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            DEFINIȚII 

a) post de pază: în accepţiunea prezentului caiet de sarcini, reprezintă un post acoperit cu 

agenţi de pază înarmaţi sau neînarmaţi, care execută paza propriu-zisă (fără a fi incluse atribuţii 
asociate cu alte funcţii: şef formaţie de pază, şef obiectiv, etc). 

 

1. Cerințe impuse prestatorului de servicii de pază și monitorizare 
1.1 Prestatorul să facă dovada că are în derulare contracte (derulate în ultimii trei ani) cu o 

valoare cel puţin egală cu valoarea pentru care se organizează procedura de achiziţie. Documentele 
trebuie să menţioneze numărul de posturi de pază pentru care sunt angajate servicii în cadru 

contractual. Ofertele prezentate vor fi punctate direct proporţional cu numărul de posturi de pază 

angajate. 
1.2 Prestatorul să dovedească calitatea serviciilor prin următoarele certificări: 

- ISO 9001/2008 – managementul calităţii; 
- RS – 8000 – managementul responsabilităţii sociale; 
- SR ISO/IEC 27001:2006, sau ISO/IEC 27001:2005 – managementul securităţii 

informaţiei; 
- BS 7499 – managementul serviciilor de pază şi patrulare mobilă; 
- ISO 22301  - managementul continuităţii afacerii; 
- ISO 37001 – managementul anti-mită. 

1.3 Prestatorul trebuie să prezinte documente care să precizeze cifra de afaceri, element care să 

denote nivelul de stabilitate al societăţii. Ofertele prezentate vor fi punctate direct 
proporţional cu valoarea cifrei de afaceri demonstrată prin documente. 

1.4 Prestatorul va prezenta documente care să demonstreze capacitatea societăţii în ceea ce 
priveşte disponibilitatea de personal (numărul de angajaţi pentru serviciul de pază). Ofertele 
prezentate vor fi punctate proporţional cu numărul agenţilor de pază prevăzuţi în 

documentele prezentate. Prestatorul va prezenta un extras REVISAL din care să reiasă cele 

susţinute, în sensul că numărul de angajaţi ai societaţii este real. 
1.5 Prestatorul să aibă licenţă de funcţionare atât pentru activităţi de protecţie şi pază, cât şi 

pentru activităţile tehnice de monitorizare a sistemelor de alarmă. 
1.6 Prestatorul să asigure serviciile contractate fără angajarea unor subcontractori. 
1.7 Prestatorul să dispună de un dispecerat propriu, avizat de Poliţie (inclusiv anexa 1B) cu 

avizul în termenul de valabilitate. 
1.8 Prestatorul să deţină – cu licenţă, un sistem hardware şi software, pentru monitorizarea şi 

localizarea alarmelor, a agenţilor de pază şi a echipajelor mobile de intervenţie, în 

concordanţă cu hărţile geografice actualizate, în vederea tratării semnalelor/alarmelor în cel 

mai scurt timp. 
1.9 Prestatorul va asigura agenţilor de pază şi echipajelor mobile dotarea tehnică necesară 

astfel încât aceştia să poată transmite semnale/alarme către dispecerat şi să poată fi localizaţi.  
1.10 Prestatorul să facă dovada respectării normelor legale de lucru, fiecare post permanent de 

pază fiind asigurat de patru agenţi, angajaţi cu normă întreagă (8 ore de muncă prestate/zi). 

Prestatorul va prezenta un extras REVISAL, din care să rezulte că personalul care deserveşte 

posturile de pază este angajat cu contract individual de muncă (8 ore/zi) şi nesuspendat. 
1.11 Prestatorul să facă dovada faptului că agenţii de pază sunt avizaţi şi calificaţi conform 

legislaţiei în materie. 
1.12 Prestatorul să facă dovada respectării prevederilor contractului colectiv de muncă (dacă 

acesta există), prin prezentarea unui certificat constatator de la Oficiul Registrului 
Comerţului care să ateste existenţa unui sediu secundar declarat, sau prin prezentarea unui 

extras REVISAl, care să ateste faptul că angajaţii sunt din zona respectivă. În cazul în care 

nu există un contract colectiv de muncă, prestatorul va prezenta alte documente (pontaje, 
ştate de salarii care să indice stabilitatea personalului angajat – în zona respectivă. 
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1.13 Prestatorul să aibă capacitatea de a prezenta reprezentantului legal al beneficiarului tabelul 
cu datele de identificare ale personalului desemnat pentru asigurarea pazei şi intervenţiei 

pentru fiecare obiectiv. Termenul de prezentare este de cel mult 2 (două) zile lucrătoare de 

la semnarea contractului, dar înainte de începerea efectivă a activităţii agenţilor. Tabelul va 
fi însoţit de documentele de atestare profesională, cazier şi graficul de tură lunar.  

