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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a 
reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 
 

Elemente privind 
responsabilii/  
operatiunea  
 
 
 

 
Numele si 
prenumele 
 
 

 
Functia 
 
 

 
Data 
 
 

Semnatura  
 

 

1 2 3 4 5 
1.1. Elaborat  Goean Virginia Director 

economic 
30.04.2011  

1.2. Verificat  Goean Virginia Director 
economic 

30.04.2011  

1.3 Aprobat  Popoiu Paulina Director 
general 

30.04.2011  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale  
 

 
Editia/ revizia 
in cadrul editiei 
 

Componenta revizuita 
 
 

Modalitatea 
reviziei 
 

Data de la care se 
aplica 
prevederile 
editiei sau 
reviziei editiei 

 

1 2 3 4 
2.1. Editia 1 x x 01.05.2011 
2.2. Revizia 1    
2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul 
editiei procedurii operationale  
 
 

 
Scopul 
difuzarii 
 

Exem-
plar 
nr.  

Compa
r-
timent 
 

Functia Nume si 
prenume 

Data 
primirii 

Semnatura 

 
Nr. 
Crt 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1. Aplicare 1 Pază Responsabil Marian 

Zărnescu 
1.05.11  

3.2. Aplicare 2 Adminis
trativ 

Administrator Logofetescu 
Florin 

1.05.11  

3.6. Aplicare 3 Secretari
at 

Secretara Roske 
Florica 

1.05.11  

3.4. Informare 1 Contabilit
ate 

Director 
Economic 

Goean 
Virginia 

1.05.11  

3.8. Evidenta 1 PSI Şef birou Marian 
Zărnescu 

1.05.11  

3.6. Arhivare 1 Contabilit
ate 

Economist Ghiur Ioan 1.05.11  

3.7. Alte 
scopuri 

-     - 
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4.    SCOP 
4.1. Prezenta procedura reglementeaza paza obiectivelor, bunurilor si valorilor MNSDG. 
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5. DOMENIU 
5.1. Procedura se aplica de către Serviciul Pază, PSI,  Administrativ 
5.2. La Procedura participa tot personalul . 
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6. DOCUMENTE DE REFERINŢA 
 
6.1. Regulamentul de ordine interioara 
6.2. Regulamentul de organizare si functionare  
6.3. Legea nr. 53/2003- Codul Muncii si OUG 65/2005-Modificari la Codul 
Muncii ; 
6.4. Contractul colectiv de munca 
6.5. Legea nr. 333, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, din 
08 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 525/22 iulie 2003  
6.6. Decretului nr. 469/07 iulie 2003, pentru promulgarea Legii privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 
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7.    DEFINIŢII SI PRESCURTĂRI  
 
7.1. DEFINIŢII 
 

Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si  mijloace specifice, in scopul 
asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si  valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care 
lezeaza dreptul de  proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii 
persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica  
sau sanatatea.     

                                                               
 
7.2. PRESCURTĂRI 
7.2.1. MNSDG- Muzeul National al Satului Bucuresti 
7.2.2. L       - Lege 
7.2.3. OMFP - Ordin al Ministrului Finanţelor Publice 
7.2.4. PM – protectia muncii 
7.2.5. SSM – securitatea si sanatatea in munca 
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8.        DESCRIEREA PROCEDURII 

 
CAPITOLUL I 

- Dispoziţii generale - 
     Art 1. 

> Paza este o activitate desfăşurată prin forţe şi mijloace specifice, în scopul asigurării 
siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care 
lezează dreptul de proprietate şi existenţă materială a acestora. 

> Paza se realizează prin forţe şi mijloace civile de către MNSDG  şi/sau al unei 
societăţi specializate de pază şi protecţie 

> Art 2.  
> Paza se organizează şi se efectuează potrivit planului de pază întocmit de MNSDG, 

Serviciul Pază Administrativ cu avizul de specialitate al poliţiei. Acest aviz este 
obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de pază. 

> Prin planul de pază se stabilesc în principal: - caracteristicile obiectivului păzit, în 
zona respectivă, numărul de posturi şi amplasarea acestora, necesarul de personal 
pentru pază, amenajările, instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi alarmare, 
consemnul postului, legăturile şi cooperarea cu alte organe cu atribuţii de pază a 
obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi modul de acţiune în diferite situaţii. De 
asemeni vor fi prevăzute şi regulile de acces, potrivit dispoziţiilor directorului 
general, precum şi documentele specifice biroului de pază. 

