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1. OBIECTUL ACHIZITIEI 
Achizitionarea serviciilor de paza, cod CPV: 79713000-5 Servicii de paza (Rev.2) 
 
2. VOLUMUL SERVICIILOR 

Paza se va asigura in ture, cu personal de paza specializat si autorizat, distribuit 
in 21 agenti de securitate pe luna. 

 

Prestare a serviciilor/zi  se va face in ture si anume: 

- sambata, duminica si sarbatori legale: 24 ore; 

- luni - joi: 16 ore; 

- vinerea: 18 ore. 

 

Se vor asigura 21 agenti de paza lunar astfel: 

- pentru Primarie Sanmartin: 2 agenti / zi pentru intervalul orar 08:00 - 16:00; 1 
agent / tura pentru intervalul orar 16:00 - 08:00; 

- pentru Parcul Sanmartin: 1 agent / tura pentru intervalul orar 12:00 - 24:00; 1 agent 
/tura pentru intervalul orar 24/24; 

- pentru Parcul Felix:  3 agenti / tura pentru intervalul orar 16:00 - 8:00;   

- pentru Strandul cu Valuri : 1 agent / tura de 24 ore; 

- pentru Biblioteca Felix: 1 agent / zi pentru intervalul orar 08:00 - 16:00; 

- 12 agenti disponibili pentru rotatia turelor de lucru. 

 
3. NATURA SERVICIILOR ce vor fi achizitionate 

Serviciile care urmeaza sa fie achizitionate sunt servicii de paza specializata, 
conform Legii nr. 33/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor, republicată. 
 
4. TERMENUL DE EXECUTIE 
Serviciile se vor asigura pentru o perioada de 36 de luni. 
 
5. CONDITIILE TEHNICE MINIMALE ale prestatorului de servicii 
1. Licenţă pentru desfăşurarea activităților în domeniul pazei și protecției, 

2. Atestat profesional pentru personalul de pază angajat, 

3. Autorizatie arme netetale, 

4. Certificat detinator arme neletale - min 60 buc, 

5. Certificat ISO, 

6. Personalul de pază dotat obligatoriu cu: 
- uniformă proprie adecvată sezonului calendaristic și postului, echipament de 
protectie cu însemne distinctive si ecuson. 
- arma neletala, baston din cauciuc, lanterna, fluier, spray lacrimogen și stații de 
emisie recepție/telefoane mobile. 

Operatorul economic trebuie sa prezinte documente justificative din care sa reiasa ca 
indeplineste toate conditiile tehnice minimale. 

 
Prin serviciile oferite, prestatorul va asigura: 
- Paza si integritatea bunurilor si valorilor din comuna Sanmartin, conform Planului 
de Paza. 

- Crearea conditiilor normale pentru desfasurarea activitatii curente prin 
prevenirea si luarea masurilor necesare in cazul tulburarii ordinii publice si a altor 
acte antisociale. 

- Actionarea pentru prevenirea fenomenului de panica, protejarea valorilor 



materiale si banesti din patrimoniul obiectivului, luarea de masuri pentru 
acordarea primului ajutor, evacuarea victimelor, etc in cazuri de forta majora, ca: 
incendiu, cutremur, intreruperea curentului electric, etc. 

- Interventia operativa cu o echipa de interventie mobila formata 2 agenti/tura la 
obiectivele mentionate la punctul 2, care sa asigure solutionarea evenimentului, in 
situatii deosebite. 

- In termen de 10 zile de la semnarea contractului, reprezentantul prestatorului 
(impreuna cu reprezentantul beneficiarului) vor intocmi/actualiza gratuit planul de 
paza pentru obiectivul autoritatii contractante si vor coopera cu organele de politie in 
vederea avizarii acestuia. 

- Informarea periodica a beneficiarului despre anumite situaţii, împrejurări sau 
nereguli constatate în timpul desfăşurării serviciului. 

- Respectarea legislatiei in vigoare in domeniul: pazei si protectiei, regimului armelor 
si munitiilor, securitatii si sanatatii in munca, situatiilor de urgenta, protectiei 
mediului si pastrarii secretului informatiilor (declaratie pe proprie raspundere). 

- Paza si protectia spatiilor verzi în vederea prevenirii si combaterii distrugerilor si 
degradãrilor. 

- Intocmirea documentelor specifice necesare executarii si evidentei serviciului de 
paza si interventie. 

- Inlocuirea persoanelor care presteaza serviciile de paza la notificarea scrisa a 
beneficiarului, ca urmare a constatarii din partea acestuia a unor abateri in timpul 
prestarii activitatii. 

- Fiecare factura emisa pentru plata serviciilor, sa fie insotita de graficul de prezenta 
al agentilor care si-au desfasurat activitatea in luna respectiva si de un raport de 
activitate lunar, in care se vor prezenta problemele aparute pe fiecare post in parte si 
masurile luate pentru rezolvarea acestora. 

 
6. CONDITII MINIMALE pentru personalul care va efectua serviciul de pază 

 
- Personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce-i revin, 
fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor 
incredintate; 
- Prestatorul sa faca dovada atestarii profesionale a personalului, conform Legii 
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare si sa depuna in copie certifiatul 
de absolvire a cursului de calificare profesionala a personalului de paza vizat de 
organul de politie si tabelul cu agentii de paza, control acces, ordine si interventie ce 
va deservi obiectivele, in care se va mentiona forma si numarul actului de angajare; 
- Sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in Planul de Paza si sa 
asigure integritatea acestora. Durata serviciului in posturi, destinatiile posturilor de 
paza, consemnele generale si particulare, obligatiile personalului de paza precum si 
alte mentiuni legate de acestea vor fi detaliate in Planul de Paza; 
- Activităţile desfăşurate de către agenţi de securitate în cadrul unei zi de muncă 
sunt: supravegherea, ascultarea, observarea si patrularea in fiecare parte a localitatilor 
comunei Sanmartin. 
- Sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu 
dispoziţiile interne; 
- Sa instiinteze imediat seful sau ierarhic si conducerea unitatii beneficiare despre 
producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile 
luate; 

- Sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a 



valorilor in caz de dezastre; 
- Sa sesizeze la 112 orice fapta de natura a prejudicia bunurilor si valorilor apartinand 
comunei Sanmartin. 

- Sa poarte in timpul serviciului mijloacele tehnice de aparare si de protectie cu care 
este dotat (arma nelatala, spray iritant lacrimogen, baston de cauciuc, lanterna si 
telefon mobil sau radiotelefon) si sa faca uz de ele numai in cazurile si conditiile 
prevazute de lege; 
- Sa poarte uniforma in functie de sezon si starea vremii, conform licentei si 
legislatiei in vigoare, avand insemnele distinctive ale firmei de paza cu denumirea 
agentului prestator si codul de identificare personal; 
- Sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume 
astfel de bauturi in timpul serviciului; personalul de paza care este depistat sub 
influenta bauturilor alcoolice nu va fi admis la serviciu, iar seful formatiei de paza va 
lua masuri de inlocuire cu personal in stare corespunzatoare; 
- Sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit nelegale si 
sa aiba o comportare demna, politicoasa si respectuoasa in raporturile de serviciu; 

- Sa execute, in raport de specificul obiectivului, orice alte sarcini care i-au fost 
incredintate, potrivit planului de paza. 
 
6.ALTE PRECIZARI 
 
Tariful prezentat in oferta financiara va cuprinde toate cheltuielile necesare efectuarii 
serviciului de paza si protectie pe fiecare obiectiv in parte/ora/agent în lei fara TVA. 
 
  
 

Comuna Sanmartin 

Primar 
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