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CADRUL LEGAL 
 

• Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor; 
• HG. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii        
nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; 
• Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 
• Legea nr. 287/2009  privind Codul Civil; 
• Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice; 
• Regulamentul de organizare și funcționare a Universității Petrol-Gaze din Ploiești, cod R 
01-02, ediția/revizia în vigoare;  
• Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției General Administrative, cod R 06-
01, ediția/revizia în vigoare. 

 
CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 
 

Art.1 Prezentul regulament stabilește modul de organizare și funcționare a Serviciului Pază, 
relaţiile de subordonare, locuri de dispunere şi atribuţii specifice serviciului şi are ca scop 
organizarea și asigurarea activității de pază a obiectivului. 
 

CAPITOLUL II 
MISIUNE ȘI OBIECTIVE 

 
Art.2 Misiunea este aceea de a asigura paza obiectivelor, de a menţine calitatea unui mediu 
sigur în incinta Universității prin respectarea ordinii interioare  şi de a iniţia şi desfăşura activităţi 
care vizează îmbunătățirea protecției obiectivului, bunurilor și valorilor de orice fel existente în 
interiorul acestuia. 
 
Art.3 Obiectivele Serviciului Pază sunt: 

• protecția bunurilor, valorilor și persoanelor din cadrul Universității Petrol-Gaze din 
Ploiești; 
• monitorizarea permanentă a obiectivului, asigurând serviciul continuu în posturile de 
pază în limitele intervalelor de timp specifice fiecărui post; 
• respectarea prevederilor legale, conform domeniului de activitate. 

 
CAPITOLUL III 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
 

Art.4 Conform organigramei Universității, Serviciul Pază este subordonat Directorului 
General Administrativ. Serviciul Pază colaborează cu toate entitățile din cadrul Universității. 
 
Art.5 Activităţile de planificare, organizare, control şi evaluare specifice Serviciului Pază, 
revin şefului Serviciului Pază. 

https://www.upg-ploiesti.ro/sites/default/files/prezentare/regulamente/2019/01.02_ROF_universitate.pdf
https://www.upg-ploiesti.ro/sites/default/files/prezentare/regulamente/2019/01.02_ROF_universitate.pdf
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CAPITOLUL IV 
ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL  

SERVICIULUI PAZĂ ȘI  
ATRIBUȚIILE PRINCIPALE 

 
Art.6 Serviciul Pază realizează următoarele activități: 

a) paza și integritatea obiectivului, bunurilor, valorilor încredințate și protecția 
persoanelor. 

 Atribuțiile principale pentru desfășurarea acestei activități sunt: 
• cunoașterea locurilor și punctelor vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a 
preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii universității; 
• păzirea obiectivului, bunurilor și valorilor nominalizate în planul de pază și asigurarea 
integritații acestora; 
• permiterea accesului în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale și cu 
dispozițiile interne; 
• oprirea și să legitimarea persoanelor despre care exista date sau indicii că au săvârșit 
infracțiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne 
stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, să oprească și să 
predea poliției pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracțiunii sau al altor 
fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces 
– verbal  pentru luarea acestor măsuri; 
b) încasarea taxei de parcare pentru autovehiculele care intră în incinta parcării 
Universității. 
Atribuțiile principale pentru desfășurarea acestei activități sunt: 
• executarea activității de încasare în conformitate cu actele normative în vigoare; 
• distribuirea și emiterea de bonuri fiscale pentru sumele încasate; 
• întocmirea documentelor de încasare și predare a banilor; 
• predarea zilnică către casieria Universității a încasărilor realizate împreună cu     
Raportul Z; 
• monitorizarea autovehiculelor și parcarea lor regulamentară pe locurile marcate. 

 
CAPITOLUL V 
ORGANIZARE 

 
Art.7 Personalul Serviciului Pază are statut de personal nedidactic. 
 
Art.8 Conducerea Serviciului Pază este asigurată de Șeful de serviciu care coordonează, 
planifică și supraveghează întreaga activitate și mediază relațiile cu toate entitățile din cadrul 
Universității. Șeful Serviciului Pază este subordonat Directorului General Administrativ. 
 
Art.9  (1) Atribuțiile și responsabilitățile personalului din cadrul Serviciului Pază sunt 
prevăzute în fișele de post. 
 (2) Fişele de post sunt reactualizate ori de câte ori intervin modificări în structura 
atribuţiilor care trebuie îndeplinite (modificări legislative, apariţii de noi activităţi, reorganizarea 
etc.) sau se modifică structura personalului (angajări, concedieri etc). 
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Art.10 Statul de funcții și organizarea Serviciului Pază se aprobă de către Senatul universitar. 
 
Art.11 Ocuparea posturilor vacante se face prin concurs, cu respectarea legislației în vigoare. 
Din comisiile de concurs face parte și Șeful Serviciului Pază, cu rol de coordonare 
metodologică. 
 
Art.12 Normele de încadrare cu personal de specialitate în cadrul serviciului sunt reglementate 
de legislația în vigoare. 
 
Art.13 Personalul din cadrul Serviciului Pază lucrează în ture 12 cu 24, 12 cu 48. 
 

CAPITOLUL VI 
DISPOZIȚII FINALE 

 
Art.13 Ediția 1, revizia 0 a prezentului regulament intră în vigoare după aprobarea Senatului 
universitar. 
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