1.14 Prestatorul să facă dovada că dispune de echipaje de intervenţie rapidă, câte unul pentru 

fiecare obiectiv al C.N. ROMARM S.A. Pentru dosarul ofertei, se admite ca prestatorul să 

prezinte o declaraţie pe proprie răspundere asupra faptului că în termen de 5 (cinci) zile 
lucrătoare de la semnarea contractului, dar înainte de începerea derulării acestuia, va face 
dovada existenţei echipajelor de intervenţie. 

1.15 Prestatorul va prezenta documente prin care să facă dovada deţinerii unei asigurări de 
răspundere civilă profesională aflată în perioada de valabilitate. Ofertele prezentate vor fi 

punctate proporţional cu valoarea asigurării. 
1.16 Prestatorul va prezenta documente prin care să facă dovada deţinerii unei asigurări de 

răspundere civilă faţă de terţi aflată în perioada de valabilitate. Ofertele prezentate vor fi 

punctate proporţional cu valoarea asigurării. 
1.17 Prestatorul să prezinte tariful ofertat defalcat. Calculul valoric al tarifului ofertat (valoare 

cu două zecimale) va fi detaliat cu elementele obligatorii stabilite prin legislaţia în dome-
niul muncii: salariul brut (cel puţin salariul minim brut pe economie), CAS, CASS, şomaj, 

impozit, sporuri, ale costuri de conformare la cerinţele reglementărilor în vigoare. 
1.18 Prestatorul trebuie să garanteze capacitatea acestuia de a asigura execuţia serviciilor de 

pază, inclusiv în situaţia în care Planurile de pază se modifică, în sensul creşterii numărului 

de posturi de pază şi/sau a creşterii complexităţii în prestarea serviciilor de pază. 
1.19 Prestatorul trebuie să garanteze capacitatea de locare a echipajelor de intervenţie, la sediul 

beneficiarului, dacă aceasta se solicită în mod explicit, în cadrul contractului. 
1.20 Prestatorul trebuie să facă dovada faptului că pot asigura mijloace de transport pentru cazul 

în care este necesară intervenţia rapidă la obiective.  
 

2. Organizarea serviciilor de pază și monitorizare a sistemelor de alarmă 
2.1 Prestatorul va asigura servicii de pază şi de monitorizare în următoarele locații:  

Servicii de pază şi protecţie 
Nr
crt Locație Nr. Posturi Perioada 

  ZILE 
Perioada    

ORE 

1a București, b-dul Timișoara, 

nr. 5B, sector 6 1 Luni – Duminică (7/7) 700 - 700 

2a Clinceni, str. Aeroportului, 
nr. 16, jud. Ilfov 1 

Luni – Joi 1530 -  730 

Vineri 1400 – 730 

Sâmbătă - Duminică 730 -  730 

Servicii de monitorizare a semnalelor de alarmă 
Nr
crt Locație Nr. Posturi Perioada 

  ZILE 
Perioada    

ORE 

1b București, b-dul Timișoara, 

nr. 5 A şi 5B, sector 6 
0 (nr. 5A) 
1 (nr. 5B)  

(5A) permanent, în toate situaţiile în care 

sistemele sunt activate; 
(5B) în afara programului de lucru, în 
toate situaţiile în care sistemele sunt 
activate; 

2b Clinceni, str. Aeroportului, 
nr. 16, jud. Ilfov (arhiva) - permanent, în toate situaţiile în care 

sistemele sunt activate; 
 

