
 
 
 

FISA POSTULUI 
 
 
 
Denumirea postului: PAZNIC 
Codul COR:  
Titularul postului:  
Scopul postului, activităţi principale si responsabilităţi : 
Paza unitatii şcolare. 
 

Cerințele postului: 
Studii necesare:  

- 
-  
-  

 

Relaţii de subordonare : 
o directorii unităţii şcolare  
o administrator financiar/patrimoniu  
o secretarul şef  
o membrii Consiliului de administraţie  

 Relaţii de colaborare cu : 
o cadrele didactice, didactic-auxiliar, responsabilii cu păstrarea şi utilizarea patrimoniului 

din cabinete şi laboratoare, din sălile de clasă 
o personalul de îngrijire, muncitor 
o colectivele de elevi  
o Consiliul Reprezentativ al Părinţilor   

Obiectiv general : 
o asigurarea condiţiilor  optime pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ şi 

a activităţii sportive  
Obiectiv  specific : 

o să păzească  unitatea şcolară  
 
 

                  Subsemnatul,   .............................................................. ,  posesor al Contractului Individual de 
Muncă înregistrat la Registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă la nr…………………..
 ........................................................................................................ mă oblig să respect următoarele 
atribuţii, sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând ………. norma ..............ore/săptămână,  

 
Responsabilităţi  săptămânale/zilnice atât în şcoală, cât şi  în sala de sport: 
  

 verificarea gardului de protecţie,  a porţilor şi a sistemului de închidere/ zilnic, la fiecare pauză;  
 semnalarea deteriorărilor din clase, cabinete, laboratoare şi de la grupurile sanitare  etc. şi 

identificarea vinovaţilor/ zilnic, la fiecare pauză;  
 curăţarea  căilor de acces în caz de înzăpezire şi amenajarea parcului şcolii/ zilnic;  
 curăţenia trotuarului, precum şi a curţii interioare şi a terenului de sport/  zilnic;  
 întreruperea alimentării cu gaze, apa, în caz de cutremur/ la nevoie;  
 executarea unor lucrări de întreţinere a zugrăvelilor şi a vopsitoriei/ la nevoie;  
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 sesizarea administratorului sau directorului adjunct referitor la problemele apărute în domeniul 
de activitate / zilnic;  

 să păzească  unitatea şcolară : o să inspecteze periodic unitatea şcolară  şi facilităţile;  o să 
protejeze clădirea şi bunurile împotriva furtului, avarierii etc. (pe lângă acestea, să prevină 
incendiile) ; 

 să participe la  lucrări de întreţinere şi gospodărire (curăţenie în curtea şcolii, golirea zilnică a 
coşurilor de gunoi, curăţarea grădinii  din curtea şcolii de frunze şi resturile aruncate de copii); 

 să consemneze tot ce este legat de clădirea şcolii sau clădirile pe care le are în pază; 
 sa identifice locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul şcolii  pentru a preveni producerea 

oricăror fapte de natura sa aducă prejudicii unităţili şcolare; 
 să păzească perimetrul şi incinta şcolii şi sălii de sport, bunurile şi valorile primite în pază şi să 

asigure întreţinerea acestora 
 să permită accesul în şcoală numai in conformitate cu reglementările legale şi dispoziţiile 

interne, numai după legitimarea persoanei şi notarea în caietul de evidenţă a persoanelor; 
 să sprijine şi să controleze dacă elevii de serviciu notează datele persoanelor străine care pătrund 

în incinta şcolii, într-un registru special; 
 să efectueze control la intrarea şi ieşirea din unitate a persoanelor care intră şi care ies, în cazul 

în care descoperă bunuri , documente de serviciu etc , care nu se justifică cu acte doveditoare să 
anunţe sefii  ierarhici sau Poliţia 

 să nu permită intrarea in unitate a persoanelor aflate în stare de ebrietate sau sub influenţa 
băuturilor alcoolice; 

 în caz de avarii produse la instalaţiile  de gaze,conducte  de apă  ,la reţele electrice sau de 
telefonie şi a reţelei de supraveghere video, care sunt de natură să producă pagube , să aducă de 
îndată la cunoştinţa celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri imediat după 
constatare 

 să poarte uniformă cu însemnele distinctive numai în timpul serviciului 
 răspunde de predarea-primirea serviciului de pază pe baza de proces verbal; 
 personalul de pază este obligat să cunoască foarte bine planul de executare în caz de incendiu 

pentru evacuarea şi îndrumarea echipelor de intervenţii; 
 să suprevegheze elevii la trecerea de pietoni din faţa şcolii între orele 12.00-13:10; 
 să supreveheze îmbarcarea elevilor în microbuzele şcolare între orele 18:00-19:30; 
 să patruleze pe holuri în timpul orelor şi în curtea şcolii în pauze; 
 să suprevegheze intrarea din faţa şcolii; 
 să consemneze în registrul de conduită orice abatere a elevilor care deranjează orele, părăsesc 

sala de clasă fără acordul profesorului sau manifestă violenţă faţă de colegi; 
 să  apeleze telefonic în caz  de alarmă, incendii, despre orice eveniment produs în timpul 

serviciului şi despre măsurile luate conducerea şcolii; 
 să sesizeze poliţia de proximitate în legătură cu fapte care pot aduce prejudicii instituţiei; 
 să nu se prezinte în stare de ebrietate la serviciu şi nici să consume băuturi alcoolice în timpul 

lui, să nu absenteze şi să nu lipsească fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii sau şeful 
ierarhic superior; 

 să respecte porgramul de serviciu  stabilit  la nivelul şcolii;  
 să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici şi să fie respectuos în relaţiile de muncă; 
 obligaţia de a-şi face toate analizele medicale periodic; 
 Respectarea normelor, ROI, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU 

pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ. 
 

Răspunderea disciplinară:  
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după 

sine scăderea corespunzătoare a calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor 
legii.  
 
Director,                                                                                     Lider de sindicat,  
 
 
 
Am luat la cunoştinţă:                                                             Data: 