> Documentele specifice, necesare executării şi evidenţei serviciului de pază şi 
modelele acestora sunt stabilite prin Hotărâre de Guvern. 

> Planul de pază pentru muueu este prezentat în Anexa nr. 1 care este exemplar secret. 
> Planul de pază se păstrează la: un exemplar la Poliţie si un exemplar la Serviciul  

Administrativ. 
> Fişa postului pentru personalul care asigură paza , este prezentată în anexa 2. 

 
 

CAPITOLUL  II 
- Forme de pază - 

Paza proprie şi sau printr-o societăte  specializată de pază şi protecţie 

Art. 3. 
>  Paza proprie a muzeului, se organizează în raport 

cu natura obiectivelor, a bunurilor şi valorilor ce urmează a fi păzite, cu 
amplasarea, întinderea şi vulnerabilitatea pe care le prezintă muzeul  şi locuri din 
incinta acesteia, punctele de acces şi cu alte criterii specifice. 

Art. 4. 
> Paza proprie şi sau printr-o societăte  specializată de pază şi protecţie se realizează 

cu personal calificat, angajat al muzeului, conform legii. 
> În funcţie de numărul personalului de pază, conducerea , va numi un împuternicit 

de la Serviciul Pază Administrativ, care să asigure selecţia, încadrarea, instruirea, 
planificarea şi controlul acestuia. 

> Împuternicitul cu paza de la Serviciul Administrativ, se subordonează direct 



Ediţia: 1 
Nr.de ex.: 3 PROCEDURA OPERATIONALA  

privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor  Revizia: - 
Nr.de ex. :-  

Pagina 9 din 23 

                               
Unitatea 

Muzeul National 
al Satului 

“Dimitrie Gusti” 
 

Biroul Pază PSI 
 

 
Cod: P.O. 17 

Exemplar nr.: 1 
 

administratorului şi stabileşte împreună cu acesta măsurile cele mai eficiente de 
pază. 

Art. 5. 
> Personalul de pază, se compune din 

paznici, portari sau alte persoane stabilite de conducerea unitatii, din 
persoanele desemnate să asigure instruirea, controlul şi coordonarea activităţii de 
pază. Se asimilează personalului de pază şi persoanele care cumulează atribuţii de 
pază cu alte atribuţii de serviciu. 

> Personalul de pază se dotează cu 
uniforme, echipament de protecţie şi însemne distinctive pe care le poartă. 

 
Art. 6 . 
> Cu avizul poliţiei, personalul din paza , 

poate fi dotat cu arme de foc, bastoane de cauciuc sau tip tomfe, sprayuri 
lacrimogene şi alte mijloace, în raport cu importanţa obiectivelor, a bunurilor şi 
valorilor păzite. 

 
CAPITOLUL III 

- Paza transporturilor bunurilor şi valorilor importante – 

Art. 7. 
> Paza transporturilor bunurilor şi valorilor importante, constând în sume de bani, 

cecuri sau alte înscrisuri de valoare, se asigură cu mijloace de transport anume 
destinate şi se realizează, după caz, cu personal propriu, sau al unei societăţi 
specializate de pază şi protecţie, înarmaţi 
cu arme de foc, în condiţiile legii. 

Art. 8. 
> Paza transporturilor de bunuri şi valori se organizează şi se execută potrivit 

planului de pază, întocmit  împreuna cu unitatea prestatoare, cu avizul poliţiei 
care este obligatoriu şi în cazul modificării acestuia. 

> Prin planul de pază se stabilesc: - bunurile şi valorile ce urmează a fi transportate, 
durata transportului, mijlocul de transport folosit, variantele de transport, 
dispozitivul de pază, consemnul general şi particular pentru personalul implicat, 
dotarea cu mijloace tehnice şi de auto-apărare, modul de acţiune în diferite 
situaţii, potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

> De regulă, transportul de bunuri sau valori importante se efectuează pe timp de 
zi. 

> Efectivele necesare pazei bunurilor şi valorilor se stabilesc de comun acord de 
către directorul muzeului, care asigură efectivele de pază şi cel al unităţii 
beneficiare, prin planul de pază şi contract. 

