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BAREM DE EVALUARE / NOTARE 

SI.( 20 puncte) Se acordă 4 puncte pentru fiecare atribuție corect formulată 4x5=20 puncte 

Atribuțiile personalului de pază în timpul serviciului: 

a) Să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru  a preveni prejudicii 
obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejuducii unităților 
păzite. 

       
b) Să păzească obiectivul, bunurile și valorile nominalizate în planul de pază și să asigure integritatea 

acestora.  
 
c) Să permită aceesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale și cu dispozițiile 

interne. 
 

d) Să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni 
sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin 
regulamentele proprii, sau în cazul infracțiunilor flagrante, să oprească și să predea poliției pe 
înfăptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectivul ( infracțiuni sau al altor fapte ilicite, luând 
măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proce-verbal pentru luarea acestor 
măsuri..  
 

e) Să încunoștienteze de îndată conducerea unității despre producerea oricărui eveniment în timpul 
executării serviciului și despre măsurile luate. 
 

f) În caz de avarii produse la instituție, conducte, rezervoare de apă, combustibilori de substanțe la 
rețelele electrice sau telefonice și orice alte îmrejurări care sunt de natura să producă pagube, să 
aducă de îndată la cunoștință celor în drept asemenea evenimente și să ia primele măsuri pentru 
limitarea consecințelor evenimentului. 
 

g) În caz de incendii, se ia imediat măsuri de stingere și de salvare a persoanelor, a bunurilor și a 
valorilor, să sesizeze pompierii și să anunțe conducerea unității și poliția. 
 

h) Să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor și de evacuare a bunurilor și a valorilor în caz de 
dezstre. 
 

i) Să sesizeze poliția în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unității și să-și dea 
concursul pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin poliției pentru prinderea infractorilor. 
 

j) Să păstreze secretul de stat și cel de serviciu dacă prin natura atribuțiilor, au acces la asemenea date 
și informații. 
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k) Să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, protecție și armamentul. 
 

l) Să poarte uniforma și a mijloacelor de apărare în timpul serviciului. 
 

m) Să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și nici să consume astfel de băuturi în 
timpul serviciului. 
 

n) Să nu absenteze fără motive temeinice și fără să anunțe în prealabil conducerea unității. 
 

o) Să execute întocmai dispozițiile   șefilor ierarhici, cu excepția celor vădit nelegale și să fie 
respectuos în raporturile de serviciu. 
 
 
SII.( 20 puncte) Se acordă 4 puncte pentru fiecare idee consemnată  4x5=20 puncte 
 
4 puncte - Raport de eveniment ( MODEL) 
4 puncte – Nr......data......... 
4 puncte – Subsemnatul ( Subsemnații)...............(numele și prenumele).............în calitate de 
................(paznic,controlor de acces,etc) aflat ( aflați) în serviciul de pază ..........am constatat 
următoarele 
4 puncte- Astăzi................la ora............numitul (numiții).............a(au) fost surprins(surprinși) în 
timp ce.......( se va descrie fapta comisă, bunurile recuperate și măsurile luate în legătură cu 
acestea)....................................................................................................................... 
Cazul a fost sesizat la.................(se vor indica instituția și persoana sesizată) 
4 puncte ......Semnătura........... 
 
SIII.( 10 puncte) 
10 PUNCTE (5puncte x2) 
În cazul producerii unui cutremur, agenții de pază au următoarele atribuții: 
a) Să se adăpostească într-un loc sigur ( grindă, stîlp de rezistență, structură,etc.) pentru a nu fi 

accidentat. 
b) Printr-un comportament calm, dar ferm își stăpânește fenomenul de panică ce apare în aceste 

situații, procedând la evacuarea ordonată a personalului din obiectiv. 
 
             SIV(10puncte) 
             Documentele pentru consemnare  de către agent. 
            (5 puncte) 1.Registrul de evidență a aceesului persoanelor 
            (2 puncte) 2. Registrul de control 
            (3 puncte) 3. Registrul de evenimente 
 

 SV(10puncte) 
Informații consemnate în registrul de evidență. 
(2 puncte)- numele și prenumele 
(2 puncte)-seria și nr.actului de identitate 
(2 puncte)-destinația 
(2 puncte)-ora sosirii 
                -ora plecării 
(2 puncte)-observații 
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SVI 20 puncte ( 4 puncte pentru fiecare răspuns corect x 5=20) 
Interdicții ale agentului 
a) Să părăsească fără aprobare postul încredințat 
b) Să permită accesul persoanelor în stare de ebrietate în instituție 
c) Să se prezinte la instituție pentru serviciu în stare de ebrietate sau drogat. 
d) Să consume alcool, droguri în timpul serviciului 
e) Să sustragă din instituție bunuri 
f) Să faciliteze unor personae accesul în unitate pentru a sustrage bunuri 
g) Să transmită șefilor ierarhici informații false. 

 
            Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 
 
 
 
 

 
PREȘEDINTE, 

DIRECTOR- PROFESOR POPESCU RODICA 
 
 
 

 
  

                       

 


