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Muzeul Regiunii Portilor de Fier 

Nr.2403/07.06.2021 

 

CAIET DE SARCINI 

 

                                                          Servicii de pază si interventie 

 

                        

 

    Introducere 

 

                      Denumirea autorităţii contractante: Muzeul Regiunii Portilor de Fier 

 

            În conformitate cu Legea nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, ministerele şi celelalte unităţi aflate în subordonarea / 

coordonare / autoritatea acestora, organisme ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile 

autonome, companiile şi societăţile naţionale, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului 

social, instituţiile publice precum şi alte organizaţii care deţin bunuri şi valori cu orice titlu, 

denumite de lege "UNITĂŢI" sunt obligate să asigure paza acestora. 

 

            Prezentul caiet de sarcini stipulează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească potenţialii 

ofertanţi specializaţi în domeniul pazei pentru a participa la procedura de atribuire a contractului 

aferent anului 2021-2022 privind serviciile de pază. 

 

Calendarul  Procedurii 

 

1.   Depunerea ofertelor 

Ofertele vor fi  trimise  la sediul  autoritatii  contractante,  la adresa  Muzeul Regiunii Porţilor de 

Fier,  str. Independentei, nr. 2,  Dr. Tr. Severin.  

Data limita de depunere a ofertelor este 17.06.2021 ora 14:00. Ofertele  care  vor fi  depuse la alta  

adresa,  sau  dupa data  si  ora mentionate si in  caietul  de sarcini, vor fi  returnate, nedeschise,  

operatorului economic. 

2.  Solicitarea de clarificari 

Data  limita  pana la care clarificarile  vor  putea  fi  solicitate  de catre  ofertanti  este 

15.06.2021 ora 14:00 

3.   Raspunsul la clarificarile solicitate de ofertanti 

Raspunsurile la solicitarile de clarificat ale operatorilor economici vor fi postate pe site-ul autoritatii 

contractante, la adresa  
https://muzeulportilordefier.patrimoniu.ro  in maxim 2 zile lucratoare de la primirea solicitarii. 
4.   Raspunsurile la clarificarile solicitate de autoritatea contractanta 

In scopul verificarii conformitatii propunerii tehnice cu cerintele caietului de sarcini sau in scopul 

verificari propunerii  financiare, autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor 

clarificari/completari,  atat solicitarea,  cat si  raspunsul ofertantului se transmit in scris, in format 

electronic,  la adresele de email comunicate de ofertant. 

5.  Comunicarea castigatorului 

Operatorul economic castigator al procedurii va fi comunicat in termen de 10 zile de la data limita 

de depunere a ofertelor.  

  

    Obiectul contractului 

  

            Prestarea serviciilor de pază pentru următoarele locaţii, perioada 01.07.2021 – 30.06.2022: 

      

1. Obiectiv Filiala Orsova – localitatea Orsova 

- un post de pază cu program de lucru întrerupt de marți până duminică între 

orele 17.00 – 09.00, de duminică de la ora 17.00 până marți la ora 09.00, 

https://muzeulportilordefier.patrimoniu.ro/
https://muzeulportilordefier.patrimoniu.ro/
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permanență în zilele de sărbătoare legală; 

  2. Obiectiv Palat Plesa Localitatea Obarsia de Camp  

  – 1 post permanent 24 ore din 24 

      

Numarul de ore a fost rotunjit la un Total de – 15112 ore. 

 

            Realizarea dispozitivului de pază la obiectivul încredinţat se va face cu respectarea Legii nr. 

333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

            Prestatorul asigură paza în scopul împiedicării sustragerilor de orice fel, a pătrunderii ilegale 

în obiectivul păzit a oricăror persoane străine. 

 

            Paza va fi asigurată atât la exteriorul cât şi la interiorul obiectivului, perimetrele şi zonele de 

patrulare vor fi stabilite prin planul de pază, sprijinite după caz de unităţi mobile de intervenţie. 

