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CERC 2017 - 95/18.04.2017  

Aprobat 

DIRECTOR 

Claudiu DRAGOMIR 

                                            

CAIET DE SARCINI 

pentru achiziția publică de Servicii de pază  

Cod CPV 79713000-5. 

1. Obiectul:  

Obiectul Caietului de sarcini îl constituie achiziționarea serviciului de pază, protecție și monitorizare cod CPV 79713000-5 la 

obiectivul Centrul regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive,  str. Paul Morand 15, Parc 

industrial Freidorf, Timișoara, jud. Timiș - 1 (unu) post, serviciul se asigură 24h/24h, 7zile/7zile, de luni până duminică 

inclusiv. 

 Cerințele din Caietului de sarcini reprezintă condițiile obligatorii pe baza cărora operatorii economici specializați 

prezintă oferte ce vor conduce la atribuirea Contractului de prestări servicii "pază, protecție și monitorizare" conform Legii nr. 

333/2003 și a H.G. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de  aplicare a Legii nr. 333/2003.  

 Pentru încheierea Contractului se va prezenta de către firma câştigătoare dovada că nu se încadrează în prevederile art. 

164 din Legea nr. 98/2016, precum şi autorizările conform Legii nr. 333/2003 și a H.G. 301/2012. 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă: 

Ioan BONTILĂ 

Maria CHIRIȚĂ 

Florea DORCEA 

Claudiu DRAGOMIR 

Dorin PĂTRUȚI  

 

 

2. Durata contractului 

Durata contractului pentru executarea  serviciului de pază, protecție și monitorizare  este 1 Mai-31 Decembrie 2017. 

 

3. Cerinte specifice 

Paza si intervenția trebuie să fie asigurată de către o Societate specializată în serviciul de pază si protecție, care să fie 

constituită și să funcționeze conform prevederilor legale (în special, dar nelimitând la Legea 333/2003). Societăţile 

specializate de pază şi protecţie trebuie să prezinte în copie legalizată licenţa eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei 

Române valabilă pentru anul 2017. 

 



              RROOMMÂÂNNIIAA  

              JJUUDDEEŢŢUULL  TTIIMMIIŞŞ  

              MMUUNNIICCIIPPIIUULL  TTIIMMIIŞŞOOAARRAA  

  

  

  

  

Pagina 2 din 4 
 
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A "CENTRULUI  REGIONAL  DE COMPETENȚE  ȘI  DEZVOLTARE A FURNIZORILOR 

ÎN  SECTORUL  AUTOMOTIVE" - CERC            SSttrr..  PPaauull  MMoorraanndd  1155,,  TTiimmiișșooaarraa,,  330000553388;;      FFaaxx::  ++4400  335566  000077  557788;;    TTeell::  ++4400  335566  000077  554433;;      

WWW.CERCTM.RO                           OFFICE@CERCTM.RO 

 

Prin serviciile de pază și intervenție rapidă solicitate trebuie sa se asigure în mod permanent: 

a) Paza protecția și integritatea obiectivului, a bunurilor și valorilor depozitate în incinta acestuia; 

 paza obiectivului împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive; 

 paza obiectivului împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor acţiuni 

 producătoare de pagube materiale 

b) Detectarea substanţelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot 

provoca o pagubă  

c) Furnizarea către beneficiar a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii 

de pază 

d) Acordarea de sprijin în caz de calamităţi, incendii, atacuri teroriste 

e)  Ordinea şi liniştea  atât în interiorul cât și la exteriorul obiectivului  

f)  Elaborarea de proceduri și documente de protecţie şi pază specifice  

g) Asigurarea unui program de prevenire şi combatere a potenţialelor riscuri de accidente (prim ajutor), comitere de 

infracţiuni, acte de violenţă, etc. 

h) Să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii ca au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite, iar 

în cazul infracțiunilor flagrante să oprească și să predea poliției pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracțiunii 

sau altor fapte ilicite, luand măsuri pentru conservarea sau paza lor si întocmind un proces verbal pentru luarea acestor măsuri 

i) Să sesizeze poliția referitor la orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul achizitorului și 

să dea concursul organelor de poliție pentru îndeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor. 

j) În caz de avarii la rețelele edilitare din perimetrul obiectivelor păzite să anunțe de urgență persoanele în drept să ia masuri  

k) Monitorizarea/utilizarea permanentă a sistemului video 

l) Să respecte cerințele contractuale 

m) Să presteze serviciile cu personal calificat 

n) Respectarea prevederilor legale a normelor de protecția muncii, PSI, protecția mediului 

 

  De asemenea Societatea / Prestatorul trebuie sa aibă posibilitatea comunicării operative (minim telefonice) astfel 

încât, în caz de necesitate, agenţii de pază să poată solicita sprijin echipelor de intervenţie rapidă. 

