul in care acestea s-au 
produs, iau primele masuri de salvare a persoanelor si a bunurilor, precum si pentru limitarea 
consecintelor acestor evenimente si sesizeaza organele competente; 

f) In cazul savarsirii unei infractiuni flagrante, iau masuri de predare a faptuitorului 
structurilor Politiei Romane competente potrivit legii. Daca faptuitorul a disparut, asigura paza 
bunurilor, nu permite patrunderea in campul infractional a altor persoane si anunta unitatea de 
politie competenta, intocmind totodata proces- verbal cu cele constatate; 

g) Fac uz de mijloacele din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale; 
h) Intocmesc zilnic nota cu principalele evenimente si o prezzinta sefului Politiei 

Locale / Primarului Comunei Poiana Campina; 
i) Indeplinesc orice alte atributii stabilite prin lege. 

 
 

B. MISIUNILE SPECIFICE 
 

Functionarii publici din cadrul Compartimentul Politie Locala desfasoara o serie de actiuni 
care sa conduca la mentinerea ordinii si linistii publice, respectiv: 

a) Mentin ordinea publica in imediata apropierea a unitatilor de invatamant publice, a 
unitatilor sanitare publice, in parcarile auto aflate pe domeniul public sau privat al comunei, in 
zonele comerciale si de agrement, in parcuri, piete, cimitire, precum si in alte asemenea locuri 
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publice aflate in proprietatea si/sau administrarea comunei sau a altor institutii/servicii publice 
de interes local, stabilite in Planul de ordine si sigurannta publica al Comunei Poiana Campina; 

b) Participa, impreuna cu autoritatile competente prevazute de lege, potrivit competentelor, 
la activitati de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de calamitati naturale ori 
catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de asemenea evenimente; 

c) Actioneaza pentru identificarea cersetorilor, a copiilor lipsiti de supravegherrea si 
ocrotirea parintilor sau a reprezentantilor legali, a persoanelor fara adapost si procedeaza la 
incredintarea acestora serviciilor publice de asistenta sociala in vederea solutionarii situatiiei 
acestora, in conditiile legii; 

d) Constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea 
legislatiei privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, a celei privind programul 
de gestionare a cainilor fara stapan si a celei privind protectia animalelor si sesizeaza serviciile 
specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan despre existenta acestor caini si acorda 
spijin personalului specializat in capturarea si transportul acestora la adapost; 

e) Asigura protectia personalului din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Poiana 
Campina, din institutiile sau serviciile publice de interes local la efectuarrea unor controale ori 
actiuni specifice; 

f) Participa, impreuna 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; 

g) Asigura paza bunurilor si obiectivelor aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale 
si/sau in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor servicii/institutii 
publice de interes local, stabilite de catre Consiliul Local al Comunei Poiana Campina; 

h) Constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 
convietuirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatii administratiei publice 
centrale si locale, pentru faptele constatate in raza teritoriala de competenta; 

i) Executa, in conditiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmarire penala 
si instantele de judecata care arondeaza unitatea administrativ-teritoriala, pentru persoanele 
care locuiesc pe raza de competenta; 

j) Participa, alaturi de Politia Romana, Jandarmeria Romana si celelalte forte ce compun 
sistemul integrat de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii 
stradale; 

k) 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; 

l) Asigura masuri de protectie a executorilor judecatoresti cu ocazia executarilor silite; 
m) Acorda, pe teritoriul comunei Poiana Campina, sprijin imediat structurilor competente cu 

atributii in domeniul mentinerii, asigurarii si restabilirii ordinii publice; 
n) Actioneaza in zona de competenta stabilita prin Planul de ordine si siguranta publica al 