Art. 9 . 
> Mijloacele auto destinate transportului bunurilor şi valorilor, prevăzute la art. 8 

se certifică potrivit legii, de către un laborator sau un organism de certificare 
abilitat, care stabileşte, conform standardelor, clasa de siguranţă în care se 
încadrează.  Acestea se  amenajează în mod corespunzător,  se  dotează cu 
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dispozitive tehnice de pază şi alarmare, destinate să asigure securitatea deplina a 
persoanelor însoţitoare, a bunurilor, valorilor şi produselor speciale transportate şi 
se echipează cu tehnică de transmisiuni radio pe frecvenţele aprobate conform 
legii.  

>     Autovehiculele care în mod curent sunt folosite pentru transportul unor valori de 
mai mică importanţă vor fi prevăzute cu casete metalice fixate pe caroserie, 
dotate cu încuietori, sisteme de alarmare şi vor fi însoţite de una sau mai multe 
persoane, desemnate din muzeului, sau de agenţi de pază. Certificarea acestor 
autovehicule nu este obligatorie. 

 
CAPITOLUL  IV  

Mijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei 

Art. 10. 
> Se va asigura paza prin mijloace mecanico-fizice de protecţie şi sisteme de 

alarmare împotriva efracţiei în locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a 
bunurilor, valorilor şi suporturilor de stocare a documentelor. 

> Proiectele ce vizează măsurile prevăzute la aliniatul 1, se avizează de către 
instituţiile abilitate, potrivit actelor normative ce privesc protecţia informaţiilor 
clasificate. 

> Elementele de protecţie mecanico-fizice, încorporate imobilelor destinate 
păstrării, depozitării şi manipulării bunurilor şi valorilor de orice fel, trebuie să 
fie certificate că rezistă la efracţie, corespunzător gradului de siguranţă impus de 
caracteristicile obiectivului păzit. 

> În sensul prezentului manual, prin elemente de protecţie mecanico-chimice se 
înţelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, tezaure, 
geamuri şi folie de protecţie, grilaje, uşi şi încuietori. 

> În sensul prezentului manual, prin sistem de alarmare împotriva efracţiei se 
înţelege ansamblul de echipamente electronice compus din: centrală de comandă 
şi semnalizare optică şi acustică, detectoare de prezenţă antişoc şi acustice, 
butoane şi pedale de panică, control de acces şi televiziune cu circuit închis cu 
posibilităţi de înregistrare şi stocare a imaginilor şi datelor, de natură să asigure o 
protecţie corespunzătoare a obiectivelor şi persoanelor. 

> Instalarea, modificarea, inclusiv punerea în funcţiune a sistemelor de alarmare 
împotriva efracţiei, se avizează şi se controlează potrivit prevederilor aliniatului 
2. 

> Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se întocmesc în 
conformitate cu normele tehnice stabilite prin Hotărârea de Guvern. 

> a) În cadrul măsurilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, 
se vor folosi numai mijloace de protecţie mecanico-fizice şi de alarmare 
împotriva efracţiei care sunt certificate. 

b) Certificarea calităţii mijloacelor de protecţie mecanico-fizice, prevăzute 
la al. (a), şi a componentelor acestora, produse în România sau importate, se 
face de către un laborator din ţară, autorizat şi acreditat, potrivit legii. 

> Beneficiarii sistemelor de alarmare şi mijloacelor de protecţie mecanico-fizice, 
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sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor referitoare la sistemele 
instalate sau avute în întreţinere. 

 
CAPITOLUL V 

- Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază - 

SECŢIUNEA I 

Selecţia şi angajarea personalului de pază 

Art. 11. 
> Răspunderea pentru selecţia, angajarea, nivelul pregătirii, echiparea şi dotarea 

personalului de pază, revine Administratorului. 

Art. 12. 
> Personalul cu atribuţii de pază se compune din: - agenţi de pază, portari, 

paznici, însoţitori de valori, sau alte persoane stabilite de administrator, desemnate 
să asigure instruirea, controlul şi coordonarea activităţii de pază. 

Art. 13. 
> Persoana care urmează să îndeplinească atribuţii de pază, trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
a) - să fie cetăţean român şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani; 
b) - să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei; 
c) - să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; 
d) - să fie atestat profesional, potrivit prevederilor Legii 333/2003  Art. 39. 