2.2 Prestatorul va asigura servicii de pază astfel: 
a) permanent (pentru nr. crt. 1a, din tabel); 
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b) permanent în zilele libere legale, cele acordate de C.N. ROMARM S.A. și pe toată peri- 
oada în care angajatul C.N. ROMARM S.A. din locația Clinceni efectuează concediul de odihnă, 
în baza solicitării beneficiarului; în afara programului de lucru, în celelalte situaţii calendaristice 

(pentru nr. crt. 2a, din tabel); 
c) programul serviciilor de pază va fi stabilit cu prestatorul - în mod particular, pentru fie-

care obiectiv al C.N. ROMARM S.A., la momentul semnării contractului. 
2.3 Planurile de pază sunt întocmite de beneficiar, conform Legii nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor, cu modificările și completările ulterioare 

şi avizate de Inspectoratele teritoriale de Poliţie. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciul de 

pază în conformitate cu prevederile Planului de pază al beneficiarului, în vigoare la data atribuirii 
contractului, dar şi ulterior, dacă planul de pază al beneficiarului este modificat/actualizat. 
      2.4 Monitorizarea sistemelor de alarmare la efracție și incendiu se va efectua la sediile benefi-
ciarului și reprezintă supravegherea permanentă a locaţiilor de interes de către un dispecerat care 

are legătură directă cu sistemele de avertizare. Prin dispeceratul de monitorizare, prestatorul trebuie 
să asigure supravegherea sistemelor de alarmare în toate situaţiile în care acestea sunt activate. 
      Prestatorul va pune la dispoziția beneficiarului echipamentele tehnice necesare prestației, în 
custodie. Alegerea soluţiei tehnice pentru realizarea monitorizării este în sarcina prestatorului.  

Comunicarea cu echipajul de intervenţie trebuie să se realizeze prin sistemul de monitorizare pe 

linie telefonică fixă şi/sau back-up GSM /GPRS. Semnalul transmis trebuie să cuprindă date 

referitoare la alarmă. 
La primirea semnalului de alarmă, echipajul de intervenţie va confirma telefonic situaţia de 

alarmare (dacă aceasta nu este evidentă) şi se va deplasa către obiectivul vizat. 
Dispeceratul asigurat pazei societăţii, trebuie să fie avizat M.A.I. - I.G.P.R. în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 333/2003 art. 69 şi H.G. nr. 301/2012 cu toate modificările şi completările 

ulterioare, republicate. 
      2.5 Planurile de pază şi intervenţie, precum şi reglementările interne privind accesul, se întoc-
mesc de către beneficiar şi confirmate de prestator. Celelalte documente aferente serviciului de pază 
(registre, etc.) se întocmesc de prestator în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
      2.6 Orele de intrare în serviciu şi durata serviciului în posturi se stabilesc de către beneficiar, 
prin prevederile contractuale. 
      2.7 Constituie avantaj în evaluarea ofertei, disponibilitatea/angajamentul prestatorului de a 
asigura – fără costuri suplimentare, îmbunătăţiri/modernizări ale sistemelor de securitate, în cazurile 

în care prevederile legislative asociate permit aceasta. 
 

      3. Dotarea agenților de pază și intervenție cu mijloace tehnice și echipamente 
      3.1 Dotarea minimă personală a fiecărui agent de pază va fi următoarea: uniformă şi ecuson cu 
însemnele firmei prestatoare, baston de cauciuc, lanternă, spray iritant - lacrimogen. 
      3.2 Prestatorul asigură mijloacele tehnice și echipamentele pentru agenții de pază și intervenție 

din serviciu după cum urmează: 
     a) spray iritant - lacrimogen; 
     b) tomfă; 
     c) lanternă; 
     d) fluier; 
     e) staţie radio emisie – recepţie/radiotelefon sau alte mijloace de comunicaţii radio; 
     f)  telefoane mobile GSM; 
     g) echipament de lucru (uniformă) corespunzător anotimpului şi stării vremii; 
     h) echipament de protecţie; 
     i)  echipament de intervenţie – dacă este cazul. 
       3.3 Pentru serviciul de pază umană prestatorul trebuie să asigure, în principal: 
    a)  paza obiectivelor și a bunurilor împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive; 
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    b) paza obiectivelor și a bunurilor împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și a 

altor acțiuni producătoare de pagube materiale; 
    c) detectarea substanțelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot 
provoca o pagubă; 
    d)  asigurarea ordinii şi liniştii în interiorul perimetrului obiectivelor încredinţate; 
    e) controlul accesului în fiecare obiectiv în conformitate cu procedurile, regulamentele şi instruc-
ţiunile stabilite de beneficiari. 
 

