
BIBLIOGRAFIE: 

 

Legea nr.319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Legea nr.333/8.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr.307/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind apărarea 

împotriva incendiilor . 
 

 

DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNZATOARE POSTULUI: 

 

 
 La intrarea în serviciu verifică împreună cu  paznicul care predă  schimbul, integritatea bunurilor  

din unitate  și întocmește  un proces-verbal de constatare; 

 Respecta normele de securitate si sănătate în muncă și PSI ; 

 Poarta echipament de portar (ecuson si vesta reflectorizantă inscriptionată – PAZĂ); 

 Nu are voie să consume  băuturi alcoolice  în timpul programului sau să se prezinte  la  serviciu 

sub influența acestora; 

 Persoanele străine intra pe poartă  numai pe baza  de B.I./C.I. și sunt trecute  în registrul de 

intrări, la fel  si autovehiculele în interes de serviciu; 

 Este interzisă stationarea persoanelor străine  în incinta colegiului; 

 Informează conducerea liceului și administratorul despre evenimentele deosebite în timpul 

serviciului său și le consemneaza în procesul-verbal; 

 Respectă consemnul postului de paza aprobat de  Poliția Ploiești; 

 Păstrează și răspunde  de toate bunurile din unitatea noastră școlară; 

 Trebuie sa aiba o  conduita civilizata fata de elevi si personalul scolii; 

 În caz de dezastre, calamități naturale, participă  alături de ceilalți colegi la îndepartarea 

situațiilor create (dezăpezirea căilor de acces, etc);  

 Supraveghează permanent  ambele porți  

 Interzice fumatul în incinta școlii. Elevii problema vor fi legitimați și se va anunța profesorul de 

serviciu; 

 În afara de prezentele atribuții de serviciu, îndeplinește  și alte sarcini primite de la  administrator 

și conducearea unității, cum ar fi: menținerea în permanența a curațeniei în curtea școlii, 

toaletarea spatiului verde din incinta școlii, etc.); 

 

 

Nerespectarea acestor sarcini atrage dupa sine sancționarea conform Regulamentului de Ordine 

Interioară. 
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