  

    Durata contractului 

  

            Prestarea de servicii de pază se va executa în baza unui contract care va începe odată cu 

semnarea acestuia de către ambele părţi şi va dura exact 12 luni .  

 

    Cerințe obligatorii 

 

 Operatorul economic  / Ofertantul conform prevederilor Legii nr. 333 / 2003, privind paza 

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

HG nr. 301 / 2012,trebuie sa aiba deschis sediu secundar sau punct de lucru pe raza judetului 

Mehedinti. Se poate prezenta si o declaratie in acest sens ca daca va fi declarat castigator isi va 

deschide conform legii societatilor comericale punct de lucru in jud. Mehedinti. 

  

 Operatorul economic  / Ofertantul va prezenta situatia obligatiilor scadente la Bugetul de stat 

si  Bugetul local, in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Situatia obligatiilor scadente la 

Bugetul de stat si  Bugetul local, in luna anterioara celei in care se depun ofertele se vor prezenta 

pentru sediul social si pentru sediul secundar sau punctul de lucru de pe raza judetului Mehedinti. 

In cazul in care sunt mentionate sume restante, oferta va fi declarata neeligibila. 

 

            Operatorul economic  / ofertantul trebuie să fie autorizat pentru efectuarea serviciilor de 

pază conform Legii nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor cu modificările și completările ulterioare. 

 

            Obligațiile prestatorului: 

 

În vederea efectuării acestor servicii de pază și protecție, conform prevederilor Legii nr. 333 / 2003, 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările 

ulterioare și HG nr. 301 / 2012, prestatorul de servicii va prezenta obligatoriu următoarele 

documente: 

    Licența de funcționare eliberată de Inspectoratul General al Poliției Române pentru desfășurarea 

activității de pază și protecție, valabilă la momentul prezentării acesteia, conform art. 19 din Legea 

nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările 

și completările ulterioare ( copie conformă cu originalul) sau în cazul ofertanților străini, documente 

echivalente emise în țara de rezidență. Licența eliberată de Inspectoratul General al Poliției să fie în 

perioada de valabilitate atât la data prezentării ofertei și a încheierii contractului de prestări servicii, 

cât și pe tot parcursul derulării acestuia. In cazul in care nu este valabila pe toata perioada 

contractului se va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care operatorul economic se 

obliga sa mentina valabila licenta de functionare pe toata perioada de derulare a contractului sau o 

asigurare privind continuarea / intreruperea activitatii. 
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    Privitor la atestarea personalului de pază propriu implicat în prestarea serviciilor de pază, 

conform HG nr. 301 / 2012 pentru aprobarea normelor metodologice și a documentelor prevăzute la 

art. 69 din Legea nr. 333 /2003, se vor atasa atestatele persoanelor care vor fi incadrate in derularea 

contractului. Atestatele trebuie sa fie valabile atat la momentul depunerii ofertei cat si pe toata 

perioada contractului. 

    Prestatorul va depune o lista cu potențialii angajati. Va atasa acestei liste adeverințe medicale din 

care sa reiasă faptul ca persoanele respective sunt ” clinic sanatos ” sau nu sunt in evidente cu 

antecedente medicale.  Totodată vor fi prezentate si cazierele judiciare ale potențialilor angajați.  

Ofertantul care declara în cadrul ofertei ca beneficiaza de subventii sau alte ajutoare care justifica 

reducerea pretului ofertat acesta are obligatia depunerii justificarilor respective. Justificarile privind 

reducerile pretului ofertat (subventii si / sau reduceri de taxe si impozite, alte facilitati fiscale)  vor 

fi luate in calcul numai pe perioada in care sunt valabile din perioada de derulare a contractului.  

Atat adeverintele medicale precum si cazierele judiciare vor fi prezentate in termen de valabilitate. 