 

 Persoana care urmează să îndeplinească atribuţii de pază trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiţii : 

1. Să aibă vârsta de cel puţin 18 ani 

2. Să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei 

3. Să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârsite cu intenţie 

4. Să fie atestat profesional, potrivit prevederilor Legii 333/2003 

5. Să fie echipaţi cu uniforme distinctive şi echipament de protecţie pe care le vor purta numai în timpul executării serviciului. 

Dotarea minimă a agenților de pază: 

1. Uniformă tip, adecvată sezonului, ecuson de identificare nominală 

2. Baston de cauciuc sau tonfă  

3. Pulverizator de substanţe iritant – lacrimogene de capacitate medie (50 ml ) 
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4. Mijloace de avertizare sonore şi luminoase (fluier, lanterna) 

5. Dispozitiv individual de iluminat de tip “ hands free “  

6. Mijloace de comunicare - telefon mobil, statie radio (dupa nevoi); 

 Principalele responsabilităţi şi obligaţii ale agentului de pază în timpul desfăşurării activităţii de pază: 

• Să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de 

natura să aducă prejudicii beneficiarului  

• Să păzească obiectivul, bunurile şi să asigure integritatea acestora  

• Să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârsit infracţiuni sau alte fapte, iar 

în cazul infracţiunilor flagrante, să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorilor care fac obiectul 

infracţiunii, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces – verbal pentru luarea acestor măsuri; 

• Să încunoştinţeze de îndată şeful său ierahic şi conducerea unităţii beneficiare despre producerea orcărui eveniment 

în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate; 

• În caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, ori combustibili sau substanţe chimice, la 

reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la 

cunoştinţa celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului; 

• În caz de incendii să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a valorilor, să sesizeze 

pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi poliţia 

• Să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în caz de dezastre 

  

 Serviciul de pază se asigură 24h/24h, de luni până duminică inclusiv. 

 

4. Recepția cantitativă si calitativă a lucrării. 

 

Confirmarea prestației se va efectua prin încheierea la fiecare început de lună pentru luna trecută a unui proces verbal de 

recepție a serviciilor de pază, care va conține date referitoare la cantitatea și calitatea activității prestate , în baza căruia se va 

face decontarea acestora. 

În cazul în care nu se execută prestația conform planurilor de pază și condițiilor stabilite prin contract, plata se va diminua 

proporțional cu perioada în care nu au fost îndeplinite obligațiile contractuale. De asemenea se va constata și stabili valoarea 

pagubelor suferite în urma neexecutarii sau slabei prestații a serviciului de pază. Prestatorul va garanta pentru producerea unor 

pagube (furturi, degradari din vandalism) din gestiunea achizitorului. Valorile de despăgubire sunt cele actuale de pe piață a 

bunurilor similare cu cele distruse sau furate. 

 

5. Responsabilitatea prestatorului 

 

Prestatorul este obligat – prin personalul de pază propriu, angajat pentru executarea prezentului contract – să cunoasca și să 

respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct raspunzător pentru paza și integritatea obiectivelor , bunurilor și valorilor 

încredințate. 

 

 Activitatea de pază se va efectua potrivit legii și planului de pază care stabileste în principal : efectivul de personal de 

pază, numarul de posturi și amplasarea acestora, amenajările, instalațiile si mijloacele tehnice de pază si alarmă, consemnul 

posturilor, legatura și cooperarea cu alte oragane cu 

atribuții de pază a obiectivelor, bunurilor si valorilor. 

 Prestatorul se obligă să întocmească, dacă este cazul, împreună cu beneficiarul, planul de pază conform Legii 

333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a normelor de aplicare a Legii, să înteprindă 

masurile necesare în vederea avizării acestuia de catre Poliție, orice modificare a planului de pază se va efectua numai după 

avizarea prealabilă a acestuia de către Poliție; 
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 Activitatea de instruire de orice fel a personalului angajat pentru efectuarea serviciilor de pază, protecție, mentenanță 

și securitate revine prestatorului. Tot acestuia îi revine răspunderea privind comunicarea, cercetarea și înregistrarea 

eventualelor accidente de muncă produse pe durata și în legatură cu executarea sarcinilor de serviciu.  

 

 6. Cerinţe asupra ofertei 

 

Oferta financiară va fi prezentată sub forma  lei fără TVA/h/post, pentru serviciile solicitate prin caietul de sarcini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Întocmit, 

        

          Responsabil Adm.-I.T. 

          

          Florea DORCEA 

 


