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Informatii generale privind postul 

 

1. Denumirea postului: PAZNIC  

2. Nivelul postului: angajat cu contract individual de muncă     

3. Scopul principal al postului: Efectuarea serviciului de pază  

 

Conditii specifice pentru ocuparea postului 

 

1. Studii de specialitate: studii generale 

2. Perfectionari(specializari): nu este cazul  

3. Cunostinte de operare/programare pe calculator(necesitate si nivel): nu este cazul 

4. Limbi straine(necesitate si nivel): nu este cazul 

5. Abilitati, calitati si aptitudini necesare : comportament civilizat; capacitate de lucru in conditii de 

stres; adaptare rapida la noi conditii de munca 

6. Cerinte specifice : -  

7. Competenta manageriala(cunostine de management, calitati si aptitudini manageriale): nu este cazul 

 

Atributiile postului: 

1. asigură paza localului primăriei la ora şi data stabilite de către primar sau de către viceprimar; 

2. răspunde de încălzirea încăperilor primăriei în timpul programului de muncă; 

3. colaborează cu organele de poliţie din localitate pentru asigurarea pazei bunurilor publice şi ale 

cetăţenilor; 

4. la cererea primarului şi viceprimarului asigură paza materialelor de construcţie destinate lucrărilor 

in curs de realizare pe raza comunei; 

5. difuzeazǎ cetǎţenilor din comunǎ înştiinţǎri sau comunicǎri din partea primǎriei; 

6. comunica consilierilor locali invitatiile privind convocarea sedintelor ; 

7. preia eventualele note telefonice sau faxuri în timpul de muncă şi înştiinţează pe cei în 

drept despre problemele urgente ; 

8. respecta redisciplina muncii, în sensul de a se prezenta la postul de pază, de a-şi face datoria în mod 

cinstit şi conştient şi de a pleca din postul de pază la orele stabilite ; 

9. anunţa imediat prin orice mijloace conducerea comunei şi lucrătorii postului de poliţie asupra 

tuturor evenimentelor publica constatate în timpul executării pazei obşteşti care perturba ordinea si 

liniste ; 

10. îndeplineşte si alte atribuţii la cererea primarului sau a viceprimarului 

 

 Identificarea  functiei publice corespunzatoare postului 

 

1. Denumire : paznic 

2. Treapta profesionala : - 



3. Vechimea in specialitate necesara: - 

 

 

 

 

Sfera relationala a titularului postului 

 

1. Sfera relationala interna: 

relatii ierarhice: 

subordonat fata de: primar, viceprimar. 

superior pentru: nu este cazul. 

relaţii funcţionale: compartimentele din cadrul consiliului local. 

relaţii de control: nu este cazul. 

relaţii de reprezentare: nu este cazul. 

 2.  Sfera relationala externa: 

cu autorităţi şi instituţii publice: nu este cazul; 

cu organizaţii internaţionale: nu este cazul. 

cu persoane juridice private:  da, cu aprobarea prealabila a conducerii Primariei 

3.  Limite de competenţă:  

4.  Delegarea de atribuţii si competenţă: nu este cazul 

Întocmit de: 

1. Numele şi prenumele:  Moisuc Oltea-Rodica 

2. Funcţia publică de conducere : secretar general comună 

3. Semnatura............................................................................................................................. 

4. Data întocmirii: ................................. 

 

Luat la cunoştinţă de ocupantul postului: 

1. Numele şi prenumele: ................................................................... 

2. Semnătura: …………………………………………................................................................ 

3. Data: ..................................................... 

 

Contrasemneaza: 

1. Numele şi prenumele: Babalean Ștefan-Mihai 

2. Functia: viceprimar al comunei 

3. Semnătura:…………………………………………............................................................ 

Data: .................................................. 

 

 