Comunei Poiana Campina pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, precum si 
pentru mentinerea ordinii si linistii publice sau curateniei unitatii administrativ- teritoriale; 

o) Intervin la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenta 112, pe principiul “ cel mai 
apropiat politist de locul evenimentului intervine” in functie de specificul atributiilor de serviciu 
stabilite prin lege si in limita competentei teritoriale; 

p) Actioneaza, in conditiile art. 6 lit k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea 
persoanelor si a bunurilor urmarite in temmeiul legii; 

q) Participa la executarea masurilor stabilite in situatii de urgenta; 
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r) In cazul constatarii in flagrant a unei fapte penale, imobilizeaza faptuitorul, iau masuri 
pentru conservarea locului faptei, identifica martorii oculari, sesizeaza imediat organele 
competente si predau faptuitorul structurilor Politiei Romane competente teritorial, pe baza de 
proces-verbal, in vederea continuarii cercetarilor; 

s) Conduc la sediul Politiei Locale/structurii Politiei Romane competente pesoanele 
suspecte a caror identitate nu a putut fi stabilita, in vederea luarii masurilor ce se impun; 

t) Asigura aplicarea intocmai a prevederilor legale ce reglementeaza activitatea de paza, 
mentinerea ordinii si linistii publice, regulile de convietuire sociala si integritatea corporala a 
persoanelor;  

u) Intocmesc zilnic nota cu principalele evenimente  si o prezinta sefului Politiei Locale / 
Primarului Comunei Poiana Campina; 

v) Informeaza de indata Primarul Comunei Poiana Campina/seful Politiei Locale despre 
toate evenimentele deosebite inregistrate in activitatea de paza si mentinere a ordinii publice si 
tin evidenta acestora; 

w) Indeplinesc orice alte atributii stabilite prin lege sau fisa postului; 
In cazul actiunilor de protectie civila sau in actiuni concrete de protectie civila, politistii 

locali vor actiona in locurile stabilite de Primarul Comunei Poiana Campina in functie de situatie. 
Angajatii Compartimentului Politie Locala sunt obligati sa se prezinte de indata la sediul 
Primariei Comunei Poiana Campina sau acolo unde sunt solicitati in situatii de catastrofe, 
calamitati ori tulburari de amploare a ordinii si linistii publice sau alte asemenea evenimente, 
precum si in cazul instituirii starii de urgenta ori a starii de asediu sau in caz de mobilizare si de 
razboi. 
 

C)ACTIVITATI  SI MISIUNI  EXECUTATE IN COMUN 
 
 In vederea prevenirii si combaterii faptelor antisociale, cresterii gradului de siguranta 
publica a cetatenilor, asigurarii, mentinerii si restabilirii ordinii publice pe raza comunei Poiana 
Campina, respectarii normelor legale referitoare la protectia animalelor precum si gestionarii si 
interventiei in cazul situatiilor de urgenta, Politia Locala Poiana Campina coopereaza cu Postul 
de Politie Poiana Campina in baza Protocolului de Cooperare nr.957984/13.11.2012 (10312 din 
data de 19. 11. 2012).  
In continutul acestui document au fost stabilite, in mod concret, activitati specifice si activitati 
comune pe domenii de activitate astfel: 
 1.Efectuarea unui schimb permanent de date si informatii operative in vederea prevenirii 
si combaterii faptelor de natura penala si contraventionala ce se pot comite pe raza localitatii. 
 2.Efectuarea  de patrulari ,actiuni si controale in comun pentru depistarea persoanelor 
care comit infractiuni ,tulbura ordinea si linistea cetatenilor. 
 3.Instruirea politistilor locali cu privire la modul de cooperare cu lucratorii postului de 
politie in cazul sesizarii de evenimente prin  S.N.U.A.U. 112 si solutionarea acestor evenimente 
in echipe mixte politist local-lucrator al postului de politie Poiana Campina. 
 4.Executarea in comun cu lucratorii Postului de politie de patrulari in zona unitatilor de 
invatamant,in zona barurilor,a lacaselor de cult,a unitatilor unde se depoziteaza valori monetare 
( Oficiul Postal Poiana Campina),zona statiei C.F.R,a parcurilor amplasate pe raza comunei,in 
zonele unde sunt amplasate case izolate si care sunt locuite de persoane in varsta ,in zonele 
impadurite din cele patru sate ale comunei Poiana Campina,in zonele unde se afla societati 
comerciale precum si pe traseele de transport produse petroliere,linii telefonice si electrice ce 
sunt amplasate in zone izolate. 
 5.Cresterea sigurantei cetatenilor prin asigurarea ordinii si linistii publice pe teritoriul 
comunei Poiana Campina de catre agentii politiei nationale si politisti locali,indentificarea si 
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monitorizarea starilor conflictuale si a persoanelor cunoscute cu comportament violent precum 
si a bolnavilor psihic periculosi in vederea prevenirii si combaterii producerii de infractiuni 
stradale sau cu violenta. 
 6.Asigurarea unei prezente active a agentilor de politie nationala si a politistilor locali in 
teren,aproape de comunitate ,pentru realizarea unui dialog si pentru cunoasterea problemelor 
cu care aceasta se confrunta ,intervenind in limitele competentei legale. 
 