> Angajarea personalului cu atribuţii de pază, se face pe baza atestatului eliberat 
de poliţie, a certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, a 
certificatului de cazier judiciar şi după caz, a avizului poliţiei pentru port armă. 

> Sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului profesional, prevăzut la al. 
1, persoanele care fac dovada că provin din sistemul de apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională. 

SECŢIUNEA II 

Atestarea şi pregătirea personalului de pază 

Art. 15. 
> Atestarea personalului pentru executarea activităţii de pază a obiectivelor, bunurilor 

şi valorilor se face după obţinerea avizului din partea organelor de poliţie şi 
absolvirea unor cursuri de calificare, cu durata minimă de 90 de zile, contra cost, 
organizate de Jandarmeria Română, Serviciul de Protecţie şi Pază, Corpurile 
Gardienilor Publici sau societăţile specializate de Pază şi Protecţie, precum şi de 
alte persoane juridice care au înscris în obiectul de activitate această prestaţie 
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avizate de Ministerul de Interne. 
> Înscrierea la cursurile de calificare, se face pe baza cererii candidatului, a 

documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13 şi avizului 
poliţiei. 

SECŢIUNEA III 

Dotarea personalului de pază 

Art. 16. 
> Conducerea unitatii este obligată să doteze personalul de pază cu 

uniformă, însemne distinctive şi după caz, echipament de protecţie, pe care 
acesta le poartă numai în timpul executării serviciului. 

Art. 17. 
> Personalul de pază are obligaţia de a purta în timpul serviciului un ecuson de 

identificare, cu numele şi prenumele, precum şi cu denumirea universităţii. 
Art. 18. 
> Uniforma şi însemnele se stabilesc de către conducerea unitatii. Acestea 

vor fi inscripţionate numai cu denumirea şi sigla unitatii. 
Art. 19. 
> În raport cu importanţa şi natura obiectivului, bunurilor şi valorilor păzite, cu avizul 

poliţiei, personalul de pază poate fi dotat cu arme de foc, bastoane de cauciuc sau 
tomfe, pulverizatoare iritant - lacrimogene de capacitate şi alte mijloace de apărare, 
autorizate prin lege. 

> Dotarea cu arme de foc a personalului de pază se face numai după avizarea de către 
poliţie a planului de pază a obiectivului, ori a transportului de bunuri şi valori 
importante. 

Art. 20. 
> Armamentul şi muniţia se asigură prin închiriere, contra cost, de către unitatea 

de poliţie competentă teritorială. 
 
 

 
CAPITOLUL VI.  

- Atribuţiile personalului de pază - 

Art. 21. 
> Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, 

fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi 
valorilor MNSDG. 

Art. 22. 
> În timpul serviciului, personalul de pază este obligat: 

a) Să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, 
pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii 
MNSDG 
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b) Să păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate, în planul de pază şi 
să asigure integritatea acestora; 

c) Să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale 
şi cu dispoziţiile în termen; 

d) Să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că 
au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care 
încalcă normele interne stabilite prin reglementările proprii, iar în cazul 
infracţiunilor flagrante să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitori, bunurile 
sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau a altor fapte ilicite, luând măsuri 
pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces verbal pentru 
luarea acestor măsuri; 

e) Să înştiinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unitatii, despre 
producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre 
măsurile luate; 

f) În caz de avarii produse la instalaţiile sanitare, electrice sau telefonice şi în 
orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă la 
cunoştinţa celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru 
limitarea consecinţelor evenimentului; 

g) În caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, 
a bunurilor şi a valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unitatii şi 
poliţia;  
h) Să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi 
valorilor în caz de dezastre;  
i)   Să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul  
unitatii şi să-şi dea concursul  pentru  îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei 
pentru prinderea infractorilor; 
j)   Să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are 
acces la asemenea date şi informaţii;  
k) Să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie şi 
armamentul cu care este dotat şi să facă uz de armă numai în cazurile şi în 
condiţiile prevăzute de lege; 
l)   Să poarte uniforma şi semnele distinctive numai în timpul serviciului, 
cuexcepţia locurilor de muncă unde se impune o altă ţinută;  
m) Să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu 
consume astfel de băuturi în timpul serviciului;  
n) Să nu absenteze fără motive temeinice şi să anunţe în prealabil conducerea 
unitatii despre aceasta;  
o) Să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit 
nelegale, şi să fie respectuos în raporturile de serviciu; 
p) Să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, 
precum şi orice alte sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit planului de pază;  

      q) Să respecte consemnul general şi particular al postului.  
Art. 23. 

