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TEMATICA 

-Legea 333/2003 

Dispoziţii generale (Cap.I); 

Formele de pază (Cap.II)-Paza proprie (Secţ.a 2-a); 

Paza transporturilor bunurilor şi valorilor importante, precum şi a transporturilor cu 

caracter  

special (Cap.III); 

Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei (Cap.IV)-Mijloace de 

protecţie şi  

de alarmare împotriva efracţiei (Secţ.1); 

Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază (Cap.V); 

Atribuţiile personalului de pază(Cap.VI)- (Secţ.1); 

Răspunderi şi sancţiuni (Cap.IX).  

 

-H.G.301/2012 (cu modificările aduse de H.G.1002/2015) 

Dispoziţii generale (Cap.I); 

Formele de pază (Cap.II)-Paza proprie (Secţ.a 3-a); 

Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază (Cap.III); 

Paza transporturilor bunurilor şi valorilor importante, precum şi a transporturilor cu 

caracter  

special (Cap.IV); 

Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei (Cap.V)-Mijloace de 

protecţie şi  

de alarmare împotriva efracţiei (Secţ.1); 

Cerinţe minime de securitate, pe zone funcţionale şi categorii de unităţi (Anexa Nr.1); 

Documente specifice executării şi evidenţierii serviciului de pază prin forţe şi mijloace 

civile  

(Anexa Nr.2). 

-Legea 61/1991, republicată  



Faptele de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii si liniştii publice a 

căror  

săvârşire în instituţie publică pot constitui contravenţii (Art.2 şi Art.3). 

 

- Legea 307/2006  

Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor(Cap.II)- Obligaţii generale (Secţ.1, 

Art.6, Art.7  

şi Art.8). 

 

-Legea 319/2006 

Obligaţiile lucrătorilor (Cap.4); 

Supravegherea sănătăţii (Cap.5)-Accidente de muncă(Secţ.a 2-a). 

        

-,, Ghidul agentului de securitate”-Asociaţia  Profesională a Angajaţilor din Pază:  

Tema 1-: Organizarea și desfășurarea activității de pază din România 

2. Formele de pază; 

3. Paza transportului unor valori importante; 

Tema 2- Sistemul de pază şi dispozitivul de pază  

1. Sistemul de pază;  

2. Componentele sistemului de pază; 

3. Planul de pază. 

Tema 3- Mijloace tehnice folosite în pază 

1. Mijloace mecano-fizice de protecţie; 

2. Mijloace electronice. 

Tema 4- Postul şi agentul de pază 

1. Agentul de pază; 

2. Locul, rolul şi importanţa postului de pază; 

3. Amenajarea şi dotarea postului de pază; 

4. Conditii de încadrare, pregătire, echipare şi dotare cu mijloace de autoapărare a 

agentului de pază. 

Tema 5- Obligaţiile şi drepturile personalului de pază 

2. Obligaţiile agentului de pază; 

3. Drepturile agentului de pază. 

Tema 6- Atribuţiile și răspunderile personalului din serviciul de pază  

1. La intrarea în serviciu; 

2. În timpul serviciului;  

3. La ieșirea din serviciu. 

Tema 8- Măsuri de pază 

B. Tipuri de servicii  

1. Paza obiectivului 

Tema 9- Accesul în obiectiv. Controlul persoanelor, bagajelor şi mijloacelor de 

transport 

1. Reglementarea accesului; 

2. Controlul persoanelor; 

3. Controlul bagajelor; 

4. Controlul mijloacelor de transport. 

Tema 10- Modul de acţiune a agentului de securitate  în diverse situaţii: 

1. Atac asupra obiectivului; 

2. Agresiuni verbale şi/sau fizice asupra agentului de securitate; 

3. Calamități naturale; 



4. Avarii industriale; 

5. Catastrofe; 

6. Conflicte de muncă; 

Tema 11- Modul de acțiune a agentului de securitate pentru imobilizarea și predarea 

făptuitorului  

1. Reținerea și imobilizarea; 

2. Predarea infractorilor; 

3. Conservarea probelor; 

4. Întocmirea raportului de eveniment. 

Tema 17- Cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de apărare din dotare 

Tema 18- Principalele reguli şi norme de comportament ale agentului de securitate 

Tema 19- Trăsăturile psihice de bază ale agentului de securitate 

Tema 20- Trăsăturile psiho-fizice ale infractorului. Descrierea infractorului pe baza 

portretului vorbit. 

 