    Prestatorul trebuie să dispună de personal calificat și dotat cu echipament specific cu însemnele 

firmei de pază, conform art. 42 – 46 din Legea nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului 

României nr. 935 / 2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenții de pază care își 

desfășoară activitatea în cadrul societăților specializate de pază și protecție; 

    Prestatorul are obligația prezentării avizelor și autorizațiilor de pază necesare de la organele de 

poliție competente pentru întreg personalul de pază implicat în contract, valabile pe toată perioada 

contractului; 

    Prestatorul este direct răspunzător de personalul folosit la îndeplinirea contractului; 

    Declaraţie pe proprie răspundere privind echipamentele necesare şi dotările agenţilor de pază 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului. 

    Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de pază prestatorul este obligat să fie dotat 

conform art. 42 – 46 din Legea nr. 333 / 2003 cu următoarele: 

 

- uniformă de serviciu pentru personal cu însemnele de identificare; 

- mijloace de intervenţie specifice activităţii de pază şi protecţie ( baston de cauciuc, spray pentru 

imobilizare, lanternă, fluier şi alte accesorii); 

- mijloace de comunicare ( staţii de emisie – recepţie, sau alte echipamente de comunicaţii); 

- maşini de intervenţie şi deservire sau contract de colaborare cu o altă firmă/insituție specializată 

pentru intervenție; 

 

    Echipamentele cu care prestatorul va presta serviciile vor fi conform legislaţiei române în 

vigoare; 

    Acte doveditoare privind deţinerea personalului de specialitate necesar prestării serviciilor; 

 

NOTA:  Ofertele  depuse  de   operatorii economici  care nu au toate cerintele de mai sus vor fi 

respinse. 

  

    Obligaţiile prestatorilor de servicii. 

 

     Societatea trebuie să dispună de o experienţă relevantă în activitatea de pază şi protecţie; 

    Prestatorul poartă întreaga răspundere pentru calitatea serviciilor prestate fiind pe deplin 

responsabil pentru prestarea serviciilor; 

    Prestatorul se obligă să asigure servicii de pază cu personal angajat şi atestat conform legislaţiei 

în vigoare; 

    Prestatorul are obligaţia obţinerii avizelor de pază necesare de la organele de poliţie competente 

pentru întreg personalul de pază; 

    Prestatorul se obligă să întocmească împreună cu beneficiarul, planurile de pază pentru 

obiectivele ale cărui bunuri şi valori urmează a fi păzite şi să le transmită spre aprobare organelor de 

poliţie abilitate; 
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    Prestatorul va asigura efectivele de personal şi echipamentele necesare conform prezentului caiet 

de sarcini; 

    Prestatorul va înlocui personalul ce se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile în mod 

corespunzător (concedii medicale, zile libere, absenţe nemotivate, etc) şi în acest sens va avea o 

rezervă de personal de înlocuire; 

    Personalul de pază asigurat de prestator este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi 

revin fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor 

încredinţate de achizitor; 

    Prestatorul va lua măsuri de limitare a pierderilor cauzate în cazul producerii  unor evenimente 

deosebite şi anunţă de îndată reprezentantul achizitorului; 

    Prestatorul va remedia în timpul cel mai scurt eventualele evenimente petrecute în obiectiv din 

vina agenţiilor săi ori din alte cauze şi participă la limitarea acestora; 

    Prestatorul va asigura materialele şi echipamentele necesare executării serviciilor de pază 

conform prevederilor legale; 

    Prestatorul va executa instructajul privind respectarea de către personalul propriu al normelor 

legale privind sănătatea şi securitatea în muncă, protecţia mediului şi a celor de prevenire şi stingere 

a incendiilor, a normelor de ordine interioară stabilite de comun acord cu achizitorul; 

    Prestatorul va răspunde de respectarea regulilor de acces în obiective, regulile fiind stabilite de 

achizitor atât pentru personal cât şi pentru mijloace de transport; 

