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Descriere:
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvolt rii analizei ocupa ionale pentru ariile
ocupa ionale: „ conduc tori de alte activit i i servicii nelucrative”, grup de baz din COR 1239,
respectiv „personal de paz i ordine public ”, grup de baz din COR 5169.
Ocupa iile avute în vedere la stabilirea ariei ocupa ionale sunt:
ef obiectiv, cod COR 123905;
- agent paz / securitate, cod COR 516901;
- agent control acces, cod COR 516902;
- agent de paz / securitate incint (magazin, hotel, întreprindere etc.), cod COR 516903;
- agent gard de corp, cod COR 516904;
- agent de interven ie paz i ordine, cod COR 516907;
- agent transport valori, cod COR 516908;
- agent conduc tori de câini de serviciu, cod COR 516909;
- dispecer centru de alarm , cod COR 516910;
ef tur , cod COR 516911;
- inspector de paz / securitate, cod COR 516912;
- evaluator de risc efrac ie, cod COR 516913;
- consultant de paz / securitate, cod COR 516914.
Informa ii generale de interes privind practicarea ocupa iei:
Calificarea este practicat în cadrul societ ilor specializate de paz i protec ie/ furnizorilor de servicii de
paz / securitate.
Societ ile specializate de paz i protec ie/ furnizorii de servicii de paz / securitate sunt societ i
comerciale private care se constituie i func ioneaz potrivit legisla iei comerciale i a prevederilor
legisla iei specifice, având ca obiect de activitate: servicii de paz / paz / securitate a obiectivelor,
bunurilor sau valorilor; servicii de paz / securitate a transporturilor de bunuri i valori importante i
protec ia persoanelor; servicii de protec ie personal specializat denumit gard de corp.
Prin servicii de paz / securitate se în elege:
- paza/ securitatea propriet ii împotriva accesului neautorizat sau ocup rii abuzive;
- paza/ securitatea propriet ii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum i a altor
ac iuni produc toare de pagube materiale;
- detectarea substan elor, armelor, explozibililor sau materialelor de orice natur care pot provoca o
pagub ;
- paza/ securitatea propriet ii intelectuale;
- paza/ securitatea mediului înconjur tor;
- furnizarea c tre autorit ile competente a informa iilor legate de incidentele ap rute în timpul
activit ii de paz / securitate.
Prin servicii de paz / securitate a transporturilor de bunuri i valori importante se în elege:
- organizarea i asigurarea pazei/ securit ii transportului terestru, pe ap sau aerian al unor bunuri
de importan deosebit , valori sau al oric rui alt obiect pe care beneficiarul serviciului îl
denume te astfel;
- organizarea i asigurarea pazei/ securit ii transportului unor date i informa ii, indiferent de
suportul pe care acestea se afl i de modalitatea aleas pentru transmitere;
- organizarea i asigurarea, potrivit legisla iei în vigoare, a protej rii mijloacelor de comunica ii;
- organizarea i asigurarea transportului pentru persoanele care solicit s fie transportate în condi ii
de maxim siguran ;
- furnizarea c tre autorit ile competente a informa iilor legate de incidentele ap rute în timpul
activit ii de transport.
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Prin serviciu de protec ie specializat a persoanei-gard de corp-se în elege:
- protec ia vie ii i integrit ii corporale a persoanei aflate sub protec ie;
- protejarea persoanei aflate sub protec ie împotriva h r uirii, pedepsit de lege;
- protejarea persoanei aflate sub protec ie pe timpul transportului;
- furnizarea c tre autorit ile competente a informa iilor legate de incidentele ap rute în timpul
activit ii de protec ie.
Persoana care dore te s practice ocupa ia de ef obiectiv servicii de paz / securitate trebuie s fi ob inut
în prealabil calificarea de agent paz / securitate obiective, bunuri i valori , ca urmare a particip rii la un
curs de calificare-calificare de baz , sau s fac dovada c provine din sistemul na ional de ap rare în
calitate de cadrul activ sau militar angajat cu contract.
Competen ele dobândite pe alte c i decât cele formale pot fi evaluate pe baza standardului ocupa ional.
Pentru a fi admis la curs sau a candida la procesul de evaluare pentru calificarea de agent paz / securitate
obiective, bunuri i valori trebuie s fie avizat de poli ie/ autoritatea de reglementare. În plus, trebuie s
aib experien de minim un an în activitatea de paz sau în structurile sistemului na ional de ap rare.
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Lista unit% ilor de competen %
UNIT5 I DE COMPETAN 5 CHEIE
Titlul unit% ii 1: Comunicare în limba oficial
Titlul unit% ii 2: Comunicare în limbi str ine
Titlul unit% ii 3: Competen e de baz în matematic , tiin

i tehnologie

Titlul unit% ii 4: Competen e informatice
Titlul unit% ii 5: Competen a de a înv a
Titlul unit% ii 6: Competen e sociale i civice
Titlul unit% ii 7: Competen e antreprenoriale
Titlul unit% ii 8: Competen a de exprimare cultural
UNIT5 I DE COMPETEN 5 GENERALE
Titlul unit% ii 1: Verificarea aplic rii normelor de s n tate i securitate în
munc
Titlul unit% ii 2: Aplicarea normelor de protec ia mediului
Titlul unit% ii 3: Men inerea unor rela ii de munc eficace
UNIT5 I DE COMPETEN 5 SPECIFICE
Titlul unit% ii 1: Preg tirea prelu rii în paz / securitate a obiectivelor
Titlul unit% ii 2: Organizarea activit ii de paz / securitate în cadrul
obiectivului
Titlul unit% ii 3: Coordonarea activit ii personalului de paz / securitate din
cadrul obiectivului
Titlul unit% ii 4: Cercetarea incidentelor de paz / securitate din cadrul
obiectivului
Titlul unit% ii 5: Men inerea capacit ii de ac iune a personalului de paz /
securitate din obiectiv
Titlul unit% ii 6: Controlul activit ii de paz / securitate din obiectiv
Titlul unit% ii 7: Completarea documentelor administrative
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1.Verificarea aplic%rii normelor de s%n%tate <i securitate în
munc%

Nivelul de responsabilitate <i
autonomie
3

(unitate general%)
Elemente de
competen %

Criterii de realizare asociate rezultatului
activit% ii descrise de elementul de
competen %

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit% ii descris% de
elementul de competen %

1.Identific riscurile
specifice activit ii
de paz / securitate

1.1. Riscurile specifice ale activit ii de
paz / securitate sunt identificate având în
vedere situa iile cu poten ial de risc.
1.2. Riscurile specifice ale activit ii de
paz / securitate sunt identificate având în
vedere toate aspectele relevante pentru paza/
securitatea obiectivului
1.3.Riscurile sunt identificate prin
analizarea mijloacelor de semnalizare i
avertizare existente
1.4. Riscurile specifice ale activit ii de
paz / securitate identificate sunt raportate
persoanelor abilitate
2.1. Normele de s n tate i securitate în
munc sunt aplicate în corela ie cu
particularit ile obiectivului
2.2. Normele de s n tate i securitate în
munc i m surile de prim ajutor sunt
aplicate în func ie de natura accidentului
2.3. Normele de s n tate i securitate în
munc sunt aplicate pe tot timpul serviciului
pentru asigurarea pazei/ securit ii
obiectivului

Identificarea riscurilor
specifice activit ii de paz /
securitate se face cu aten ie,
promptitudine i
responsabilitate

3.1. Procedurile de urgen i evacuare sunt
verificate având în vedere toate cerin ele de
implementare a acestora corespunz tor
situa iei concrete.
3.2. Procedurile de urgen i evacuare sunt
verificate dac respect m surile care sunt
stabilite, evitându-se agravarea situa iei deja
create.
3.3. Procedurile de urgen i evacuare sunt
verificate dac respect m surile care sunt
stabilite, f r accidentarea altor persoane.
3.4.Procedurile de urgen i evacuare sunt
verificate dac respect prevederile planului
de evacuare.

