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ANEXA  

                                                                                                       APROBAT, 

                  DIRECTOR EXECUTIV 

                              CRISTINA GÎDIUȚĂ 

 

 

                                              CAIET DE SARCINII 

Privind atribuirea contractului de achizitie publica  de  servicii de paza si participarea 
la asigurarea  ordinii in zona obiectivului precum si servicii de monitorizarea sistemelor  

de supraveghere si alarmare , interventii rapide la obiectiv  situat in  Ploiești, B-dul 

Independenței, nr10. 

 

OBIECTUL ACHIZITIEI:“ servicii de paza si participarea la asigurarea  ordinii in zona 
obiectivului“ precum si ”servicii de monitorizarea sistemelor  de supraveghere si 

alarmare , interventii rapide la obiectiv “ 

A) Paza si protectie: 

1. Sa execute prestarea serviciului de paza la obiectivul situat in B-dul Independentei 

nr. 10,prevazut cu doua posturi fixe cu  programul identic cu cel al institutiei, adica: -

luni, marti,joi: 8.30-16.30 

-vineri:8.00-14.00,un agent;8.30-16.30,celalalt agent, prin rotatie                                                                                                                                                                                              

-miercuri:8.30-18.30                                                                                                                                                            

-Sambata  intre orele 9:00-17:00 numai la solicirarea beneficiarului si in intervalul 

orar stabilit de acesta .                                                                                                   -

-Duminica liber 

2. Sa mentina un climat de  liniste si ordine in  incinta obiectivului  avand in vedere ca 

se lucreaza cu publicul; 

3. Paza proprietatii impotriva furtului, a distrugerilor, a incendiilor , precum si a altor 

actiuni producatoare de pagube materiale; 

4. Sa opreasca accesul in obiectiv a autovehiculelor neautorizate; 

 

B) Monitorizarea  

 

1. Monitorizarea sistemelor de supraveghere si alarmare ale achizitorului la adresa mai 

sus mentionata;transmiterea alarmei se va face prin GPRS , care va fi dat in custodia 

beneficiarului in baza unui proces-verbal 
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2.  Interventii rapide la obiectiv in cazul de alarmare in vederea eliminarii/diminuarii 

pagubelor produse prin efractie folosind traseele de deplasare cele mai scurte (5-

10min) 

3.  echipajul va patrunde in spatiul exterior al obiectivului ,va verifica vizual caile de 

acces in obiectiv , usile ,geamurile  

4. identifica (legitimeaza) persoanele aflate pe perimetrul obiectivului  

5.  asigura paza  obiectivului pana la sosirea reprezentantului achizitorului  

 

NUMARUL DE POSTURI: 2(doi) agenti de paza. 

      In cazul absentei motivate (concediu de odihna , concediu medical, invoiri,etc.) se va 

asigura inlocuirea agentului respectiv cu un alt agent de paza , daca conducerea institutiei 

solicita  acest lucru. 

 

PREZENTAREA OFERTEI:  

 

                   Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a serviciilor ce urmeaza a fi 

prestate , astfel: 

 

 a)descrierea serviciilor: 

 

1. Asigurarea pazei si protectiei obiectivului , a bunurilor si valorilor depozitate in 

incinta acestuia conform planului de paza stabilit, interventia rapida in cazul 

producerii unui eveniment;  

2. Asigura ordinea si linistea in incinta obiectivului; 

3. Asigurarea integritatii salariatiilor institutiei; 

4. Sa pastreze confidentialitatea  asupra documentelor beneficiarului cu care intra in 

contact intamplator, sa pastreze secretul de serviciu; 

5. Sa asigure paza obiectivului conform Planului de Paza ; 

6. Respectarea de catre personalul prestatorului a prevederilor legale de Sanatate si 

Securitate in munca si a  normelor de prevenire si stingere a incediilor; 

7. Sa-si instiinteze de indata sefii ierarhici si conducerea beneficiarului despre 

producerea oricarui eveniment in timpul exercitarii serviciului; 

8. Sa desfasoare activitatea pentru care a fost angajat cu maxima discretie si cu respect 

pentru cetatenii deserviti de beneficiar; 

9. Sa asigure in masura posibilitatilor servicii suplimentare la solicitarea expresa a 

beneficiarului;  

10. Sa verifice la terminarea programului sistemele de inchidere : usi ,ferestre etc. 
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             b)obligatiile prestatorului: 

     

1. Colaborarea cu personalul institutiei in vederea intocmirii Planului de paza si a 

avizarii acestuai de catre I.J.P.;  

2. Sa intervina rapid in cazul unui eveniment, timpul maxin de raspuns 5-10min 

3. Sa puna la dispozitia beneficiarului pe toata durata derularii contractului,  numarul de 

agenti de paza necesari, indiferent de situatie. 