    Personalului prestatorului îi este interzis să divulge date şi informaţii confidenţiale şi secrete; 

    Despăgubirile în cazul accidentelor de muncă se vor suporta de către prestator; 

    Predarea – primirea serviciului de pază inclusiv a obiectivelor din zona de responsabilitate a 

fiecărui post se va face în concordanţă cu prevederile planului de pază; 

    Prestatorul va înlocui agentul de pază aflat în timpul programului de lucru, în cazul în care, din 

diferite motive acesta va deveni indisponibil; 

    Înlocuirea agenţilor de pază aflaţi în serviciu se va face şi la cererea achizitorului pentru motive 

temeinice; 

 

            Prestatorul are obligaţia de a anunţa achizitorul , în scris, despre imposibilitatea îndeplinirii / 

continuării contractului, din orice cauze, înainte cu cel puţin 30 de zile lucrătoare. 

 

     Atribuţiile personalului de pază 

 

            Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, fiind direct 

răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate. 

 

            În timpul serviciului personalul de pază este obligat: 

 

    să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivelor, pentru a preveni 

producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţii beneficiare; 

    să păzească obiectivele, bunurile şi valorile primite în pază şi să asigure integritatea acestora; 

    să permită accesul în obiective numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile 

interne; 

    să legitimeze şi să înregistreze persoanele care solicită accesul în incinta obiectivelor; 

    să înştiinţeze de îndată conducerea unităţii beneficiare şi pe şeful său ierarhic despre producerea 

oricărui eveniment, în timpul exercitării serviciului şi despre măsurile luate; 

    în caz de avarii produse la instalaţii, conducte de apă, reţele electrice 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 măsuri în scopul limitării efectelor; 

    în caz de incendii să ia măsuri de localizare, stingere şi de salvare a persoanelor, bunurilor şi 

valorilor şi să sesizeze pompierii, să anunţe conducerea unităţii beneficiare şi poliţia; 

    să sesizeze poliţia în legătură cu orice fapte de natură a prejudicia patrimoniul unităţii beneficiare 

şi să dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin poliţiei pentru prinderea infractorilor; 

    să poarte uniformă şi însemnele distinctive conform regulamentului intern al prestatorului; 
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    să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice, să nu consume astfel de băuturi în 

timpul serviciului, să nu părăsească postul de pază până la înlocuirea cu alt agent de pază; 

    să respecte normele de comportament civilizat în relaţiile cu publicul; 

    să execute, în raport cu specificul obiectivului orice alte sarcini care i-au fost încredinţate potrivit 

planului de pază; 

  

    Recepţie şi verificări 

 

            Confirmarea prestaţiei se va efectua pe baza unui raport de activitate întocmit de prestator  şi 

prin încheierea la fiecare început de lună pentru luna trecută a unui proces verbal de recepţie a 

serviciilor de pază care va conţine date referitoare la cantitatea şi calitatea activităţii prestate, în 

baza căreia se va face decontarea. 

 

            Prestatorul va garanta pentru producerea unor pagube ( furturi, degradări din vandalism) din 

gestiunea achizitorului. Valorile de despăgubire sunt cele actuale de pe piaţă a bunurilor similare cu 

cele distruse sau furate. 

 

    Facturarea serviciilor prestate 

 

             Facturarea serviciilor prestate se va realiza lunar pe numele Muzeului Regiunii Portile de 

Fier, separat pentru fiecare unitate beneficiară din subordinea unităţii contractante (facand mentiuni 

in cadrul facturii cu privire la unitarea beneficiara pentru care a fost emisa). 

 

     Modalităţi de plată 

  

            Plata se va efectua de către Muzeul Regiunii Portile de Fier, prin Ordin de plată prin 

Trezoreria Drobeta Turnu Severin (după efectuarea / semnarea recepţiei serviciului) în termen de 30 

de zile de la data primirii facturii fiscale în original. 