Respectarea procedurile de
urgen i evacuare se face cu
aten ie, luciditate i st pânire
de sine

2. Aplic normele de
s n tate i securitate
în munc

3.Verific
respectarea
procedurile de
urgen i evacuare

Aplicarea normelor de
s n tate i securitate în munc
se face cu operativitate,
promptitudine i eficien
maxim , folosind
echipamentul de protec ie
conform procedurilor stabilite

Contexte:
La locul de munc este supus riscurilor de s n tate, la îmboln vire i accidente.
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Aplicarea normelor referitoare la s n tatea i securitatea în munc se face în medii i situa ii foarte
variate, în func ie de specificul obiectivului, în condi ii de stres i incertitudine i grad ridicat pericol,
în condi ii diverse de timp, anotimp i stare a vremii.
Gama de variabile:
- riscuri specifice activit ii de paz / securitate: violen a verbal - insulte, amenin ri, violen a fizic lovituri, r niri, discriminare - privind culoarea pielii, originea etnic , sexul, religia sau orientarea
sexual , mânuirea armelor, înc rc tura fizic -mutarea de la un loc de munc la altul, munca în ture,
ziua i pe timp de noapte, la sfâr it de s pt mân , în zilele de s rb tori, pozi ia de munc -în picioare,
ezând pe scaun, etc.;
- riscuri privind paz / securitatea muncii: c dere, alunecare, împiedicare, coliziune, lovire sau strivire,
accidente rutiere, electrocutare, etc.;
- riscuri privind mediul de munc : fizice - zgomotul, nivele necorespunz toare de ventila ie,
umiditate i temperatur , biologice, chimice, etc.;
- situa ii cu poten ial de risc: pericol de incendiu, avarii la instala ii, conducte sau rezervoare de ap ,
combustibil ori substan e chimice, avarii la re ele electrice i telefonice, calamit i naturale,
eventuale zone de lucru insuficient securizate în interiorul/ exteriorul obiectivului, elemente fizicomecanice de paz / securitate deteriorate, etc.;
- condi ii diverse de timp, anotimp, stare a vremii: durat prelungit de lucru, ziua i noaptea;
prim var , var , toamn , iarn ; temperaturi extreme: canicul , ger; ploaie, polei, z pad , vânt
puternic.
- aspecte relevante: respectarea cerin elor i restric iilor privind deplasarea în incinta obiectivului,
men inerea securit ii individuale i a obiectivului, etc.;
- mijloacele de avertizare i semnalizare: panouri, culori de paz / securitate, etichete, semnale
luminoase, semnale acustice, aten ionare verbal asupra unor evenimente, etc.;
- persoane abilitate: responsabilul cu s n tatea i securitatea în munc , eful de obiectiv,
reprezentantul beneficiarului;
- particularit ile obiectivului: configura ie, dimensiune, modul de organizare a zonelor de paz /
securitate, gradul de înc rcare a obiectivului cu diverse bunuri i valori, loca ii diferite, spa ii închise/
deschise, zone aglomerate, trasee diferite, pe jos, din autovehicul, etc.;
- tipuri de accidente: r ni u oare-leziuni superficiale, traume sau lovituri u oare-contuzii, luxa ii,
julituri, arsuri u oare, etc.; r ni grave - traume sau r ni serioase care necesit interven ie medical de
specialitate-fracturi, leziuni ale organelor interne etc.;
- cerin e de implementare: în elese, respectate i aplicate;
- materiale sanitare specifice: pansament, atele, garou, fe e din tifon, comprese sterile, leucoplast,
vat hidrofil steril , alcool sanitar, rivanol, ap oxigenat , etc.
Cuno<tin e:
- reglement ri interne;
- procedurile specifice stabilite;
- norme de s n tate i securitate în munc ;
- norme de paz împotriva incendiilor;
- planul de evacuare.

Sector: Administra ie i servicii publice, SO Sef obiectiv servicii de securitate, ASP 8, Pagina 6 din 26

Proiectul PHARE RO 2006 ”Înfiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri”
2.Aplicarea normelor referitoare de protec ia mediului
(unitate general%)

Nivelul de responsabilitate <i
autonomie
2

Elemente de competen %

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit% ii descrise
de elementul de competen %

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit% ii descris% de elementul de
competen %

1.Aplic normele de
protec ia mediului

1.1.Normele de protec ia mediului
specifice obiectivului sunt
însu ite conform instructajelor
periodice
1.2.Problemele de mediu
specifice obiectivului de paz
sunt identificate în func ie de
factorii de mediu i de risc
1,3.Normele de protec ia mediului
sunt aplicate permanent la
specificul obiectivului

Aplicarea normele de protec ia
mediului se realizeaz cu
promptitudine i aten ie, adaptate
fiec rei situa ii în parte.

2.Ac ioneaz pentru
diminuarea riscurilor de
mediu

2.1.Ac iunea pentru diminuare are
în vedere i al i factori de risc ai
mediului.
2.2.Materialele refolosibile sunt
recuperate conform
reglement rilor beneficiarului.
2.3.Rezidurile rezultate din
activit ile specifice desf urate
în obiectiv sunt depozitate f r
afectarea mediului.
2.4.Situa iile create sunt
diminuate în conformitate cu
procedurile de urgen .

Ac ionarea pentru diminuarea
riscurilor de mediu se face cu
responsabilitate i operativitate,
aplicând corect procedurile de
urgen .

3.Raporteaz pericolele
care apar la obiectiv

3.1. Pericolele de poluare a
mediului care apar la obiectiv
sunt identificate la timp.
3.2.Pericolele care apar la
obiectivul sunt raportate
persoanelor abilitate.
3.3.M surile de eliminare sunt
aplicate imediat.

Raportarea pericolelor care apar la
obiectiv se face cu promptitudine i
corectitudine.