>     Şeful formaţiei de pază, pe lângă obligaţiile prevăzute la art. 22, are şi următoarele 
atribuţii:  
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      a)    Să organizeze, să conducă şi să controleze activitatea de pază, precum şi 
modul        

             de executare a serviciului de către personalul din subordine; 
b) Să informeze de îndată conducerea universităţii şi poliţia despre evenimentele 

produse pe timpul activităţii de pază şi să ţină evidenţa acestora; 
c) Să propună conducerii universităţii măsuri pentru perfecţionarea activităţii de 

pază; 
d) Să ţină evidenţa armamentului şi a muniţiei din dotarea personalului de pază, 

să asigure păstrarea, întreţinerea, depozitarea şi folosirea acestora, conform 
legii; 

e) Să execute programul de pregătire profesională specifică a personalului de 
pază din subordine. 

 
 
 

CAPITOLUL VII.  

- Obligaţiile conducătorului unitatii-  

Art. 24. 
> Conducătorul   unitatii are următoarele obligaţii privind paza bunurilor şi valorilor 

MNSDG; 
a) răspunde de organizarea şi funcţionarea pazei bunurilor şi valorilor, pe care le 

deţine cu orice titlu; 
b) asigură pentru executarea serviciului de pază, selecţionarea persoanelor cu 

profil moral corespunzător, cu aptitudini fizice şi profesionale necesare acestei 
activităţi; 

c) ia măsuri de instruire specifică a personalului de pază şi controlează modul în 
care acesta îşi execută atribuţiile de serviciu; 

d) asigură executarea amenajărilor şi a instalaţiilor necesare desfăşurării 
serviciului de pază, precum şi introducerea, întreţinerea şi menţinerea în stare 
de funcţionare a sistemelor tehnice de legătură, de pază şi de alarmare 
împotriva efracţiei; 

e) asigură echiparea personalului de pază cu uniformă şi însemne distinctive, în 
condiţiile legii; 

f) încheie contracte de servicii în domeniul pazei, pentru instalarea sistemelor de 
alarmă împotriva efracţiei, numai cu societăţile sau persoanele cărora li s-a 
acordat licenţa, după caz de către Inspectoratul General de Poliţie; 

g) stabileşte reguli privind accesul şi circulaţia în obiectivul păzit; 
Art. 25. 
> Îndeplinirea obligaţiilor    prevăzute la art. 24, se realizează, după caz, cu sprijinul 

de specialitate al unităţilor de poliţie competente teritorial. 
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9. Responsabilităţi 
 

Nr. 
Crt. 

Compartimentul 
(postul)/actiunea 

(opratiunea) 

I II III IV V 

0 1 2 3 4 5  
1 Nume prenume E     
2   V    
3    A   
4     Ap.  
5      Ah. 
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10.  Anexe, inregistrari, arhivari  
 
 

Arhivare Nr. 
anexa 

Denumirea 
anexei 

Elaborator Aprobat  Nr.de 
exemplare 

Difuzare 

loc perioada 

Alte 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Plan de 

paza  
  2  - - - 

2 Fisa post 
portar 

  - - - - - 

3 - - - - - - - - 
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11. Cuprins 
 

Numarul 
componentei 

in cadrul 
procedurii 

operationale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 

 Coperta   
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea 

editiei sau, dupa,caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii 
operationale 

 

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii 
operationale 

 

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, 
caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale 

 

4. Scopul procedurii operationale  
5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale  
6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale  
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura 

operationala 
 

8. Descrierea procedurii operationale  
9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii  
10. Anexe, inregistrari, arhivari  
11. Cuprins  
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ANEXA 2 

CASA CORPULUI DICDACTIC BRASOV 
NR.__________ /______________ 
 

 
FIŞA POSTULUI NR . _____  - PORTAR – 

 
 