 Colaborarea Politiei Locale cu alte institutii: 
 
 -Colaborarea cu structurile Jandarmeriei Romane: pe raza comunei Poiana Campina 
efectuandu-se patrulari mai ales in zonele impadurite ale comunei avand ca scop prevenirea si 
combaterea fenomenului infractional pe linie silvica.Deasemenea se asigura masuri de ordine si 
siguranta publica cu ocazia desfasurarii pe raza comunei Poiana Campina a competitiilor 
sportive,manifestarilor cultural-artistice. 
 -Impreuna cu lucratorii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta Prahova si 
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta  se  actioneaza la stingerea unor incendii la 
locuintele cetatenilor din comuna Poiana Campina si a incendiilor de vegetatie, in caz de 
alunecari de teren, caderi de  arbori, crengi si in alte situatii de urgenta.Se acorda sprijin 
echipajelor de interventie SMURD acolo unde acestia au intalnit persoane recalcitrante,in stare 
de ebrietate,sau cu tulburari de comportament pe fond psihic. 
 -Alaturi de  D.S.V.S.A. Prahova si S.V.S.U.   se actioneaza in cazul bolilor la animale 
domestic / salbatice. Efectueaza campanii de informare a populatiei din comuna Poiana 
Campina cu privire la masurile ce se impun a fi luate in gospodariile proprii in situatii deosebite. 
Se efectueaza campanii de informare a populatiei cu privire la vaccinarea antirabica a vulpilor 
aflate in zonele impadurite ale comunei Poiana Campina. 
 -Acordare de sprijin lucratorilor de la Garda Nationala de Mediu cu ocazia controalelor 
efectuate pe raza comunei Poiana Campina care au  ca scop indentificarea alunecarilor de 
teren care pun in pericol drumurile judetene si comunale,verificarea podurilor si podetelor de pe 
albiile raului Prahova si a valcelului Tulburea care prezinta pericol in urma viiturilor inregistrate . 
 -Acordare de sprijin societatilor de paza care au contracte de paza si interventie cu 
agenti economici (magazine,baruri) pentru aplanarea scandalurilor si pentru  conducerea la 
Postul de Politie Poiana Campina a persoanelor care au comis infractiuni(furturi din magazine). 

Totodata, Politia Locala acorda sprijin Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, 
S.V.S.U. si C.L.S.U. in caz de calamitati, catastrofe, iar in calitate de membrii in Comitetul Local 
pentru Situatii de Urgenta Poiana Campina, politistii locali isi indeplinesc atributiile prevazute de 
legislatia in vigoare specifice acestei calitati. 

In desfasurarea activitatii, angajatii Compartimentului Politie Locala din cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Poiana Campina colaboreaza cuInspectoratul pentru 
Situatii de Urgenta,  Jandarmeria Romana, Garda Financiara, servicii voluntare pentru situatii 
de urgenta, formatiuni de protectie civila, Agentia Nationala Sanitar Veterinara si pentru 
Protectia Alimentelor, Garda Nationala de Mediu si alte institutii ori societati de paza.  

 
 

CAPITOLUL III 
 

EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZITIE SI SUPORTUL LOGISTIC 
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     Efectivele Compartimentului Politie Locala din cadrul Aparatului de specialitate al  Primarului  
comunei Poiana Campina sunt  compuse din 3 Politisti Locali- functionari publici , care lucreaza 
in doua schimburi program 08.00-16.00 respectiv 15.00-23.00 de luni pana vineri. 
    Dotare logistica:Uniforma de serviciu in functie de anotimp,telefon de serviciu,catuse 
,baston,spray iritant lacrimogen. 
 In cadrul Compartimentului Politie Locala exista si un numar de 2 posturi Paznic – un 
post ocupat si un post vacant. 

