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INSTRUCȚIUNI PROPRII SSM 

PENTRU PERSONAL DE PAZĂ (PORTAR) 
 

ART. 1. Personalul de paza iși indeplineste atributiunile serviciu conform consemnului 

general și a celui particular. 

ART. 2. Daca serviciul de paza se efectueaza in exterior, paznicii trebuie sa aiba posibilitatea 

de a se feri de intemperii, razele solare sau de a se așeza minim 10 minute la 2 ore. 

ART. 3. Paznicii trebuie sa poarte uniforma, ecusonul si echipamentul individual de protectie, 

acordat conform normativului intern. 

ART. 4. Utilizarea mijloacelor de aparare din dotare (spray lacrimogen, baston, armament, 

etc.) se face numai in caz de necesitate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

ART. 5. Personalul care desfasoara activitatea ca agent de paza trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii si sa respecte masurile ce se impun: 

-       sa fie apt din punct de vedere fizic si psihic; 

-       sa nu aiba infirmitati care i-ar putea stinjeni activitatea specifica sau care ar putea conduce la 

accidentarea sa, sau a altor persoane; 

-       sa aiba virsta de 18 ani impliniti; 

-       se va prezenta la examennul medical la angajare care va fi consemnat si in fisa individuala 

de instructaj de protectia securitate si sanatate in munca cit si anual; 

-       se va prezenta la examenul medical anual si ori de cite ori conducerea firmei apreciaza ca 

fiind necesar; 

-       sa posede calificarea profesionala pentru activitatea de agent de paza; 

-       sa-si insuseasca si sa respecte normele specifice de securitate si sanatate in munca si 

masurile de aplicare ale acestora; 

-       sa-si insuseasca si sa respecte normele sanitare privind acordarea primului ajutor in caz de 

accident, sa-si insuseasca si sa respecte procedeele de acordare a primului ajutor si transportul 

de urgenta a accidentatilor; 

-       sa utilizeze echipamentul de protectie si de lucru din dotare. In sensul in care se constata 

utilizarea echipamentului de protectie si de lucru in alt scop, sau pierderea, instrainarea sub 

orice forma, persoana care se va face vinovata de prejudicul cauzat va fi sanctionata potrivit 

legii; 

-       sa-si insuseasca si sa respecte normele de P.S.I.; 

-       periodic are obligatia sa participle la instructajele p.s.i.; 

-       sa participle la instructajele si testarile periodice. 

ART. 6Instructajul de protectia muncii si p.s.i. se va efectua numai in timpul programului de 

lucru. 

ART. 7. Obligatiile agentului de paza in timpul exercitarii serviciului: 

ART. 8. Sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce ii revin, fiind direct raspunzator pentru paza 

si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor incredintate; 

ART. 9. Sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a 

preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatii pazite; 

ART. 10. Sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa 

asigure integritatea acestora; 

ART. 11. Sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu 

dispozitiile interne; 

ART. 12. Sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date ca au savarsit 

infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele interne 
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stabilite prin regulamente proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante sa opreasca si sa predea 

politiei pe faptuitor, bunurile sau obiectele care fac obiectul infractiunii, luand masuri pentru 

conservarea lor, intocmind totodata un proces-verbal pentru luarea acestor masuri; 

ART. 13. Sa instiinteze de indata pe seful ierarhic si conducerea unitatii beneficiare despre 

producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate; 

ART. 14. În caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili, 

ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice sa aduca de indata la cunostinta 

celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor 

evenimentului; 

ART. 15. În caz de incendii sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a 

bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii conform 

normelor interne; 

ART. 16. Sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a 

valorilor in caz de dezastre conform legislatiei in vigoare; 

ART. 17. Sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura de a prejudicia patrimonial 

unitatea si sa-si dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea 

infractorilor, luandu-si toate masurile pentru a nu se expune la accidente; 

ART. 18. Sa pastreze secretul de serviciu daca prin natura atributiilor sale are acces la asemea 

date si informatii; 

ART. 19. Sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si/sau 

armamentul din dotare si sa faca uz de acesea numai in cazurile si in conditiile prevazute de 

lege;  

ART. 20. Sa poarte insemnele distinctive numai in timpul serviciului; 

ART. 21. Sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume 

astfel de bauturi in timpul serviciului; 

ART. 22. Sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea 

despre aceasta; 

ART. 23. Sa execute si alte sarcini care i-au fost incredintate, potrivit planului de paza; 

ART. 24. Sa respecte consemnul general si particular al postului de paza; 

ART. 25. Sa informeze de indata conducerea unitatii si politia despre evenimentele produse 

pe timpul activitatii de paza si sa tina evidenta acestora; 

ART. 26. Sa propuna conducerii unitatii masuri pentru perfectionarea activitatii de paza; 

ART. 27. Sa participle la instructajele de securitate muncii si p.s.i.; sa participle la 

instructajele de securitate muncii si p.s.i. cu ocazia schimbarii locului de munca 

corespunzatoare noilor conditii de munca; 

ART. 1. Pe timpul serviciului sa nu se expuna la riscuri de accidentare si/sau imbolnavire 

profesionala; 

ART. 28. Sa nu se urce sub nici un motiv pe scaune, mese, orice alte obiecte improvizate.In 

cazul in care prin natura sarcinilor de serviciu, functie de cerintele obiectivului de paza, este 

nevoit sa se urce la inaltime (peste 2 metri de la nivelul talpilor), in mod obligatoriu va avea 

mentionat in fisa individuala de securitate a muncii avizul doctorului de medicina muncii si a 

psihologului cu inscrisul “apt lucru la inaltime”; 

ART. 29. În cazul in care prin sarcinile de serviciu, agentului de paza ii revine obligatia sa 

procedeze la inchiderea/deschiderea anumitor porti, usi, cai de acces, etc.,acesta va fi instruit 

suplimentar de catre seful ierarhic superior de modul in care sa indeplineasca sarcina de 
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serviciu si prin probe practice, astfel incit sa nu fie expus la riscuri de accidentare sau 

imbolnavire profesionala, atat agentul de paza cat si alte persoane; 

ART. 30. Sa nu foloseasca echipamente electrice improvizate sau cu defectiuni si sa nu 

intervina la echipamentele electrice; 

ART. 31. In caz de incendiu, catastrofa sau calamitate naturala, paznicul va actiona conform 

Planului de interventie: 

-       prima urgenta este anuntarea organelor abilitate (pompierii militari, politia, protectia civila, 

salvarea, etc.) si a conducerii agentului economic ; 

-       paznicul va interveni cu mijloacele aflate la indemana pentru lichidarea sau limitarea 

efectelor incendiului sau pentru acordarea primului ajutor persoanelor accidentate, fara a 

neglija indeplinirea atributiunilor de paza. 

ART. 32. In cazul in care nu mai poate continua indeplinirea sarcinilor de serviciu, din 

diferite motive (boala, probleme familiale, etc.), va anunta imediat conducerea agentului 

economic si nu va parasi postul pana nu va fi inlocuit. 
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