Contexte:
Protec ia mediului se realizeaz în func ie de specificul obiectivului, factorii de risc identifica i pentru
obiectiv i personalul din obiectiv.
Gama de variabile:
- instructaje periodice: zilnice, s pt mânale sau la intervale stabilite prin reglement ri interne,
legisla ia specific în vigoare, în func ie de specificul obiectivului;
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- factori de mediu: apa, aerul, sol i subsolul, habitate naturale, fiin ele vii etc.;
- factori de risc: chimici-substan e toxice, corozive, inflamabile; mecanici-vibra ii excesive
echipamente, mi c ri func ionale echipamente, deplas ri mijloace de produc ie sub efectul
gravita iei-alunec ri, rostogolire, r sturnare; termici; electrici; biologici; radia ii; gaze inflamabile sau
explozive etc.;
- riscuri de poluare: ap , aer, sol, degradare biodiversitate;
- al i factori de risc ai mediului: lucr ri ce implic expunerea la pulberi în aer, la aerosoli caustici sau
toxici etc.;
- poluan i: orice substan solid , lichid sau sub form gazoas / vapori sau energie-termic , fonic ,
vibra ii, etc., care modific mediu i aduce daune organismelor vii i bunurilor materiale;
- persoane abilitate: responsabilul de mediu, eful de obiectiv, reprezentantul beneficiarului;
- servicii de urgen : structuri pentru situa ii de urgen , pompierii, ambulan a.
Cuno<tin e:
- reglement ri interne ale beneficiarului;
- proceduri specifice stabilite;
- norme de protec ia mediului.
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3.Men inerea unor rela ii de munc% eficace
(unitate general%)

Nivelul de
responsabilitate <i
autonomie
2

Elemente de
competen %

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit% ii descrise de
elementul de competen %

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit% ii
descris% de elementul de
competen %

1.Previne declan area
conflictelor în cadrul
colectivului

1.1.Declan area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
coordonarea activit ii cu a celorlal i
colegi de munc
1.2.Declan area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
între inerea unei atmosfere de
încredere/de lucru favorabile
îndeplinirii sarcinilor de serviciu
1.3.Declan area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
utilizarea unui limbaj corespunz tor i
acordarea respectului reciproc între
colegi
1.4. Declan area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
adaptarea la rela iile sociale i mediul
de munc
1.5. Declan area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
respectarea rela iilor de munc
1.6. Declan area conflictelor în cadrul
colectivului este prevenit prin
respectarea cerin elor procedurale
stabilite
2.1. Satisfac ia beneficiarului este
asigurat prin respectarea i aplicarea
reglement rilor acestuia pentru
reducerea infrac iunilor
2.2. Satisfac ia beneficiarului este
asigurat prin acceptarea ierarhiei
duble
2.3. Satisfac ia beneficiarului este
asigurat prin rezolvarea evenimentelor
neprev zute în conformitate cu
cerin ele beneficiarului
2.4. Satisfac ia beneficiarului este
asigurat prin îndeplinirea sarcinilor

Prevenirea declan rii
conflictelor în cadrul
colectivului se face cu
aten ie, discern mânt,
polite e i hot râre

2.Asigur satisfac ia
beneficiarului

Satisfac ia beneficiarului se
asigur cu profesionalism,
oportunitate, solicitudine.
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suplimentare stabilite de acesta
3.Colaboreaz cu
organele de abilitate

3.1.Colaborarea cu organele de ordine
abilitate se realizeaz conform
procedurilor specifice de lucru ale
societ ii de paz / companiei de
securitate.
3.2.Colaborarea cu organele abilitate se
realizeaz la solicitarea scris adresat
societ ii de paz / companiei de
securitate de c tre acestea, conform
legisla iei în vigoare.
3.3.Colaborarea cu organele de
abilitate se realizeaz cu acordul
prealabil al beneficiarului i în
conformitate cu reglement rile interne
ale acestuia

Colaborarea cu organele de
ordine se face cu
operativitate,
profesionalism i
discern mânt.

Contexte:
Men inerea unor rela ii de munc eficace se asigur sub coordonarea sefului de tur /obiectiv, cu
o autonomie relativ din partea agen ilor.
Gama de variabile:
- rela iilor de munc : cu societatea/compania de securitate, cu beneficiarul, cu clien ii
beneficiarului, cu publicul etc.;
- ierarhia dubl : respectarea cerin elor profesionale ale societ ii/companiei de securitate,
aplicarea reglement rilor beneficiarului;
- cerin elor procedurale stabilite: raportarea pe cale ierarhic , în tiin area beneficiarului,
sesizarea/informarea organelor abilitate;
- infrac iuni: furturi, sustrageri de bunuri i valori, acte de vandalism/violarea propriet ii
private etc.;
- satisfac ia beneficiarului: percep ia privind îndeplinirea atribu iilor de serviciu de personalul
de paz / securitate, percep ia privind calitatea preg tirii agen ilor de securitate, percep ia
privind calitatea îndeplinirii solicit rilor formulate c tre societatea/compania de securitate etc.;
- organe abilitate: poli ia, jandarmeria, etc.
- inut vestimentar comportamental corespunz toare prin: portul regulamentar, curat i
îngrijit al echipamentului, portul mijloacelor de autoap rare din dotare; coafur îngrijit ;
respectarea regulilor de igien personal i colectiv ; limbaj utilizat adecvat etc.
Cuno<tin e:
- reglement ri interne ale beneficiarului;
- regulamentului de organizare i func ionare a societ ii de paz / companiei de securitate;
- legisla ia specific în vigoare.
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1.Preg%tirea prelu%rii în paz%/securitate a obiectivelor Nivelul de responsabilitate <i
autonomie
(unitate specific%)
3
Elemente de
competen %

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit% ii descrise
de elementul de competen %

1.1.Particularit ile obiectivului
sunt identificate pe timpul
activit ilor de recunoa tere a
condi iilor concrete din teren.
1.2. Particularit ile obiectivului
sunt identificate conform
procedurilor specifice de lucru ale
societ ii de paz / companiei de
securitate.
1.3.Particularit ile obiectivului
sunt identificate pe baza
informa iilor furnizate de
beneficiar.
2.1. Nevoile de paz / securitate
2. Analizeaz nevoile
ale beneficiarului sunt analizate
de paz / securitate ale
în func ie de tipul obiectivului i
beneficiarului
particularit ile acestuia.
2.2. Nevoile de paz / securitate
ale beneficiarului sunt analizate
având în vedere toate aspectele
importante pentru asigurarea
pazei/ securit ii obiectivului.
2.3. Nevoile de paz / securitate
ale beneficiarului sunt analizate
în concordan cu dispozi iile
legale în vigoare.
2.4. Nevoile de paz / securitate
ale beneficiarului sunt analizate
conform solicit rilor formulate
de beneficiar.
3.1.Necesarul de resurse de paz /
3.Stabile te necesarul
securitate este stabilit conform
de resurse de paz /
securitate a obiectivului preciz rilor beneficiarului.
3.2.Necesarul de resurse de paz /
securitate este stabilit în func ie
de disponibilul societ ii de paz
i dispozitivul de paz adoptat.
3.3. Necesarul de resurse de
paz / securitate este stabilit în
concordan cu prevederile
legale în vigoare.
1.Identific
particularit ile
obiectivului

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit% ii descris% de elementul
de competen %
Identificarea particularit ilor
obiectivului se face cu
profesionalism, con tiinciozitate i
meticulozitate.

Analizarea nevoilor de paz /
securitate ale beneficiarului se face
cu rigurozitate, corectitudine i
receptivitate la solicit ri.

Necesarul de resurse de paz /
securitate a obiectivului se
stabile te cu profesionalism, spirit
de observa ie i receptivitate.
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4.Consiliaz
beneficiarul pentru
întocmirea planului de
paz / securitate.

