JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
POLITIA LOCALA

APROB,
PRIMAR,
ŢÂROIU IOAN-LIVIU

FIŞA POSTULUI
A)Identificarea postului
1.Denumirea structurii/biroului/compartimentului : SERVICIUL POLITIA LOCALA
2.Denumirea postului : AGENT PAZA
3.Poziţia postului din statul de funcţii :
4.Funcţia : AGENT PAZA
5.Gradul/Treapta profesională :
6.Nivelul de acces la informaţii clasificate :
7.Relaţii cu alte posturi
7.1.Sfera relaţională internă:
- relaţii ierarhice : subordonat faţă de: Sef Serviciu Politia Locala
superior pentru :
- relaţii funcţionale : în limita competenţelor atribuite, reprezintă Poliţia Locala a municipiului Câmpulung
în relaţii cu celelalte instituţii.
- relaţii de control :
- relaţii de reprezentare :
7.2.Sfera relaţională externă:
- relaţii cu autorităţi şi instituţii publice :
- relaţii cu organizaţii internaţionale :
- relaţii cu persoane juridice private :
B)Cerinţele postului
1.Pregătire: studii medii
1.1.studii de specialitate :
1.2.cursuri/programe de perfecţionare/specializare : atestat profesional paza
1.3.limbi străine şi nivelul de cunoaştere : nu
1.4.cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere : mediu
1.5.alte cunoştinţe şi abilităţi :
1.6.autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor :
2.Experienţă:
2.1.vechime în muncă : 1 an
2.2.vechime în specialitate : 3.Aptitudini şi abilităţi necesare : rezistent la efort fizic si intelectual, punctualitate, corectitudine, cinste,
abilitati de comunicare
4.Starea sănătăţii : apt, cu aviz psihologic
5.Trăsături psihice şi de personalitate
C)Condiţii specifice postului
1.Locul de muncă : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG
2.Programul de lucru : 12-24 ; 12-48
3.Deplasări curente :
4.încadrarea în condiţii de muncă :
5.Riscuri implicate de post :
6.Compensări :
D)Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor corespunzătoare postului :

ATRIBUŢII :
În exercitarea atribuţiilor de serviciu este obligat să respecte prevederile Constituţiei României, Legilor şi actelor
normative în vigoare, drepturile fundamentale ale omului prevăzute de lege şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului;
Să cunoască permanent legislaţia în vigoare referitoare la problematica serviciului şi să respecte Regulamentul de Ordine
Interioară şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale a Municipiului Câmpuluing;
În exercitarea atribuţiilor de serviciu este obligat să poarte uniforma, insigna cu număr distinctiv de identificare şi să
prezinte legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care lipseşte timpul necesar pentru această formalitate, să-şi
declare funcţia pe care o deţine în unitatea din care face parte.
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 unităţilor păzite;
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 interne;
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 regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor
flagrante, să oprească şi să predea poliţiei 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 pentru luarea acestor măsuri;
e) să încunoştinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre producerea oricărui
eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;
f) în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanţe chimice, la reţelele
electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la
cunoştinţă 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 unităţii şi poliţia;
h) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în caz de dezastre;
i) să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii 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 însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia 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 fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii 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.

ÎNDATORIRI
- agentul de paza va fi loial institutiei din care face parte si va respecta principiile statului de drept;
-prin întregul său comportament să se arate demn de consideraţie şi încrederea impusă de profesia de agent de
paza;
-va avea o conduită corectă, să nu abuzeze de calitatea oficială şi să nu compromită prin activitatea sa publică ori
privată prestigiul funcţiei sau administraţiei din care face parte;
-va acorda sprijin colegilor în executarea atribuţiilor de serviciu;
-nu va absenta fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii despre aceasta;
- Are obligaţia de a respecta normele securităţii şi sănătăţii muncii, conform Legii nr.319/2006, H.G. nr. 425/2006
şi normativele în vigoare;
-Salariatul este direct răspunzător în cazul producerii unor accidente, ca urmare a unor acţiuni voluntare;
 Respectă normele P.S.I. conform Legii nr. 307/2006;
 Respectă prevederile Codului de conduită a personalului contractual, conform Legii nr. 477/2004.
- Execută controale conf.HCL.51/2002.

Respecta prevederile legii 155/2010, art.22, personalul contractual care executa activitati de paza are urmatoarele atributii
specifice:
a)verifica , in timpul serviciului, locurile si punctele vulnerabile, existenta si starea incuietorilor, a amenajarilor tehnice
si a sistemelor de paza si alarmare si ia, in caz de nevoie, masurile care se impun;
b) cunoaste 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 paraseste 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, ia 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, ia 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) face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale.

OBLIGAŢII
-să încunoştiinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre măsurile luate;
-să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi pentru evacuarea bunurilor şi a valorilor în caz de dezastre;
-să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu , dacă prin natura atribuţiilor are acces la asemenea date si
informaţii;
-să nu se prezinte la serviciu sub influienţa băuturilor alcoolice şi să nu consume astfel de băuturi în timpul
serviciului;
-să cunoască prevederile legale privind folosirea şi păstrarea armamentului şi muniţiei din dotare;
-să acorde primul ajutor, să verifice starea de sănătate şi să trimită victima la spital în cazul unor evenimente;
-în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi salvare a persoanelor, a bunurilor şi valorilor, să sesizeze
pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi poliţia;
-să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există indicii că au săvîrşit infracţiuni sau fapte ilicite în
obiectivul păzit, iar in cazul infracţiunilor flagrante să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor, bunurile care fac obiectul
infracţiunilor, sau al faptelor ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal
pentru luarea acestor măsuri.

INTERDICŢII
-să folosescă forţa altfel decât în condiţiile legii;
-să redacteze sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau să instige la indisciplină;
-să incredinţeze arma altei persoane;
-să părăsescă postul înainte de ora stabilită prin Regulament.
Întocmit de:
Numele şi prenumele: Dragos Nicolae
Funcţia publică de conducere: Sef serviciu
Semnătura:.............................
Data:
Titularul postului :
Numele şi prenumele :
Semnătura ...................................
Data ..................
Contrasemnează :
Numele şi prenumele :
Funcţia publică de conducere :
Semnătura :.........................
Data: ..................