I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A POSTULUI  

Denumirea instituţiei publice : MNSDG 
Compartimentul :  Serviciul Administrativ  
Denumirea postului : PORTAR 
Nivelul studiilor:  ŞCOALA GENERALĂ 
Gradul profesional al ocupantului postului: PORTAR 
Nivelul postului: DE EXECUŢIE 
Punctajul postului : Minim = 1,8      Maxim = 2,8     Mediu = 2,3 
 

II. STANDARD DE PERFORMAN ŢĂ ASOCIAT POSTULUI  
(exprimat prin indicatori)  

INDICATORI  
pondere ind. în 
standard 

UNIT. DE MĂSURA SPECIFICA 
OPERAŢIUNILOR POSTULUI  

INDICI DE  
PERFORMANT ă 
puncte acordate 

CANTITATE 
30% 

> Efectuarea integrală a normei anuale de 
lucru 
> Asigurarea serviciul de pază şi a ordinii 
publice a minim unui cămin  
> Excedent fată de norma minimă 

95-100 % = 5 pct. 
90-95 %  = 4 pct.  
85-90 %  = 3 pct. 
80-85 %  = 2 pct.  
80 %       = 1 pct. 

CALITATE 
15% 

> Modalitatea efectuării serviciului de pază. 
> Gradul   de   mulţumire   al   (elevilor)   
beneficiarilor 
Îndeplinirea sarcinilor de serviciu în termenele 
stabilite. 

95-100 % = 5 pct.  
90-95 %  = 4 pct.  
85-90 %  = 3 pct.  
80-85 %  = 2 pct.  
80 %       = 1 pct. 

Nr. 
crt .  
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 

COSTURI >     Utilizarea în condiţii de fiabilitate a 
echipamentului de lucru. 

95-100 % = 5 pct. 

4. 
5. 
6. 

20% >     Limitarea la strictul necesar al apei şi 
energiei electrice, prin   controlul   permanent   
şi   eficient   al   holurilor   şi grupurilor 
sanitare. 

90-95 %  = 4 pct.  
85-90 %  = 3 pct.  
80-85 %  = 2 pct.  
80 %       = 1 pct. 
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TIMPUL 
10% 

>     utilizarea eficienta a timpului 
normat de lucru. realizarea sarcinilor 
de serviciu în timp util. 

95-100 % = 5 pct.  
90-95 %  = 4 pct.  
85-90 %  = 3 pct.  
80-85 %  = 2 pct.  
80 %       = 1 pct. UTILIZAREA 

RESURSELOR 
15% 

> Cunoştinţe de protecţia muncii şi Norme 
P.S.I. 
> Utilizarea   corectă   şi   eficientă   a   

echipamentului   şi obiectelor din dotarea 
proprie. 

95-100 % = 5 pct.  
90-95 %  = 4 pct.  
85-90 %  = 3 pct.  
80-85 %  = 2 pct.  
80 %       = 1 pct. 

MOD DE 
REALIZARE 
10% 

>     Integrare rapida în colectiv, organizare 
muncă în echipă. 

Relaţii: 
- ierarhice: subordonat administratorului  
- funcţionale: personalul administrativ şi ceilalţi 
portari, îngrijitori, magazioner. 
- de colaborare: personalul CCD 

Foarte bine - 5 pct. 
Bine - 4 pct.  
Mediu - 3 pct. 
Satisfăcător - 2 pct. 
Nesatisfăcător - 1 pct. 

III. CRITERII DE EVALUARE A POSTULUI  
 

  DESCRIEREA POSTULUI  
   Criterii de evaluare - condiţiile pentru ocuparea postului 

CRITERIUL  CALIFICATIVUL  

 MINIM  MAXIM  
Pregătire profesională impusă ocupantului postului 1 2 
Pregătirea de bază - 1 2 
Pregătirea de specialitate, specializări, cursuri - 0 0 
Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice 2 3 
Experienţa în muncă - vechime minimă 2 ani 1 2 
Modalitatea de rezolvare a sarcinilor de serviciu: 1 1 
Dificultatea operaţiunilor specifice postului 2 3 
Complexitatea postului - diversitatea operaţiunilor 1 2 
Gradul de autonomie 1 1 
Efortul intelectual 0 0 
Aptitudini deosebite 0 0 
Tehnologii speciale 0 0 
Responsabilitatea implicată de post 2 3 
Responsabilitatea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor de 
serviciu. 

1 2 

Nr. 
crt. 
 