4.1.Beneficiarul este consiliat
pentru întocmirea Planului de
paz / securitate, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare.
4.2. Beneficiarul este consiliat
pentru întocmirea Planului de
paz / securitate având în vedere
alinierea la procedurile specifice
de lucru ale societ ii de paz /
companiei de securitate.

Consilierea beneficiarului pentru
întocmirea planului de paz /
securitate se face cu profesionalism,
altruism, impar ialitate,
responsabilitate, dând dovad de
fermitate, polite e i mobilitate în
gândire.

4.3. Beneficiarul este consiliat
pentru întocmirea Planului de
paz / securitate în func ie de
nevoile de paz / securitate
exprimate i solicit rile
beneficiarului.
5.Instaleaz
dispozitivul de paz /
securitate

5.1.Dispozitivul de paz se
instaleaz conform procedurilor
specifice de lucru ale societ ii
de paz / companiei de securitate.
5.2 Dispozitivul de paz este
instalat în prezen a persoanelor
abilitate.

Instalarea dispozitivului de paz /
securitate a obiectivului se face cu
profesionalism, responsabilitate,
meticulozitate, aten ie i spirit de
observa ie.

5.3.Dispozitivul de paz se
instaleaz dup aprobarea
planului de paz de c tre organul
de poli ie abilitat.
Contexte:
Activitatea de preluare în paz / securitate a obiectivului presupune alocarea unei perioade de timp
necesare desf ur rii tuturor activit ilor specifice.
Activit ile desf urate difer ca durat în func ie de caracteristicile obiectivului, importan a lui,
nevoile de amenaj ri ce trebuie executate, nevoile de resurse ce trebuie alocate, etc.
Gama de variabile:
Activit ile de recunoa tere stabilesc: particularit ile obiectivului; dispozitivul de paz / securitate
ce urmeaz a fi adoptat; necesarul de resurse ce trebuie alocate.
Particularit ile obiectivului: importan a, natura, gradul de vulnerabilitate, m rimea, configura ia,
specificul obiectivului; efective avute la dispozi ie; efective ale celorlalte for e care particip la
paz / securitatea obiectivului; caracteristicile terenului i situa ia operativ .
Dispozitivul de paz / securitate: posturi de paz / securitate; posturi de control acces pentru
personal i autovehicule; patrule dispuse în interiorul obiectivului sau c ile de acces; itinerare de
patrulare; zone de patrulare; rondul; tehnici de identificare a persoanelor; dispozitive tehnice de
aversizare/ sesizare a prezen ei, etc.
Necesarul de resurse de paz / securitate: resurse de personal; resurse logistice; resurse financiare.
Resurse logistice: echipament, armament i muni ie aferent , mijloace de comunicare, mijloace
individuale de protec ie, documente specifice posturilor, lanterne, de gherete de paz utilate
conform standardelor, alte mijloace.
Aspecte importante pentru asigurarea pazei/ securit ii: punctele vulnerabile ale obiectivului,
nevoile de monitorizare prin sisteme electronice de supraveghere i alarmare, asigurarea posturilor
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de paz / securitate i control acces, dotare cu echipamente i mijloace de ap rare, etc.
Persoane abilitate: reprezentan ii beneficiarului; reprezentan ii societ ii de paz .
Cuno<tin e:
- proceduri specifice societ ii de paz / companiei de securitate;
- regulamentul de organizare i func ionare al societ ii de paz / companiei de securitate;
- regulamentul interior;
- reglement ri interne ale beneficiarului;
- legisla ia în vigoare;
- terminologie specific ;
- nevoi de asigurare logistic ;
- mijloace de comunicare i modalit i de utilizare.

Sector: Administra ie i servicii publice, SO Sef obiectiv servicii de securitate, ASP 8, Pagina 13 din 26

Proiectul PHARE RO 2006 ”Înfiin area Autorit ii Na ionale pentru Calific ri”
2.Organizarea activit% ii de paz%/securitate in cadrul
obiectivului
(unitate specific%)

Nivelul de
responsabilitate <i
autonomie
4

Elemente de competen %

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit% ii descrise de
elementul de competen %

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit% ii
descris% de elementul de
competen %

1.Analizeaz situa ia
opera ional din cadrul
obiectivului

1.1. Situa ia opera ional din cadrul
obiectivului este analizat în func ie de
caracteristicile i particularit ile
acestuia
1.2. Situa ia opera ional din cadrul
obiectivului este analizat conform
reglement rile interne i solicit rile
beneficiarului.
1.3. Situa ia opera ional din cadrul
obiectivului este analizat având în
vedere toate aspectele importante pentru
derularea activit ii curente de paz /
securitate
2.1.Necesarul de resurse se stabile te în
func ie de nevoile de paz / securitate i
posibilit ile societ ii de paz /
companiei de securitate.
2.2. Necesarul de resurse este stabilit .
2.3.Stabilirea necesarului de resurse se
face în conformitate cu preciz rile i
solicit rile beneficiarului.
2.4.Necesarul de resurse se stabile te
conform normelor legale în vigoare.
3.1.Resursele necesare se aloc conform
planului de paz i a reglement rilor
legale în vigoare.
3.2.Resursele se aloc în limita
disponibilului societ ii de paz /
companiei de securitate, conform
protocolului încheiat.
3.3.Resursele se aloc conform
reglement rilor interne i solicit rilor
beneficiarului.
4.1.Personalul stabilit pentru paza/
securitatea obiectivului este repartizat
asigurându-se norma de lucru lunar ,
conform reglement rilor legale în
vigoare.

Analizarea situa iei
opera ionale din cadrul
obiectivului se face cu
meticulozitate, aten ie,
responsabilitate, spirit de
observa ie i mobilitate în
gândire.

2.Stabile te necesarul de
resurse pe posturi

3.Aloc resursele
necesare obiectivului

4.Repartizeaz personalul
în serviciu

Stabilirea necesarului de
resurse pe posturi se face cu
meticulozitate,
profesionalism,
corectitudine i
discern mânt.

Alocarea resurselor
necesare obiectivului se
face cu profesionalism,
corectitudine,
responsabilitate în func ie
de urgen ele stabilite de
comun acord.

Repartizarea personalului
în serviciu se face cu
profesionalism,
corectitudine, altruism,
intui ie i mobilitate în
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4.2.Personalul este repartizat conform
procedurilor specifice de lucru ale
societ ii de paz / companiei de
securitate.
4.3. Personalul este repartizat conform
indica iilor i reglement rilor interne
ale beneficiarului.

gândire.