 
 

CAPITOLUL IV 
 

INSTRUIREA  EFECTIVELOR  PENTRU EXECUTAREA  ACTIVITATILOR  
SI  CONTROLUL  DISPOZITIVELOR 

 
 
In conformitate cu prevederile art. 18 alin (1) din Legea nr. 155/2010 – Legea Politiei 

Locale, politistii locali care au atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul 
circulatiei rutiere au urmat un program de formare initiala  organizat intr-o institutie de 
invatamant din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. 

Pentru o buna desfasurare a activitatii in domeniul pazei, ordinii si linistii publice, angajatii 
Compartimentului Politie Locala sunt instruiti lunar si ori de cate ori este nevoie de Primarul 
Comunei Poiana Campina. 

Angajatii Compartimentului Politie Locala sunt instruiti periodic in domeniul prevenirii si 
stingerii incendiilor si protectia muncii. 

Coordonarea si controlul personalului Compartimentului Politie Locala se efectueaza de 
catre seful ierarhic direct, respectiv de catre Primarul Comunei Poiana Campina. 

 
 

CAPITOLUL V 
 

DISPOZITII FINALE 
 

 
Pentru buna desfasurare a activitatii Compartimentului Politie Locala se vor efectua 

informari periodice cu privire la evolutia situatiei operative intre acest compartiment, Postul de 
Politie Poiana Campina si celelalte institutii participante la activitatile de mentinere a climatului 
de ordine si siguranta publica. 

Personalul Compartimentului Politie Locala intocmeste zilnic o nota cu principalele 
evenimente si o prezinta Primarului Comunei Poiana Campina, informeaza de indata Primarul 
comunei, seful Postului de Politie Poiana Campina si Comisia Locala de Ordine Publica a 
Comunei Poiana Campina despre toate evenimentele deosebite inregistrate in activitatea de 
paza si mentinere a ordinii si linistii publice tinand evidenta acestor evenimente si totodata face 
si propuneri corespunzatoare pentru rezolvarea problemelor. 

Evaluarea performantelor profesionale se efectueaza anual in conformitate cu legislatia 
specifica aplicabila functionarilor publici pentru aceia dintre angajati care fac parte din categoria 
functionarilor publici si in conformitate cu legislatia specifica aplicabila personalului contractual 
pentru cei care sunt astfel incadrati.  
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ANEXE LA PREZENTUL PLAN DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA AL POLITIEI 
LOCALE POIANA CAMPINA: 

 
- Anexa nr. 1 – harta unitatii administrativ – teritoriale – Comuna Poiana Campina; 
- Anexa nr. 2 – Protocolul de cooperare incheiat intre Postul de Politie Poiana Campina si 

Politia Locala Poiana Campina nr.  
 

 
COMISIA LOCALA DE ORDINE PUBLICA A COMUNEI POIANA CAMPINA: 
 
Nume si prenume:              Functia        Semnatura: 
 
1.Dl. Ioan Alin Moldoveanu  Primarul Com. Poiana Campina             ________________ 
 
2. Dl. A.s.p.p. Aurelian Dinu         Sef Post Politie Poiana Campina            ________________ 
 
3. Dna. Georgeta Tudorache        Politist local – Politia Locala Poiana     ________________ 
     Campina 
 
4. Dna Simona Ionela Onea           Secretar General al Comunei Poiana      ________________ 
     Campina 
 
5. Dl.  Bogdan Ghimbas                 Consilier local – Consiliul Local al       ________________ 
     Comunei Poiana Campina 
 
6. Dl. Ilie Mihai  Nitescu  Consilier local – Consiliul Local al      _________________ 
     Comunei Poiana Campina 
 
 
7. Dl. Sebastian Vasile Iordache    Consilier local – Consiliul Local al      ________________ 
     Comunei Poiana Campina 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA, 
 SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Sergiu Constanda Simona-Ionela Onea 
 