       4. Obligaţii, cerinţe, restricţii şi măsuri impuse pentru executarea pazei  
       4.1 Prestatorul trebuie să fie în măsură să înceapă prestarea serviciului de pază la data 

prevăzută în contract şi în conformitate cu documentaţia de atribuire. 
       4.2 Prestatorul este obligat să asigure prestarea serviciile de pază şi monitorizare a sistemelor 
de alarmă conform prevederilor stabilite în Legea nr. 333/2003, cu modificările și completările 

ulterioare, precum şi celor stabilite prin planurile de pază şi intervenţie ale beneficiarului.  
       4.3 Prestatorul urmăreşte respectarea de către personalul propriu, a normelor de ordine inte-
rioară stabilite de comun acord cu conducătorul/reprezentantul beneficiarului.   
       4.4 Prestatorul va informa beneficiarul, în avans cu minim 5 (cinci) zile lucrătoare, asupra 
înlocuirii unui angajat din efectivul de personal desemnat pentru obiectivul aflat sub contract. 
       4.5 Prestatorul asigură şi face dovada examinării medicale şi psihologice periodică (maxim 6 
luni) a personalului de pază şi informează în scris beneficiarul asupra constatărilor înregistrate în 
urma examinărilor. 
      4.6 Prestatorul asigură şi face dovada faptului că agenţii de pază sunt testaţi periodic fizic pentru 

îndeplinirea serviciului de pază, cât şi pentru respectarea normelor de calitate şi securitate în muncă, 

respectiv că sunt evaluaţi anual din punct de vedere profesional şi al deontologiei profesionale. 
      4.7 Prestatorul înlocuieşte imediat din serviciu personalul de pază depistat sub influenţa 

alcoolului sau a drogurilor pe timpul serviciului.  
      4.8  Prestatorul interzice personalului de pază să deţină şi să folosească în nume propriu pe 
timpul executării serviciului, aparate electronice de emisie - recepţie, inclusiv radio, tv, playere 
audio etc., telefoane mobile, aparate de fotografiat/filmat.   
     4.9 Prestatorul - prin reprezentanţii săi, nu permite personalului pazei să citească ştiri sau lite-
ratură (de orice tip), să desfăşoare activităţi care să distragă atenţia de la îndeplinirea îndatoririlor.  
     4.10  Prestatorul interzice personalului propriu să primească vizite în posturile de pază sau să 

întreţină conversaţii în afara temelor de serviciu.  
     4.11 Prestatorul - prin personalul angajat, respectă regulile de acces în incinta obiectivului, 

stabilite de beneficiar pentru personalul propriu. 
     4.12 Prestatorul va impune personalului de pază ca pe timpul executării serviciului  să aibă o 

ţinută îngrijită, să aibă un comportament civilizat, să poarte uniforma cu însemnele firmei de 
pază, toate mijloacele de pază şi autoapărare și să țină la vedere ecusonul.  
     4.13 Prestatorul - prin agenţii de pază, întocmeşte documentele specifice necesare executării şi 

evidenţei serviciului de pază.  
     4.14 Prestatorul întocmeşte şi transmite la beneficiar, lunar, în primele 5 zile lucrătoare, factura 
fiscală pentru plata prestării în luna anterioară a serviciilor de pază  executate.  
     4.15 Prestatorul răspunde în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru prejudiciile produse 

beneficiarului din contract, prin neîndeplinirea obligaţiilor ce decurg din executarea pazei 

obiectivului. 
     4.16 Prestatorul trebuie să probeze existenţa unui dispecerat de monitorizare compatibil şi tehnic 

realizabil de a fi conectat la echipamentul de monitorizare amplasat în obiectivul contractat. 
     4.17 Pentru relaţionarea în cadrul contractului, prestatorul trebuie să nominalizeze personal 
autorizat pentru acces la informaţii clasificate, respectiv la planul de pază (clasificat secret de 
serviciu). 
     Notă: Prin excepţie, personalul nominalizat de prestator poate fi autorizat de beneficiar, în 
condiţiile de gestionare a informaţiilor clasificate impuse de acesta. 
     4.18 Prestatorul va asigura pregătirea trimestrială a agenţilor de pază, pe baza unui program de 
pregătire şi a unei planificări și se va asigura că agenţii de pază au îndeplinit cerinţele de pregătire. 
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Calificativele necorespunzătoare acordate în urma verificărilor atrag după sine reevaluarea 

agentului, iar în cazul repetării unor rezultate negative, agentul de pază va fi înlocuit de către 

prestator.  
 