Contexte:
Organizarea activit ii de paz / securitate se realizeaz pentru întregul efectiv din subordine, în
cazul unor obiective foarte variate, de dimensiuni diferite, amplasate în medii diverse (rural,
urban).
Gama de variabile:
Aspecte importante: nevoile de paz / securitate, dispozitivul de paz / securitate, necesarul de
resurse, nevoile de interven ie, termenele de execu ie a lucr rilor;
Caracteristicile obiectivului: particularit ile obiectivului; zone de risc poten ial, vecini, c i de
acces, dispozitiv de paz / securitate ales, etc.
Particularit ile obiectivului: importan a, natura, gradul de vulnerabilitate, m rimea, configura ia,
specificul obiectivului; efective avute la dispozi ie; efective ale celorlalte for e care particip la
paz / securitatea obiectivului; caracteristicile terenului i situa ia operativ .
Resurse: resurse umane, materiale i financiare alocate de societatea de paz pe linia dot rii
personalului cu echipament i mijloace individuale de autoap rare, precum i pentru preg tirea
personalului; resurse materiale i financiare alocate de beneficiar pentru implementarea sistemului
electronic de supraveghere, alarmare i control al personalului i al autovehiculelor-dup caz, a
mijloacelor tehnice, a materialelor necesare pentru utilarea gheretelor pentru personalul de paz /
securitate, a mijloacelor de comunicare, etc.
Necesar de resurse umane: num r de agen i de paz / securitate, ef tur , ef de obiectiv;
Felul/tipul pazei: temporar sau permanent ;
Categorii de personal subordonat: agen i de paz / securitate, agen i control acces, agen i de paz /
securitate incint , efi de tur -dup caz.
Documente de planificare : registrul buletinul posturilor; fi a de planificare în serviciu a
personalului subordonat; fi a colectiv de prezent la program; fi a de confirmare de c tre
beneficiar a orelor lucrate;
Echipamentul i mijloacele individuale de autoap rare: coifura, bluza, haina, pantalon,
înc l minte, îmbr c minte de protec ie pentru intemperii sau echipament de iarn mijloace
individuale de protec ie-baston/tomf , spray cu substan e iritant-lacrimologene.
Materiale, aparatura i instala iile din eviden a posturilor: materiale, aparatura electric ,
aparatura de înc lzire, aparatura de iluminare, instala ii diverse, cl diri administrative, cl diri de
depozitare i magazii, cabine de paz cu instala iile i mobilierul aferent, mijloace de comunicare
de telefonie fix i mobil , sta ii de radio, etc.
Armamentul din dotare: arme cu glon letal, arme cu gaze; muni ia aferent -conform planului de
paz / securitate aprobat de organul de poli ie;
Sistemul electronic de control acces, supraveghere i alarmare: camere de luat vederi, monitoare,
dispecerat, dispozitive de alarmare, senzori termici i de miscare, sistemul de acces control cu
cartele magnetice.
Cuno<tin e:
- proceduri specifice societ ii de paz / companiei de securitate;
- terminologie de specialitate;
- reglement ri interioare i dispozi ii ale beneficiarului;
- regulamentul interior al societ ii de paz / companiei de securitate;
- legisla ia specific în vigoare.
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3. Coordonarea activit% ii personalului de paz%/ securitate
din cadrul obiectivului
(unitate specific%)

Nivelul de
responsabilitate <i
autonomie
3

Elemente de competen %

Criterii de realizare asociate rezultatului
activit% ii descrise de elementul de
competen %

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit% ii
descris% de elementul
de competen %

1.Supravegheaz
predarea/ primirea
serviciului

1.1.Predarea / primirea serviciului este
supravegheat conform procedurilor
specifice de lucru ale societ ii de paz /
companiei de securitate.
1.2. Predarea / primirea serviciului este
supravegheat conform reglement rilor
interioare ale beneficiarului privind
programul de lucru stabilit.
1.3. Predarea / primirea serviciului este
supravegheat în concordan cu legisla ia
în vigoare.
2.1.Subordona ii sunt instrui i la intrarea în
serviciu în conformitate cu procedurile
specifice de lucru ale societ ii de paz /
companiei de securitate.
2.2.Subordona ii sunt instrui i la intrarea în
serviciu privind reglement rile interne ale
beneficiarului.
2.3. Subordona ii sunt instrui i pe baza
prevederilor legale în vigoare.
2.4. Instruirea este scurt , la obiect,
focalizat pe problemele de interes pentru
activitatea de paz / securitate.
3.1.Dispozi iile beneficiarului privind
modul de executare a serviciului de paz /
securitate se transmit în totalitate, în cel mai
scurt timp, sub semn tur .
3.2.Dispozi iile beneficiarului se transmit
conform cu prevederile legale în vigoare.
3.3.Dispozi iile beneficiarului se transmit
conform procedurilor specifice în vigoare
ale societ ii de paz / companiei de
securitate.
4.1.Activitatea subordona ilor în obiectiv
este monitorizat conform procedurilor
specifice de lucru.
4.2.Activitatea subordona ilor este

Supravegherea pred rii/
primirii serviciului se
face cu aten ie
distributiv , spirit de
observa ie,
profesionalism i
responsabilitate.

2.Instruie te subordona ii
privind evenimentele
petrecute în tura
precedent

3.Transmite dispozi iile
curente ale beneficiarului
privind serviciul de paz /
securitate

4.Monitorizeaz
activitatea subordona ilor
în obiectiv

Instruirea subordona ilor
privind evenimentele
petrecute în tura
precedent este
efectuat cu
meticulozitate i
responsabilitate.

Transmiterea
dispozi iilor curente ale
beneficiarului privind
serviciul de paz /
securitate beneficiarului
se face cu
responsabilitate i
atitudine pozitiv .
Monitorizarea activit ii
subordona ilor este
f cut cu meticulozitate,
corectitudine, ini iativ
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5.Ofer solu ii de
rezolvare a incidentelor
de paz / securitate

monitorizat respectând reglement rile
interne ale beneficiarului.
4.3. Activitatea este monitorizat respectând
regulile de utilizare a echipamentelor
electronice de supraveghere i legisla ia în
vigoare.
5.1.Solu iile de rezolvare a incidentelor de
paz / securitate respect procedurile
specifice de lucru ale societ ii de paz .
5.2. Solu iile de rezolvare a incidentelor de
paz / securitate sunt în concordan cu
prevederile legale în vigoare.
5.3. Solu iile sunt adecvate tipului de
incident produs.
5.4. Solu iile de rezolvare a incidentelor de
paz / securitate sunt în concordan cu
preciz rile beneficiarului.

i spirit de observa ie.

Oferirea solu iilor de
rezolvare a incidentelor
de paz / securitate se
face cu oportunitate,
mobilitate în gândire i
profesionalism.

Contexte:
Activitatea personalului subordonat este coordonat atât în timpul programului de lucru specific
efului de obiectiv cât i în afara acestuia, dup caz.
În situa ii extreme eful de obiectiv se poate implica decisiv în rezolvarea incidentelor de paz /
securitate deplasându-se la obiectiv i preluând ini iativa.
Gama de variabile:
Predarea/ primirea serviciului presupune verificarea: punctelor vulnerabile, cl dirilor, spa iilor
amenajate, magaziilor, materialelor, încuietorilor, sigiliilor, împrejmuirilor obiectivului; a
armamentului; a documentelor operative; a mijloacelor de comunicare i individuale de autoap rare,
echipamentelor i instala iilor din dotarea posturilor, etc.
Instruirea subordona ilor la primirea serviciului privind: ultimele evenimente petrecute în zon ,
indica ii i dispozi ii date de c tre beneficiar, ordine i dispozi ii primite de la structurile superioare
ale societ ii de paz / companiei de securitate, legisla iei specifice nou intrate în vigoare, modului de
utilizare a mijloacelor individuale de autoap rare i de comunica ii din dotare, a modului de ac iune
din diferite situa ii, a postului echipamentului din dotare, de utilizare a sistemelor i echipamentelor
din dotare, de completare a documentelor operative i formularelor tipizate, de cooperare cu
celelalte for e de interven ie în situa ii deosebite, etc.
Abilit i de rela ionare: informare reciproc prin comunic ri scrise i verbale; în tiin ri unilaterale
scrise; dispozi ii de lucru; proceduri specifice; rapoarte i situa ii operative.
Incidente de paz / securitate: atac terorist, atac cu bomb , luare de ostatici, calamitate natural ,
incendii, inunda ii, jaf armat, furturi, distrugeri sau alte ac iuni produc toare de pagube materiale,
accesul neautorizat sau ocuparea abuziv a obiectivului, avarii produse la instala ii, conducte sau
rezervoare de ap , de combustibili ori substan e chimice, la re ele electrice sau telefonice, etc.
Cuno<tin e:
- proceduri specifice ale societ ii de paz / companiei de securitate;
- reglement ri interioare ale beneficiarului;
- dispozi ii ale beneficiarului;
- legisla ie specific în vigoare;
- terminologie specific .
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4. Cercetarea incidentelor de paz%/securitate din cadrul
obiectivului
(unitate specific%)
Elemente de competen %