 

    Cerinţe asupra ofertei financiare 

 

            Oferta financiară va fi elaborată în mod obligatoriu cu respectarea datelor şi condiţiilor din 

caietul de sarcini. 

 

            Preţurile stabilite de ofertanţi sunt ferme, nu pot fi majorate ulterior şi vor fi valabile pe 

toată perioada de derulare a contractului, suportând modificări numai în cazul prevăzut expres de 

lege. 

 

 

  

La calculația tarifului lei/oră de pază se va ține cont și se vor reliefa toate costurile executării în 

bune condiții ale contractului: 

 

- salariu orar agent pază (minim salariul de bază minim brut pe economie) 

 

- spor pentru munca de noapte conform Legii nr. 53/2003 (SMN) 

 

- alte sporuri (pentru munca prestată în zilele de sâmbătă  și duminică, în timpul zilelor libere 

 

legale etc) conform Legii nr. 53/2003 (AS) 

 

 - valoarea contribuțiilor către bugetul de stat datorate de angajator, în vigoare la data ofertării, 

 

detaliate distinct și precizând  coeficienții  în vigoare utilizați la calculul acestora (VCA) 
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- cheltuieli indirecte necesare a se efectua pentru îndeplinirea contractului (dotarea agenților de 

 

pază cu uniforme de serviciu etc, costuri care reies din monitorizarea sistemului antiefracție, 

 

intervenții ale echipei mobile etc, alte cheltuieli neprevăzute (CI) 

 

- alte adaosuri (AA) (cota profit etc) 

 

Ofertantii au obligatia de a detalia modul de constituire al tarifelor ofertate. Din fundamentarea 

 

pretului trebuie sa reiasă respectarea legislatiei muncii și a salarizarii muncii. 

 

Tariful  ofertat  este   ferm și nu se actualizează pe  toată   perioada  de derulare a contractului 

inclusive pe perioada de prelungire , dacă se optează în acest sens cu excepția cazului în care au loc 

modificări legislative. 

 

            Achizitorul îşi asumă întreaga răspundere privind respectarea întocmai a legislaţiei în 

vigoare privind salarizarea personalului. 

 

  

Calculație tarif / oră pază, fără TVA - model 

  

Obiectiv 

Salariu 

orar 

încadrare 

( SO) 

Spor 

ore 

noapte 

SMN 

Alte 

sporuri 

AS 

Contribuții 

obligatorii 

angajator 

VCA 

Cheltuieli 

indirecte 

CI 

Alte 

adaosuri 

AA 

Total tarif 

lei fără 

TVA / oră 

pază 

Total 

ore 

pază 

Total 

valoare 

lei 

1 2 3 4 5 6 7 
8=2+3+4+ 

+5+6+7 
9 10=8*9 

          

 

Toate sporurile vor fi prezentate facandu-se referire la salariul orar. 

 Altă variantă de prezentare a ofertei financiare și a modelului de prezentare a ofertei 

calculație de preț rezervă dreptul autorității contractante de a declara neconforma oferta. 

            În cazul în care ofertantul declară în cadrul ofertei că beneficiază de subvenții sau alte 

ajutoare, care justifică reducerea prețului ofertat, acesta are obligația să depună justificarile 

respective si vor depune  pe propria răspundere o lista în care să menționeze persoanele ce 

beneficiază  de subvențiile respective vor fi utilizate pentru prestarea serviciilor de pază ce fac 

obiectul contractului de achiziție publică ( se vor nominaliza persoanele ce urmează a fi implicate în 

derularea contractului de prestări servicii, care beneficiază de subvenții). 

 

  

    Factori de evaluare a ofertelor - pretul cel mai scazut 

  

    Preţul ofertei ( lei / oră pază fără TVA)* 15120 ore = Valoarea ofertata 

 

            Oferta câştigătoare va fi declarată cea care întruneşte condiția cerută. 

 

  