     5. Cerinţe pentru agenţii de pază alocaţi de Prestator 
     5.1. Agenţii de pază trebuie să  îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
   a) cetăţenie română şi vârstă minimă de 18 ani; 
   b) atestare profesională conform prevederilor Legii nr. 333/2003 cu modificările și completările  
ulterioare; 
   c) avizarea conform Legii nr. 333/2003 cu modificările și completările ulterioare şi H.G. nr. 

301/2012;  
   d) capabilităţi fizice pentru îndeplinirea serviciului de pază în toate componentele şi 

particularităţile sale; 
   e) fără antecedente de boli mintale; 
   f) fără antecedente penale; 
   g) cunoştinţe generale şi specifice ale serviciului de pază şi intervenţie în obiectiv; 
   h) cunoaşterea modului de executare a controlului unei clădiri, amenajări sau autovehicul; 
   i) cunoaşterea modului de acţiune în caz de pătrundere neautorizată a persoanelor sau auto-
vehiculelor în perimetrul obiectivului, acte de vandalism, atac direct al dispozit ivului de pază, 

incendiu; 
   j) cunoaşterea modului de intervenţie în caz de activare a sistemului de alarmare pentru intruziune 
şi/sau incendiu, declanşare datorată deranjamentului tehnic al sistemului;  
   k) cunoaşterea şi însuşirea principiilor utilizării forţei (legalitate, proporţionalitate, necesitate, 
oportunitate);    
   l) cunoaşterea modalităţilor şi tehnicilor de acordare a primului ajutor. 
     5.2 Agenţii de pază care execută serviciul de pază la punctele de control acces trebuie să fie 

experimentaţi, în concordanţă cu specificul prestaţiei din aceste posturi. 
5.3 Agenții de pază sunt obligați: 
a) să păzească obiectivul, bunurile și valorile și să asigure integritatea acestora; 
b) să cunoască în amănunțime obiectivul și particularitățile sale, pentru a preveni producerea 

oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unității păzite; 
c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale și cu 

dispozițiile interne; 
d) să respecte întocmai regulile interne specifice obiectivului pe care îl deservesc; 
e) să aducă la cunoștință șefului său ierahic și reprezentanţilor unității beneficiare despre 

producerea oricăror evenimente în timpul executării serviciului și despre măsurile luate; 
f) să sesizeze Poliția despre faptele de natură să prejudicieze patrimoniul unității și să îşi dea 
concursul la prinderea infractorilor și recuperarea pagubelor; 
g) să păstreze confidențialitatea în legătură cu activitatea pe care o desfășoară; 
h) să poarte uniforma, ecusonul cu însemnele firmei, tomfa, lanterna, spay cu gaz iritant lacri-

mogen, mijloc de comunicare – telefon; 
i) să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice, să nu consume și nici să nu 

introducă băuturi alcoolice în incinta unității; 
j) să nu părăsească sub nici un motiv postul, decât în condiții strict prevăzute pentru aceasta, 

prevăzute în planul de pază; 
k) să coopereze în permanență cu factorii desemnați de conducerea beneficiarului în scopul 

unei bune desfășurări a activității de pază și protecție. 
 