Criterii de realizare asociate rezultatului Criterii de realizare
activit% ii descrise de elementul de
asociate modului de
competen %
îndeplinire a activit% ii
descris% de elementul de
competen %

1.1.Documentarea privind producerea
incidentelor de paz / securitate se face
conform procedurilor specifice ale
societ ii de paz .
1.2.Documentarea privind incidentele de
paz / paz / securitate se face la solicitarea
beneficiarului, conform reglement rilor
interne ale acestuia.
1.3.Documentarea privind incidentele de
paz / securitate se face la solicitarea i sub
îndrumarea organelor de poli ie abilitate,
conform reglement rilor legale în vigoare.
2.1.Informa iile privind producerea
2.Verific informa iile
incidentelor sunt verificate în conformitate
privind producerea
cu procedurile specifice ale societ ii de
incidentelor de paz /
paz
securitate
2.2. Informa iile privind producerea
incidentelor de paz / securitate sunt
verificate conform reglement rilor legale
în vigoare.
2.3.Informa iile privind producerea
incidentelor de paz / securitate sunt
verificate conform preciz rilor
beneficiarului.
3.1.Participarea la derularea investiga iilor
3.Particip la derularea
investiga iilor ca urmare a ca urmare a producerii incidentelor se face
producerii incidentelor de la solicitarea expres a beneficiarului.
3.2.Participarea la derularea investiga iilor
paz / securitate
se face în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
3.3.Participarea la derularea investiga iilor
se face conform procedurilor specifice de
lucru ale societ ii de paz .
4.1.M surile de paz / securitate propuse
4.Propune m suri de
respect procedurile specifice de lucru ale
prevenire în viitor a
societ ii de paz .
incidentelor de paz /
4.2.M surile de paz / securitate propuse
securitate
sunt în concordan cu reglement rile
interne i solicit rile beneficiarului.
1.Se documenteaz
privind producerea
incidentelor de paz /
securitate

Nivelul de
responsabilitate <i
autonomie
4

Documentarea privind
incidentele de paz /
securitate se face cu
profesionalism,
meticulozitate,
corectitudine i
discern mânt.

Verificarea informa iilor
privind producerea
incidentele de paz /
securitate se face cu
profesionalism,
meticulozitate,
oportunitate i
discern mânt.

Participarea la derularea
investiga iilor se face cu
discre ie, profesionalism,
principialitate,
corectitudine, hot râre i
polite e.

Propunerile privind
m surile de prevenire a
incidentelor de paz /
securitate se fac cu
profesionalism,
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4.3.M surile de paz / securitate propuse
discern mânt i
sunt în concordan cu prevederile legale
oportunitate.
în vigoare.
Contexte: Participarea la derularea investiga iilor privind incidentele de paz / securitate produse se
face în toate situa iile în care a fost implicat personalul de paz / securitate subordonat sau la
solicitarea scris a organului de poli ie abilitat.
Gama de variabile:
- Cercetarea incidentelor de paz / securitate presupune: stabilirea împrejur rilor în care s-a produs
incidentul, a cauzelor care au dus la producerea incidentului, estimarea pagubelor produse,
responsabilit ile privind producerea incidentului, nivelului de implicare în incident a p r ilor, a
m surilor care se impun pe viitor pentru evitarea producerii altor incidente de paz / securitate, etc.
- Verificarea informa iilor se face prin: culegerea de date rezultate din interpretarea probelor
existente; consultarea mai multor surse avute la dispozi ie; prin intervievarea tuturor martorilor
oculari ai incidentului de paz / securitate, inclusiv a celor implica i direct; studierea documentelor
din eviden a posturilor.
Cuno<tin e:
- proceduri specifice ale societ ii de paz / companiei de securitate;
- reglement ri interioare ale beneficiarului;
- dispozi ii ale beneficiarului;
- legisla ie specific în vigoare;
- terminologie specific .
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5. Men inerea capacit% ii de ac iune a personalului de paz%/
securitate din obiectiv
(unitate specific%)
Elemente de
competen %

Criterii de realizare asociate rezultatului
activit% ii descrise de elementul de
competen %

1.Analizeaz punctele
vulnerabile ale
obiectivului

1.1.Punctelor vulnerabile ale obiectivului
sunt analizate conform procedurilor specifice
de lucru ale societ ii de paz / companiei de
securitate.
1.2.Punctele vulnerabile ale obiectivului sunt
analizate conform prevederilor legale în
vigoare.
1.3.Punctele vulnerabile sunt analizate
conform periodicit ii stabilite în
reglement rile interne ale beneficiarului.
2.1. Scenariile privind poten iale riscuri sunt
concepute inând seama de particularit ile
obiectivului, conform reglement rilor interne
ale societ ii/companiei de securitate
2.2.Scenariile privind poten iale riscuri sunt
concepute având în vedere acoperirea
solicit rilor i nevoilor de paz / securitate ale
beneficiarului
2.3.Scenariile privind posibilele riscuri sunt
concepute în concordan cu evolu ia st rii
de infrac ionalitate din zon .
3.1. Solu iile la scenariile concepute sunt
oferite având în vedere diversele situa ii de
criz posibile.
3.2.Solu iile la scenariile concepute sunt
oferite în concordan cu prevederile legale
în vigoare.
3.3.Solu iile la scenariile concepute sunt
oferite respectând reglement rile interne i
solicit rile beneficiarului.
3.4. Solu iile la scenariile concepute sunt
oferite au în vedere, dup caz, mai multe
alternative de rezolvare a situa iilor de criz .
4.1.Personalul este antrenat în rezolvarea
situa iilor poten iale de risc în conformitate
cu procedurile specifice de lucru ale
societ ii de paz / companiei de securitate.
4.2. Personalul este antrenat în rezolvarea
situa iilor în baza unei planific ri aprobate
de c tre beneficiar.

2.Concepe scenarii
privind poten iale riscuri

3.Ofer solu ii la
scenariile concepute

4.Antreneaz personalul
în rezolvarea situa iilor
poten iale de risc

Nivelul de
responsabilitate <i
autonomie
3
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit% ii
descris% de elementul
de competen %
Analizarea punctelor
vulnerabile ale
obiectivului se face cu
profesionalism, spirit de
observa ie i din
ini iativ proprie.

