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CAIET DE SARCINI 
 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea 

ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant 

propunerea tehnica de prestare a serviciilor de paza. 

 

A. Obiectul contractului de achizitie: 

 

 a) Achizitia de servicii de paza si protectie se va realiza in conformitate cu prevederile 

Legii 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 b) Atributiile agentilor de paza sunt stabilite in conformitate cu prevederile planului de 

paza, plan intocmit de autoritatea contractanta si cu sprijinul serviciilor de specialitate din cadrul 

inspectoratelor judetene de politie, cu precizarea obligatorie ca un agent nu poate lucra mai mult 

de 12 ore pentru indeplinirea cu strictete a responsabilitatilor minime asumate prin contractul de 

prestari servicii. 

 

 B. Puncte de lucru: 

- Atelierul mecanic Chercea   1 post x 12 ore x 290 zile = 3480 ore 

- Oraselul Copiilor                  1 post x 12 ore x 290 zile = 3480  ore  

- Parcul Zoologic                     2post x 12 ore x 290 zile  = 6960  ore 

                                                                        1post x 8ore x 290 zile     = 2320 ore 

- Piata Apollo                           1 post x 10 ore x 207zile  = 2070ore 

                                                                                      1 post x 16 ore x 83 zile  = 1328 ore 

                                    - Piata Hala Centrala              1 post x 9 ore x 137 zile = 1233 ore 

                    

                                                                   ___________________________________ 

                                                        TOTAL ORE/AN = 20871  ore 

 

 

a) Prestarea serviciului de paza in punctele de lucru  apartinand SC Administratia  

Pietelor si Targurilor  SA Braila se va realiza, conform contractului ce se va 

incheia pentru  un numar de 20871 ore. 

b) Autoritatea contractanta isi rezerva dreprul de a proceda la prelungirea  si 

suplimentarea prestarilor serviciilor de paza contractate prin act aditional, 

suplimentare conditionata de existenta resurselor financiare alocate in buget cu 

aceeasi destinatie.  

 

 



C. CONDITII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACT : 
 

a) Oferta de preţ va fi fermă, exprimata în lei, fără TVA, si va cuprinde toate elementele 

componente ale pretului/ora/agent ;   

b) Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor ; 

c) Plata se va efectua de catre autoritatea contractantă, în termen de maxim 30 zile de la 

data emiterii facturii, factura insotita de documente justificative ( grafice de prezenta 

confirmate de persoane autorizate ale autoritatii contractante ). 

 
D. Intocmirea planului de paza :  

     Planul de paza pentru obiectivele propuse, se intocmeste de catre autoritatea contractanta  si 

el va fi avizat de organele in drept, conform art.5, alin. 3 din Legea nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor . 

 

 

      E. RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI 

 

a) Prestarea serviciilor va fi executata in conformitate cu prevederile legale in vigoare si 

cu respectarea clauzelor acestui contract. 

b)Prestatorul de servicii se obliga sa asigure efectivul de agenti de paza stabilit prin 

contract conform graficului de lucru. 

c)Prestatorul de servicii se obliga sa efectueze controale de zi si de noapte prin angajatii 

proprii precum si impreuna cu imputernicitii beneficiarului in scopul realizarii eficientei 

sistemului de paza si a remedierii deficientelor constate. 

d)În caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, de combustibili 

ori de substanţe chimice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să 

aducă de îndată la cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele masuri  imediat 

pentru înlăturarea sau limitarea consecinţelor acestor evenimente, în limita competenţelor. 

e) În  caz de incendii să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a 

bunurilor şi a valorilor, să sesizeze pompierii si să anunţe conducerea unităţii.  

f) Să sesizeze poliţia în legătură cu orice  faptă de natură a prejudicia patrimoniul 

obiectivelor aflate in paza şi să-şi dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce-i  revin poliţiei 

pentru prinderea infractorilor. 

g) Pentru situatii de urgenta, agentul aflat in post va solicita interventia  de personal 

special instruit si dotat pentru acest gen de operatiuni. Interventia  se asigura in timp operativ in 

functie de distanta, particularitatile constructive si de amplasament ale obiectivului. 

h)Prestatorul de servicii garanteaza pastrarea secretului profesional referitor la activitatea 

desfasurata in baza contractului de prestari servicii. 

i)Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in 

contract, prestatorul de servicii datoreaza beneficiarului despagubiri care se vor stabili in functie 

de valoarea integrala a pagubelor produse. In cazul in care se constata o paguba, aceasta va fi 

suportata de prestator, iar in cazul in care nu se asigura numarul de agenti stabiliti, nerespectarea 

planului de paza sau a programului de lucru, beneficiarul isi rezerva dreptul de a sanctiona 

prestatorul in conformitate cu legislatia in vigoare (administrativ, civil si penal). 

j)Sustragerea de bunuri sau alte pagube se suporta de firma de paza daca nu a asigurat 

conditiile de securitate stabilite pentru paza obiectivului. 



 k)Nu se accepta agenti in posturi cu sarcini duble (adica agenti de interventie care au si 

sarcini de a pleca in alte misiuni ). 

 l)Pentru nerespectarea  conditiilor contractractuale stabilite, autoritatea contractanta poate 

rezilia unilateral contractul de prestare servicii in conditiile prevazute de lege. 

           m)Respectarea  cu  strictete a prevederilor art. 41 din Legea nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, respectiv „ personalul de paza are 

obligatia de a purta in timpul serviciului un ecuson de identificare cu numele si prenumele, 

precum si denumirea societatii de paza la care este angajat ”,  precum si art. 46, lit.o), respectiv 

„sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit  nelegale, si sa fie 

respectuos in raporturile de serviciu ”. 

         n)Prestatorul de servicii de paza are obligatia sa instruiasca lunar intreg efectivul de paza 

angajat in executarea contractului de prestari servicii. 
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