    6. Restricţii şi interdicţii pentru personalul de pază  
    6.1 Nu sunt tolerate sub nici un motiv şi sub nici o formă, acţiuni ale personalului prestatorului 

care pun în pericol securitatea obiectivului, integritatea patrimonială, securitatea şi sănătatea 

personalului aparţinând beneficiarului. 
    6.2 Sunt interzise, cu consecinţe de la aplicarea sancţiunilor de eliminare a personalului de pază 

şi până la rezilierea contractului încheiat, respectiv cu consecinţe de a răspunde material, civil şi/ 

sau penal, următoarele: 
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a) distrugerea obiectelor de patrimoniu; 
b) angajarea în orice fel de activităţi ilegale sau de natură să producă prejudicii beneficiarului; 
c) consumul de alcool, droguri sau medicamente psihotrope pe timpul serviciului sau  înainte de 
prezentarea la serviciu, astfel încât aceste consumuri să influenţeze starea fizică şi integritatea 
psihică a agentului de pază; 
d) lipsa de cooperare şi/sau respect faţă de reprezentanţii beneficiarului; 
e) falsificarea, neprezentarea sau omisiunea voită a unor date personale  referitoare la antecedente 
de comportament deviant, de stare a sănătăţii; 
f) comiterea de acte/fapte care constituie încălcări ale normelor interne ale beneficiarului privind 
paza, intervenţia şi accesul; 
g)  comportamentul, activitatea sau asocierea care vădeşte tendinţa să denote lipsă de loialitate faţă 

de beneficiar sau prestator; 
h) ascunderea unor tentative sau a unor fapte ilicite produse, care pot prejudicia  patrimoniul 
societăţii, securitatea şi sănătatea personalului beneficiarului.  
 

    7. Măsuri adoptate la constatarea consumului de alcool, droguri sau substanţe psihotrope 
   7.1 Notificarea prestatorului pentru înregistrarea evenimentului, excluderea şi înlocuirea agentului 

de pază, evaluarea imediată şi de perspectivă a consumului de alcool, droguri, substanţe psihotrope. 
   7.2 Toate costurile testărilor alcoolscopice şi antidrog vor fi suportate de către prestator.  
   7.3 Refuzul personalului de pază de a se supune testărilor alcoolscop şi/sau antidrog, va implica 

eliminarea agentului/agenţilor respectivi din efectivul personalului de pază contractat pentru 

obiectiv. 
   7.4 Medicamentele autorizate din categoria drogurilor, prescrise de personalul medical şi con-
firmate prin dovezi, nu vor fi considerate o cauză de eliminare din serviciul de pază contractat. 
 

     8. Subordonarea  
    8.1 Pe timpul executării serviciului, agenţii de pază şi intervenţie se subordonează şefului ierarhic 
(de obiectiv), dar duc la îndeplinire şi dispoziţiile beneficiarului comunicate prin reprezentantul său 

desemnat, fără a afecta negativ respectarea consemnului general şi particular al posturilor. 
    8.2 Personalul de pază este obligat să execute dispoziţiile reprezentantului desemnat al bene-
ficiarului în următoarele situaţii: 
     a) când beneficiarul primeşte ordin/indicativ de alertare; 
     b) în cazul unei situaţii de urgenţă (incendiu, explozie, dezastre naturale); 
     c) iminenţa sau prevenirea unei acţiuni teroriste – diversioniste; 
     d) prevenirea unor activităţi ilegale. 
 

     9. Situaţii deosebite 
     9.1 Prestatorul trebuie să fie în măsură să actualizeze planificarea serviciului şi să suplimenteze 

personalul de pază, în situaţia adoptării pazei întărite, la solicitarea beneficiarului. 
    9.2 Beneficiarul trebuie să notifice prestatorul în timp util despre necesitatea suplimentării cu 

personal a dispozitivului de pază. 
    9.3 În urma notificării făcute de beneficiar, în situaţii de urgenţă, prestatorul trebuie să asigure 
personal de pază suplimentar, în termen de maxim 8 (opt) ore. 
 

    10. Documentele ofertei 
   10.1 Documentele de calificare ale ofertanţilor sunt cele prevăzute în documentaţia de atribuire  
a achiziției. Neprezentarea documentelor de calificare în forma şi numărul solicitate prin documen-
taţia de atribuire a achiziţiei, conduce  la descalificarea ofertantului în vederea participării la 
procedura de achiziţie. 
  10.2 Propunerea tehnică trebuie să respecte în integralitate cerinţele expuse în documentația de 

atribuire compusă din: caietul de sarcini, fişa de date a achiziţiei, modelele de formulare și 
contractul de prestări servicii,  considerate a fi minimal obligatorii şi care nu pot fi atestate prin 
declaraţie pe proprie răspundere de către potenţialul ofertant. 
 Oferta tehnică va conţine descrierea detaliată a serviciilor ce urmează a fi prestate şi a 
personalului ce urmează a fi alocat pentru efectuarea prestaţiilor. 
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 Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor cu cerinţele minimale 
prevăzute în caietul de sarcini şi în fişa de date a achiziţiei. 