Activitatea de concep ie
denot mobilitate în
gândire, ini iativ ,
creativitate, eliminarea
rutinei i profesionalism.

Solu iile la scenarii sunt
oferite cu
profesionalism,
dinamism în gândire i
ac iune, i prezint
siguran în luarea
deciziilor.

Antrenarea personalului
subordonat se face cu
profesionalism,
dinamism, hot râre i
curaj.
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4.3. Personalul este antrenat în rezolvarea
situa iilor de risc respectând prevederilor
legale în vigoare.
5.1.Personalul subordonat este îndrumat
Îndrumarea persoanlului
5.Îndrum personalul
pentru solu ionarea situa iilor de risc prin
subordonat se execut cu
subordonat pentru
intermediul
mijloacelor
de
comunica
ie.
operativitate, altruism,
solu ionarea situa iilor de
5.2.Personalul subordonat este îndrumat
profesionalism i
risc.
pentru solu ionarea situa iilor de risc
responsabilitate.
conform procedurilor specifice de lucru ale
societ ii de paz / companiei de securitate.
5.3. Personalul subordonat este îndrumat
pentru solu ionarea situa iilor de risc pe baza
reglement rilor interioare ale beneficiarului
i prevederilor legale în vigoare.
Contexte:
Capacitatea de ac iune a personalului subordonat este men inut prin îndrumarea acestuia atât în
timpul programului de lucru specific efului de obiectiv cât i în afara lui, dup caz.
În situa ii extreme eful de obiectiv se poate implica decisiv în coordonarea ac iunilor desf urate
pentru rezolvarea incidentelor de paz / securitate, chiar prin deplasarea la obiectiv i preluarea
ini iativei.
Gama de variabile:
Puncte vulnerabile: punctele de acces în obiectiv; împrejmuirile obiectivului; u ile de acces i
ferestrele cl dirilor din incinta obiectivului; locurile de dispunere a centralelor termice proprii;
bazinele de ap ; locurile amenajate pentru parcarea autovehiculelor; locuri de munc cu foc deschis,
locuri pentru fumat, locuri de depozitare a de eurilor i gunoaielor, etc.
Mijloace de supraveghere electronice utilizate: camere de luat vederi, monitoare; senzori de
mi care si termici.
Metode de supraveghere utilizate: monitorizarea camerelor de luat vederi, verificarea naturii
alarmelor declan ate de senzori, observare directa a activit ii desf urate in timpul orelor de
program; observare directa a perimetrului interior obiectivului si incintei cl dirilor in timpul si in
afara orelor de program; patrulare in incinta obiectivului.
Mijloacele de alarmare: sistemul electronic de alarmare acustica si optica; mijloace de comunicare
din dotare; sistem de semnalizare acustica,
Mijloace de interven ie in caz de incendiu: sting toare de incendiu; bazine si guri de alimentare cu
apa; pompe de apa; furtune; trusa de prim ajutor.
Unelte de descarcerare: târn coape, lope i, canje; topoare; dispozitive de descarcerare.
Forte de interven ie: politia; jandarmeria; pompierii; echipe de interven ie proprii si ale societ ilor de
paza subcontractoare.
Cuno<tin e:
- Proceduri specifice ale societ ii de paz / companiei de securitate;
- Reglement ri interne ale beneficiarului;
- Prevederi legale în vigoare;
- Instruc iuni de utilizare a mijloacelor de comunicare din dotare;
- Reguli de convorbiri radio;
- Terminologie specific ;
- Reguli de acordare a primului ajutor r ni ilor;
- Reglement ri privind s n tatea i paz / securitatea muncii i de ac iune în situa ii de urgen .
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6. Controlul activit% ii de paz%/ securitate din obiectiv
(unitate specific%)

Nivelul de responsabilitate
<i autonomie
4

Elemente de competen %

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit% ii descrise de
elementul de competen %

1.1.Planul de control periodic este
întocmit conform procedurilor
specifice de lucru ale societ ii de
paz / companiei de securitate.
1.2.Planul de control periodic este
întocmit cu respectarea prevederile
legale în vigoare privind efectuarea
controalelor.
1.3 Planul de control periodic este
întocmit conform reglement rilor
interne ale beneficiarului.
1.4.Planul de control periodic
întocmit permite verificarea, în
termenul stabilit, a tuturor posturilor.
2.Analizeaz documentele 2.1.Documentelor operative
existente la obiectiv sunt analizate în
operative existente la
ceea ce prive te con inutul
obiectiv
înscrisurilor cât i al formei i
coeren ei acestora.
2.2. Documentelor operative
existente la obiectiv sunt analizate
conform procedurile specifice de
lucru ale societ ii de paz .
2.3. Documentelor operative
existente la obiectiv sunt analizate în
concordan cu m surile de
eliminare a neajunsurilor.
3.1.Verificarea obiectivului i
3.Verific obiectivul i
punctelor vulnerabile se face
punctele vulnerabile
conform procedurilor specifice de
lucru ale societ ii de paz /
companiei de securitate.
3.2.Verificarea obiectivului i
punctelor vulnerabile se face
conform reglement rilor interne ale
beneficiarului.
3.3.Verificarea obiectivului i a

1.Întocme te planul de
control periodic

Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activit% ii
descris% de elementul de
competen %
Întocmirea planului de
control periodic se face cu
profesionalism, meticulozitate
în a a fel încât s acopere
toate aspectele i nevoia de
control a tuturor
subordona ilor.

Analizarea documentelor
operative existente la obiectiv
se execut cu meticulozitate,
responsabilitate, spirit critic i
profesionalism.

Verificarea obiectivului i
punctelor vulnerabile se face
cu spirit de observa ie
dezvoltat, aten ie distributiv ,
memorie i meticulozitate.
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4. Verific activitatea
subordona ilor

5.Particip la cercetarea
prealabil a abaterilor
disciplinare ale
subordona ilor.

6.Aplic m surilor de
sanc ionare/
recompensare a
subordona ilor

punctelor vulnerabile se face
conform prevederilor legale în
vigoare.
4.1Activitarea subordona ilor este
verificat conform procedurilor
specifice de lucru.
4.2.Activitatea subordona ilor este
verificat prin modalit i diferite.
4.3. Activitatea subordona ilor este
verificat având în vedere
neajunsurile din activitatea acestora
i m surile ce se iau pentru
remedierea lor.
5.1.Cercetarea abaterilor disciplinare
se execut cu respectarea strict a
prevederilor legale în vigoare, cu
participarea tuturor p r ilor.
5.2.Cercetarea abaterilor disciplinare
respect algoritmul stabilit prin
procedurile specifice de lucru ale
societ ii de paz / companiei de
securitate.
5.3.Cercetarea abaterilor disciplinare
care se constituie în infrac iuni se
face prin sesizarea organelor
abilitate.
6.1.M surile de sanc ionare/
recompensare a subordona ilor se
aplic imediat ce au fost luate.
6.2. M surile de sanc ionare/
recompensare a subordona ilor se
aplic în concordan cu legisla ia în
vigoare.
6.3. M surile de sanc ionare/
recompensare a subordona ilor se
aplic conform procedurilor
specifice de lucru ale societ ii de
paz / companiei de securitate.

