COMPARTIMENTUL PAZĂ ŞI SECURITATE – CLUJ ARENA
1. Organizează desfăşurarea activităţii de pază, ordine şi securitate a stadionului ”Cluj Arena”,
- împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor acţiuni producătoare de pagube
materiale;
- împotriva accesului neautorizat sau ocupării abuzive;
- pentru detectarea substanţelor, armelor, explozibililor sau materialelor de orice natură care pot
provoca o pagubă;
prin:
a. întocmirea şi obţinerea aprobărilor legale pentru planul de pază al Direcţiei de Administrare
și Exploatare a Stadionului ”Cluj Arena”;
b. aducerea la cunoştinţa personalului de pază a informaţiilor necesare asigurării pazei
obiectivului precum şi a locurilor şi punctelor vulnerabile din perimetrul obiectivului,
pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii;
c. aducerea la cunoştinţa personalului de pază a atribuţiilor şi sarcinilor specifice;
d. întocmirea programării lunare a turelor la nivelul posturilor de pază şi transmiterea spre
avizare directorului Direcţiei de Administrare și Exploatare a Stadionului ”Cluj Arena” şi
spre aprobare presedintelui Consiliului Judeţean Cluj;
e. întocmirea pontajului lunar pentru activitatea de pază, transmiterea spre avizare
directorului Direcţiei de Administrare și Exploatare a Stadionului ”Cluj Arena” şi
înaintarea acestuia la Consiliului Judeţean Cluj;
f. verificarea inopinată a modului de îndeplinire a atribuţiilor de către personalul de pază pe
timp de noapte ;
g. monitorizarea camerelor de luat vederi, verificarea naturii alarmelor declanşate de senzori,
observarea directă a activităţii desfăşurate în timpul orelor de program, observarea directă
a perimetrului interior obiectivului şi incintei clădirilor în timpul şi în afara orelor de
program, patrulare în incinta obiectivului;
h. monitorizarea mijloacelor de alarmare: sistemul electronic de alarmare acustică şi optică,
mijloace de comunicare din dotare, sistem de semnalizare acustică;
i. verificarea periodică a porţilor de acces pe stadion;
j. luarea tuturor măsurilor de prevenire a unor incidente de securitate potenţiale care ar putea
prejudicia integritatea imobilului: tentative de efracţie, stări conflictuale între salariaţii
proprii şi clienţi, tulburarea ordinii publice în obiectiv şi în imediata lui apropiere,
ameninţare de atac cu bombă, jaf armat, atac terorist, incendii, inundaţii, calamităţi natural;
k. colaborarea cu forţele de ordine publică pe perioada desfăşurării evenimentelor;
l. furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în
timpul activităţii de pază/ securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor;
m. sesizarea cu promptitudine a riscului producerii unor incidente;
n. întocmirea de rapoarte de constatare a evenimentelor cu date clare, complete, certe şi
precise;
1. Asigură rezolvarea în termen a petiţiilor şi sesizărilor repartizate;
2. Asigură dezvoltarea şi funcţionarea sistemului de control intern/managerial;
3. Asigură dezvoltarea şi funcţionarea sistemului de management al calităţii conform standardului
SR EN ISO 9001;
4. Îndeplineşte şi alte activităţi specifice aflate în legătură directă cu atribuţiile de serviciu, rezultate
din acte normative sau încredinţate de conducerea CJC;
5. Asigură arhivarea documentelor repartizate şi produse conform actelor normative în vigoare;
6. Respectă Regulamentul intern al aparatului de specialitate al CJC;