10.3 Propunerea financiară va fi prezentată astfel: 
- pentru serviciile de pază se va menționa tariful/oră/agent, exprimat în lei fără TVA,  
- pentru serviciile de monitorizare a sistemelor de alarmă se va menționa prețul abona-

mentului/lună/obiectiv, exprimat în lei fără TVA. 
 Oferta financiară pentru serviciile de pază neînarmată nu va depăși valoarea maximă 

de 18,00  (lei/oră/agent, fără TVA). 
 Oferta financiară a abonamentului lunar pentru serviciile de monitorizare a siste-

melor de alarmă nu va depăși valoarea de 100,00 lei/lună/obiectiv, fără TVA. 
 Valoarea prestaţiei contractate nu va putea fi modificată în perioada de derulare a 

contractului, cu excepţia situaţiilor în care se modifică prevederile Planului de pază, în ceea ce 

priveşte numărul de posturi. 
Plata se va face, după avizarea de către beneficiar -  fără observaţii, a prestaţiei din luna care face 

obiectul plăţii, prin ordin de plată în termen de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar. 
 
11. Criteriul de atribuire 
În analiza ofertelor se va lua în considerare PREȚUL CEL MAI SCĂZUT (pondere 80%) şi 

PUNCTAJUL DE EVALUARE AL CERINȚELOR SPECIALE (pondere 20%). 
11.1 Criteriul „Preţul cel mai scăzut” 
        Punctajul se acordă astfel:  

a) pentru cel mai scăzut preţ fără TVA/oră/agent se acordă punctajul maxim de 80 de puncte; 
b) pentru alt preţ fără TVA/ora/agent decât cel menţionat la lit. a), punctajul (P) se acordă 

astfel:        
                

 P=                    preţul fără TVA/oră/agent cel mai scăzut 
preţul fără TVA/oră/agent ofertă evaluată x 80 puncte. 

              Punctajul la criteriul „Preţul cel mai scăzut” este ponderat cu ponderea 0,8. 

        11.2  Criteriul „Punctajul de evaluare al cerinţelor speciale” 
        11.2.1 Pentru cerinţele speciale menţionate la punctele 1.1, 1.3, 1.4, 1.15, 1.16, punctajul se 
acordă astfel: 

a) pentru valoarea cea mai mare a elementului evaluat se acordă punctajul maxim 20 puncte;  
b) pentru altă valoare a elementului evaluat, punctajul (P) se acordă astfel: 

 

              
P=                          valoarea elementului evaluat         . 

valoarea cea mai mare a elementului criterial 
x 20 puncte 

       11.2.2  Pentru cerinţa specială menţionată la punctul 2.7 se acordă un punctaj în plaja 0 - 20 de 
puncte, în funcţie de datele prezentate în documentele de susţinere a posibilităţilor şi disponibilităţii 

de modernizare – fară costuri suplimentare, a sistemelor de securitate. 
       11.2.3 Punctajul de evaluare a cerinţelor speciale se calculează ca şi medie aritmetică de 6 

(şase) termeni a punctajelor obţinute pentru cerinţele speciale (punctele 1.1, 1.3, 1.4, 1.15, 1.16 şi 
2.7). Punctajul la evaluarea cerinţelor speciale este ponderat cu ponderea 0,2. 
        11.3. Punctajul general/final 
          Punctajul final al ofertelor prestatorilor se calculează din suma punctajelor obţinute prin 

calculele de la punctele 11.1 şi 11.2.3. 
 

12. Perioada de valabilitate a ofertei și durata contractului 
Perioada de valabilitate a ofertelor este de 60 zile lucrătoare. 
Durata contractului de prestări servicii de pază  a obiectivelor, bunurilor, valorilor, protecţiei 

persoanelor și  monitorizare  a sistemelor de alarmă este de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire cu 
câte un  an,  prin act adiţional semnat de părţi. 

 
 