Verificarea activit ii
subordona ilor se face cu
corectitudinea i fermitate.

Participarea la cercetarea
disciplinar prealabil se
execut cu impar ialitate,
corectitudine i cu atitudine
pozitiv .

Aplicarea m surilor de
sanc ionare/ recompensare a
subordona ilor se face cu
profesionalism, corectitudine
i discern mânt.

Contexte
Controlul activit ii subordona ilor se desf oar , atât ziua cât i noaptea, având la baz
periodicitatea stabilit prin reglement rile interne.
Controlul vizeaz toate aspectele activit ii subordona ilor, precum i întreg personalul, prin
rota ie.
Gama de variabile:
Tipuri de controale: controale periodice executate de societatea de paz / securitate i de
beneficiar - controale planificate sau inopinate; controale efectuate de organele de poli ie i
jandarmerie.
Documente operative din eviden a posturilor: registrul buletinul posturilor; registrul de proceseverbale pentru predarea-primirea serviciului de paz / securitate; registrul de procese-verbale
pentru predarea-primirea armamentului; registrul de eviden acces persoane; registru de eviden
acces autovehicule; registru de eviden acces cai ferate uzinale; registru de eviden a mi c rii
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armamentului; registrul de control; registru unic de control; registru de evenimente; raport de
constatare; fi a de planificare lunar în serviciu a agen ilor de paz / securitate; foaie colectiv de
prezen .
Modalit i de verificare: control inopinat, control periodic.
Puncte vulnerabile: punctele de acces în obiectiv; împrejmuirile obiectivului; u ile de acces i
ferestrele cl dirilor din incinta obiectivului; locurile de dispunere a centralelor termice proprii;
bazinele de ap ; locurile amenajate pentru parcarea autovehiculelor; locuri de munc cu foc
deschis, locuri pentru fumat, locuri de depozitare a de eurilor i gunoaielor, etc.
Cercetarea preliminar a abaterilor disciplinare presupune: luarea la cuno tin despre abaterea
s vâr it , data, autorul/ autorii, împrejur rile, pagube produse, gravitatea abaterii; întocmirea
raportului de cercetare prealabil a abaterii; propunerea de sanc ionare, anun area f ptuitorului/
f ptuitorilor despre ziua, ora i locul cercet rii; cercetarea propriu-zis , hot rârea privind
sanc iunile ce vor fi aplicate; comunicarea hot rârii.
Recompense: învoiri, prime; tichete de mas ; major ri salariale, avansare în func ie.
Sanc iuni disciplinare: avertisment scris; suspendarea contractului individual de munc pân la 10
zile; retrogradarea din func ie pân la 60 zile; reducerea salariului de baz pe o perioad de 1-3
luni cu 5-10 %; desfacerea disciplinar a contractului individual de munc .
Cuno<tin e:
- legisla ia în vigoare;
- proceduri specifice;
- con inutul documentelor operative i modul de completare;
- obiectivul i punctele vulnerabile ale acestuia;
- planul de control periodic;
- prevederile contractului colectiv i individual de munc ;
- prevederile regulamentului interior;
- terminologie specific ;
- reglement ri privind completarea formularelor tipizate.
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7. Completarea documentelor administrative
(unitate specific%)

Nivelul de
responsabilitate
<i autonomie
4

Elemente de competen

Criterii de realizare asociate
rezultatului activit ii descrise de
elementul de competen

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activit ii descris de
elementul de competen

1.Culege informa ii privind

1.1.Informa iile culese sunt de
actualitate.
1.2.Informa iile sunt culese prin
mijloace specifice.
1.3.Informa iile culese sunt
verificate conform procedurilor
specifice de lucru ale societ ii de
paz .
2.1.Informa iile culese sunt
analizate cu oportunitate.
2.2.Informa iile culese sunt
analizate conform reglement rilor
beneficiarului.
2.3.Informa iile culese sunt
analizate având în vedere date care
reflect activitatea de asigurare a
securit ii obiectivului.
3.1.Inform rile privind activitatea
din obiectiv sunt întocmite cu
respectarea prevederile legale în
vigoare.
3.2.Inform rile privind activitatea
din obiectiv sunt întocmite
reflectând realitatea care le-a
generat.
3.3.Inform rile întocmite privind
activitatea din obiectiv sunt de
actualitate.
4.1.Informa iile culese sunt
consemnate în documentele
administrative existente la obiectiv
conform procedurilor specifice de
lucru.
4.2.Informa iile culese sunt
consemnate în documentele
administrative existente la obiectiv
conform preciz rilor beneficiarului

Culegerea informa iilor se
face cu profesionalism,
perseveren , spirit de
observa ie i discre ie.

activitatea de paz /
securitate din obiectiv

2.Analizeaz informa iile
culese.

3.Întocme te inform ri
privind activitatea din
obiectiv

4.Consemneaz informa iile
culese în documentele
administrative existente la
obiectiv.

Analizarea informa iilor
culese se execut cu
profesionalism,
corectitudine i
meticulozitate.

Întocmirea inform rii
privind activitatea din
obiectiv se face cu
oportunitate, claritate i
u urin în exprimare,
profesionalism i
responsabilitate.

Consemnarea informa iilor
culese se face cu acurate e,
exactitate, discern mânt,
corectitudine
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4.3. Informa iile culese sunt
consemnate în documentele
administrative existente la obiectiv
în concordan cu specificul
acestora
Contexte:
Documentele sunt completate imediat ce au fost culese de informa ii pentru evitarea distorsiunilor
i inexactit ilor.
Se interzice cu des vâr ire culegerea de informa ii, altele decât cele referitoare la asigurarea
securit ii obiectivului, precum i utilizarea lor in scopuri personale sau de c tre ter e persoane.
Gama de variabile:
Documente administrative: documente de planificare; documente de eviden ; documente de
control; documente operative.
Mijloace specifice de culegere a informa iilor: echipamente electronice de supraveghere;
înregistr ri video; observare direct ; ascultare; patrulare; dialog cu personale subordonate; dialog
cu salaria ii beneficiarului; pres ; mass-media; dispozi ii i inform ri din partea beneficiarului i
organelor puterii locale, de poli ie abilitate, de jandarmi, etc.
Documente de planificare : registrul buletinul posturilor; fi a de planificare în serviciu a
personalului subordonat; fi a colectiv de prezent la program; fi a de confirmare de c tre
beneficiar a orelor lucrate;
Documente de eviden : concedii de odihn ; concedii medicale; zile de recuperare; zile de
s rb toare lucrate; învoiri acordate; eviden a echipamentului i mijloacelor individuale de
protectie distribuite; eviden a armamentului i muni iei aferente; abaterilor disciplinare; fluctua iei
personalului; reclam iilor: neconformit ilor.
Documente de control: fisa de planificare a controalelor periodice la obiective; fi a de control;
fisa de planificare a serviciului de rond; registru unic de control; registru de control.
Cuno<tin e:
-proceduri specifice;
-reglementari interne;
-reguli de completare a documentelor;
-legisla ia specific în vigoare;
-terminologie specific .
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