
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
Nr. ____________/ __________________

FIŞA POSTULUI NR. __________
Prezenta constituie anexa la contractul de muncă nr.  ___________ / ___________

I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A POSTULUI 

Denumirea instituţiei publice: UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
Compartimentul: BIROU PAZĂ: COMP. PAZĂ I ŞI COMP. PAZĂ II
Titularul postului:
Denumirea postului: ŞEF BIROU PAZĂ
Gradul profesional al 
ocupantului postului:

ADMINISTRATOR PATRIMONIU – II S

Nivelul postului: DE CONDUCERE

II. STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ ASOCIAT POSTULUI

a) cantitatea: Asigurarea serviciilor necesare optimizării condiţiilor de muncă ale angajaţilor.
Realizarea în întregime a sarcinilor prevăzute în fişa postului, în vederea bunei desfăşurări a activităţii 
compartimentului.
b) calitatea: Desfăşurarea  activităţilor fără disfuncţionalităţi sau erori;
Acurateţea documentelor, actelor, materialelor realizate;
Gradul de mulţumire al beneficiarilor serviciilor oferite; 
Implicare pentru realizarea obiectivelor generale stabilite ale compartimentului. 
c) costurile: Încadrarea în sumele alocate centrului bugetar conform repartizării transmise de 
conducerea universităţii.
d) timpul: Utilizarea eficientă a programului de lucru prin folosirea timpului de lucru numai în 
vederea realizării sarcinilor de serviciu;
Realizarea sarcinilor de serviciu în timp util, real şi oportun pentru buna desfăşurare a activităţii şi 
obţinerea unui grad ridicat de mulţumire din partea beneficiarilor serviciilor oferite.
e) utilizarea resurselor: Utilizarea resurselor pentru realizarea cât mai multor lucrări.
f) modul de realizare: Organizarea muncii în echipă. 

III. DESCRIEREA POSTULUI
1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: -STUDII SUPERIOARE;
-CERTIFICAT de calificare profesională (Agent de securitate), emis de Ministerul Muncii; 
-ATESTAT pentru exercitarea profesiei de agent de securitate, emis de Ministerul Administraţiei şi 
Internelor.
2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului: 
- în funcţie de conducere minim 6 luni;
- în specialitate minim 3 ani şi 6 luni;
3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului- Comunicarea, lucrul cu documente specifice, 
respectarea instrucţiunilor scrise şi verbale, îndemânarea, precizia, rigurozitatea, deţinerea abilităţilor 
fizice necesare îndeplinirii atribuţiilor din prezenta fişă;
- Intervenţia la orice oră din zi sau noapte pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă.
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4. Responsabilitatea implicată de post:- Îndrumarea, organizarea şi verificarea personalului din 
subordine;
- Coordonarea întregii activităţi a Biroului pază.
5. Sfera de relaţii (de a intra în relaţii, de a răspunde): - Relaţii de subordonare faţă de şefii 
ierarhici; 
- Relaţii de colaborare cu celelalte servicii din Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi; 
- Relaţii de colaborare cu organele de control ale Poliţiei Române (Biroul pază şi ordine).
6.Alte criterii:

IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI :

Şef Birou pază:

- organizează activitatea Biroului pază, conduce activitatea specifică de pază şi controlează modul de 
executare a serviciului de pază de către personalul din subordine;
I). Organizează activitatea Biroului pază:
- efectuează evaluarea riscurilor la securitate fizică, la toate obiectivele instituţiei; 
- întocmeşte planul de pază conform prevederilor legale şi în funcţie de evaluarea riscurilor la securitate 
fizică; Modifică planul de pază în funcţie de modificările fizice ce intervin în sistemele tehnice 
specifice şi modificările în activitatea de pază; 
- modifică planul de pază în funcţie de modificările fizice ce intervin în sistemele tehnice specifice, 
modificările în activitatea de pază şi deschiderea de noi posture de pază;
- întocmeşte planurile tehnice pentru toate sistemele de alarmare antiefracţie;
- întocmeşte planul tematic, pe baza prevederilor legislaţiei, pentru instructajul periodic;
- întocmeşte programul de pregătire profesională specifică;
- întocmeşte programul de achiziţii pentru anul următor şi urmăreşte respecterea lui; 
- întocmeşte referate pentru achiziţionarea de materiale şi echipament prevăzute în programul de 
achiziţii pe anul în curs;
- urmăreşte contractarea serviciilor specifice serviciului de pază şi derularea contractelor în limitele 
legale; 
- propune conducerii unităţii măsuri pentru perfecţionarea activităţii de pază;
- informează conducerea unităţii şi poliţia despre evenimentele produse pe timpul activităţii de pază; 
- ţine evidenţa evenimentelor produse şi măsurile luatea pentru evitarea altor evenimente;
- completează documentele de evidenţă privind situaţia sistemelor de alarmare antiefracţie;
- ţine evidenţa registrelor specifice efectuării serviciului de pază;
- respectă arhivarea documentelor conform normativelor legale;
- asistă persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie 
evidenţa necesară;
- tehnoredactează şi să ţine evidenţa informatică a documentelor necesare compartimentului;
- respectă dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale;
- respectă secretul de serviciu;
- respectă actele normative care stau la baza acestor atribuţii: Legea 333/2003, H.G. 301/2012 şi HG 
1002/2015;
- respectă dispoziţiile din,,Regulamentul intern” al Universităţii  „Dunărea de Jos” din Galaţi.
II). Conduce activitatea specifică de pază şi controlează modul de executare a serviciului de pază de 
către personalul din subordine:
- cunoaşte obiectivele, locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul acestora; 
- organizează serviciul de pază pe obiective;
- întocmeşte graficele de efectuare a serviciului de pază pentru fiecare post de pază;
- întocmeşte pontajele lunare şi ţine evidenţa activităţii tuturor agenţilor de securitate din subordine;
- completează documentele din posturile de pază, specifice efectuării seviciului de pază;
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- controlează modul de efectuare a serviciului de pază şi modul de completare a documentelor specifice 
- întocmeşte referate pentru nerespectarea de către personalul de pază a consemnului postului sau 
pentru alte încălcări a dispoziţiilor regulamentului intern;
- urmăreşte echiparea personalului de pază şi utilizarea echipamentului conform dispoziţiilor legale;
- urmăreşte efectuarea controlului medical periodic şi ia măsuri în cazul situaţiilor de incompatibilitate;
- urmăreşte situaţia personalului de pază şi întocmeşte documentele necesare pentru completarea 
personalului lipsă;
- execută instructajul periodic de securitatea muncii şi PSI;
- execută  programul de pregătire profesională specifică şi instructajul periodic de specialitate;
- urmăreşte şi realizează distribuirea bunurilor şi a documentelor ce li se cuvin (tichete valorice, etc);
- urmăreşte respectarea de către personalul de pază a actelor normative care stau la baza acestor 
atribuţii: Legea 333/2003, H.G. 301/2012, HG 1002/2015 şi a dispoziţiilor din ,,Regulamentul intern” 
al Universităţii  „Dunărea de Jos” din Galaţi.

RECTOR, 

Prof.dr.ing. Iulian Gabriel BÎRSAN

DIRECTOR INTERIMAR AL 
DIRECŢIEI JURIDICE ŞI  

                                                                                                        RESURSE UMANE
                                                                                       Jurist- Dragoş Alexandru OPREANU

DIRECTOR GENERAL-ADMINISTRATIV,
Ing. Romeu HORGHIDAN

Am luat la cunoştinţă
……………………………………………

3


	FIŞA POSTULUI NR. __________
	I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A POSTULUI 
	II. STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ ASOCIAT POSTULUI