1. 
1.1 
1.2 
2 
2.1 
2.2 
3. 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
4. 
4.1 
4.2 
4.3 
5. 
5.1 

Responsabilitate de conducere, coordonare structuri, echipe, 
proiecte. 

1 1 
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Responsabilitatea pregătirii lu ării unor decizii, păstrarea 
confidenţialităţii 

0 0 

Sfera de relaţii  1 2 
Grad de solicitare din partea subiecţilor serviciilor oferite 1 2 
Grad de solicitare din partea structurilor interne 0 0 
Grad de solicitare din partea structurilor externe 0 0 
 

CALCULUL PUNCTAJULUI DE EVALUARE A POSTULUI  

CRITERII DE EVALUARE A POSTULUI  

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului. 
2. Experienţa necesara executării operaţiunilor specifice postului. 
3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului. 
4. Responsabilitatea implicata de post. 
5. Sfera de relaţii.  
 
PUNCTAJ TOTAL  
 
 

CALIFICATIV 
1-5 

PUNCTAJUL 
REZULTAT  

Pondere 
%  

MAXIM  MINIM  MAXIM  
10 2 0,1 0,2 

30 3 0,6 0,9 

30 3 0,6 0,9 

20 3 0,4 0,6 
10 2 0,1 0,2 
 

MINIM  
1 
2 
2 
2 
 1 

 1,8 2,8 
   MEDIU  2,3 
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IV ATRIBU ŢII DE SERVICIU  

1. Execută zilnic sarcinile de serviciu stabilite; 
2. Sesizează în scris imediat şeful direct atunci când observa fapte sau evenimente care 

contravin Regulamentului de Funcţionare al MNSDG; 
3. Respectă normele de timp şi normele    consumurilor de materiale stabilite şi acţionează 

permanent în vederea reducerii acestora; 
4. Atunci când constată pierderi de apă potabila , apă caldă , sau agent termic, ia toate măsurile 

ce se impun în vederea eliminării sau diminuării acestora; 
5. Execută, în caz de incendiu, atribuţiile pe linie P.S.I. care-i revin în cadrul echipei de 

intervenţie a căminului; 
6. Execută orice alte dispoziţii referitoare la activitatea MNSDG; 
7. Confirmă prin autocontrol calitatea lucrărilor executate. 

V. RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI  

Acţionează pentru asigurarea pazei şi ordinii publice în cadrul MNSDG: 

1. - să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni 
producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţilor păzite; 

2. - să păzească obiectivul, bunurile şi valorile primite în pază şi să asigure integritatea acestora; 
3. - să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile 

interne; 
- să efectueze controlul la intrarea şi ieşirea din cămin a studenţilor şi persoanelor care vin în 

vizită la aceştia. În cazul în care au fost găsite documente de serviciu sau bunuri a căror scoatere din 
obiectiv nu este justificată cu acte în regulă, personalul de paza va reţine documentele, bunurile şi 
persoanele care le deţin şi anunţa de îndată pe şeful ierarhic, conducerea unităţii şi Poliţia. 
4. - să nu permită accesul în obiectivele păzite persoanelor aflate în stare de ebrietate; 

5. - să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii ca au săvârşit 
infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin 
regulamente proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să oprească şi să predea politiei pe 
făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri 
pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal despre luarea acestor măsuri; 

5. - să aducă la cunoştinţă de îndată, conducerea unităţii şi şefului ierarhic despre producerea 
oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate; 

6. - în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apa, de combustibili ori de 
substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de 
natura să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinţa celor în drept asemenea evenimente 
şi să i-a primele măsuri imediat după constatare; 

7. - în caz de incendii, să i-a imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a 
valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe şeful ierarhic, conducerea unităţii şi Poliţia; 

8. - să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor, a bunurilor şi a valorilor în caz de calamităţi; 
9. - să sesizeze Poliţia în legătura cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să de-

a concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin Politiei pentru prinderea infractorilor; 
10. - să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la 
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asemenea date şi informaţii; 
11. - să poarte în timpul serviciului armamentul cu care este dotat şi să facă uz de arma numai în 

cazurile şi condiţiile prevăzute de lege; 
12. - să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului; 
13. - să nu se prezinte la serviciu sub influenta băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de 

băuturi în timpul serviciului; să nu absenteze şi să nu părăsească postul fără motive temeinice şi 
fără să anunţe, în prealabil, conducerea unităţii despre aceasta; 

14. - să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici şi să fie respectuos în raporturile de serviciu; 
15. - să execute, în raport cu specificul obiectivului, bunurilor sau valorilor păzite, orice alte sarcini 

care i-au fost încredinţate potrivit planului de pază; 
16. - răspunde de predarea şi primirea serviciului de pază pe baza de proces-verbal ce v-a fi semnat 

de ambii portari primitor şi predator; 
17. - răspunde ca accesul în obiectiv să se facă în conformitate cu prevederile legale, consemnează 

în caiet vizitatorii cu nume , prenume, serie şi număr de buletin, domiciliul, data intrării şi data 
ieşirii din cămin precum şi camera la care solicită vizita; pe toată durata vizitei actul de 
identitate rămâne la portar; 

18. - răspunde ca la căminele care au montate bariere pentru calea de acces la ghenele de gunoi să 
nu fie parcate maşini; 

19. - răspunde de efectuarea curăţeniei în holurile centrale ale căminului şi în fata căminelor; 
20. - răspunde de închiderea căminelor pe perioada vacanţelor, iar în cursul anului scolar intre orele 

2300-0600, accesul vizitatorilor este interzis ; 
21. - răspunde de informarea elevilor cu date despre activitatea administraţiei căminului; 
22. - răspunde de limitarea consumului de utilităţi în cămine: 
 

- închide sursele de lumini excedentare; 
- închide robinetele lăsate deschise; 
- anunţă orice avarie personalul tehnic de specialitate; 

24. - răspunde de completarea corespunzătoare a documentelor postului şi păstrarea lor. 
25. - personalul de paza este obligat să cunoască foarte bine planul de evacuare în caz de incendiu şi 

organizarea echipelor de intervenţie. 

Consemne specifice postului. 

Portarii care asigura paza căminelor, vor avea în plus următoarele atribuţiuni: 
- verifică dacă sediul unde îşi au birourile cele doua casierii şi celelalte servicii din 

cadrul MNSDG, este asigurat şi încuiat, iar în momentul când se 
declanşează alarma caseriei se deplasează de urgenta la fata locului, face constatările 
necesare şi anunţa şeful ierarhic şi organele de Poliţie. 
 
 

VI. NORME ETICE OBLIGATORII CORESPUNZ ĂTOARE 
OCUPANTULUI POSTULUI 

 
1. Va servi cu responsabilitate interesele MNSDG, ale conducătorilor şi salariaţilor acesteia; 
2. Va fi ghidat în toate activităţile de adevăr, dreptate, acurateţe şi bun gust; 
3. În exercitarea atribuţiilor va aborda un comportament care să exercite o influentă pozitivă 

asupra colaboratorilor; 
4. Va acorda aceeaşi consideraţie drepturilor şi intereselor celorlalţi ca şi cerinţelor personale; 
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5. Va menţine o atitudine echilibrată şi va lua în considerare ideile şi opiniile altora; 
6. Rolul în cadrul institutiei, va fi privit ca o obligaţie de a-i ajuta pe colaboratori să-şi 

îndeplinească aspiraţiile personale şi profesionale; 
7. Va informa pe cei interesaţi asupra modului de lucru din sfera sa de activitate; 
8. Va folosi metode autorizate şi recunoscute pentru creşterea eficienţei şi raţionalizarea 

resurselor; 
9. Va respecta competenta profesionala a colegilor, şi va munci împreuna cu ei pentru a susţine şi 

promova obiectivele şi programele biroului şi institutiei. 

VII. ACTELE NORMATIVE CE VOR FI RESPECTATE ÎN ACTIV ITATEA 
OCUPANTULUI POSTULUI  

1. Legea nr. 53 / 01.03.2003 - Codul Muncii; 
2. Legea nr. 319/2006 - Legea Protecţiei Muncii; 
3. Ordinul nr. 775/22.07.1998 al Ministerului de Interne pentru aprobarea Normelor Generale de 

prevenire şi stingere a incendiilor; 
4. Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor, publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 525 din 22 iulie 2003. 

 

Director MNSDG, 

_____________________ 

 

 

Serviciul Pază Administrativ, 

     ____________________________ 