4. Sa asigure echipamentul de lucru cu insemne distinctive , pentru agenti, conform 

legislatiei in vigoare. 

5. Toate documentele care trebuie sa se intocmeasca si sa se regaseasca la posturile de 

paza se vor redacta de catre personalul prestatorului in stricta concordanta cu 

prevederile Legii 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare . 

6. Sa execute instructajul SSM si ISU general si cel periodic al agentilor conform legilor 

in vigoare ,precum si  raspundere care incumba din nerespectarea prevederilor legale 

7. Sa ia masuri pentru prevenirea si impedicarea producerii actelor de tulburare a ordinii 

pe perimetrul obiectivului 

8. Monitorizarea permanenta a obiectivului, 24/24ore;7/7 zile 

9. In situatiile sustragerilor de bunuri din institutie si in urma cercetarilor efectuate de 

organele de politie ,daca se constata vinovatia agentilor de paza , prejudiciu va fi 

recuperat de la prestator. 

10.   Personalul de specialitate (agentii de paza ) va detine atestat profesional  si    va fi 

echipat si dotat corespunzator legislatiei in vigoare din Romania  

 

Aceste cerinte sunt minime si obligatorii 

 

PRECIZARI FINALE:   

 

Ofertantul isi asuma prin Nota de Fundamentare a tarifului orar ,respectarea 

prevederilor legale prevazute in Codul Muncii , autoritatea contractanta nu este 

responsabila de modul de calcul al pretului ofertat de agentul ecomonic. 

 

  Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor, ca entitate achizitoare  

de “servicii de paza si participarea la asigurarea  ordinii in zona obiectivului “precum si 

servicii de monitorizarea  , interventii rapide la obiectiv”, isi rezerva dreptul de a 

refuza orice  oferta in situatia in care se constata ca aceasta: 

1.nu respecta prevederile legale in vigoare  

2.nu respecta prevederile prezentului caiet de sarcini 

3.valorile prezentate in oferta depasesc cu mult valorile anterior estimate si prevazute 

in buget 
                                                                                     Întocmit, 
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                                                                                   Zaharia Violeta 

FORMULAR 1 

 

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167  

din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 
  

 

Subsemnatul, __________________________________________, reprezentant împuternicit al 

_________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de 

fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea                  nr. 

98/2016 privind achizitiile publice, respectiv: 

    (1) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia 

dintre următoarele infracţiuni, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a respectivului stat; 

 

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

respectivului stat; 

 

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din 

Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a respectivului stat; 

 

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 

combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat; 

 

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 

din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a respectivului stat; 
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f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

respectivului stat; 

 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

(2) mi-am indeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 

consolidat, în conformitate cu legea din Romania sau cu legea statului în care operatorul economic este 

înfiinţat, conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

(3) nu ma aflu in niciuna dintre următoarele situaţii, conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 98/ 

2016 privind achizitiile publice, respectiv: 

    a) am respectat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

b)  nu ma aflu in procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activităţii; 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea; prin abatere 

profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia 

profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează 

trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau 

din culpă gravă; 

d)  nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul 

sau în legătură cu procedura în cauză; 

e)   nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

f)   nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a 

concurenţei; 

g) mi-am indeplinit obligaţiile principale în cadrul contractelor de achiziţii publice si de concesiune 

încheiate anterior, fara suportarea de sanctiuni precum încetarea anticipată a contractului, plata de 

daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

h) conţinutul informaţiilor si documentele justificative transmise la solicitarea autorităţii contractante 

în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi 

selecţie sunt complete si conforme cu realitatea; 

i)  nu am încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin 

informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de 

atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă 

asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a 

respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu depun două sau mai multe oferte individuale şi/sau 

comune si nu depun ofertă individuală/comună, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte 

oferte, sub sancţiunea excluderii prevazuta de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 

coroborat cu art. 47 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 

                                                           (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

    

 

 Data completării ......................            

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 
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                                    FORMULAR  2 

 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU 

OFERTANTI INDIVIDUALI/CANDIDATI/OFERTANŢI ASOCIAŢI/ 

SUBCONTRACTANŢI/TERTI SUSTINATORI  

CONFORM ART. 59 SI ART. 60 DIN  

LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE 

 

          

Subsemnatul, …..........................................................................., reprezentant împuternicit al 

….................................................................................................. (denumirea  / numele şi sediul /adresa 

operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub 

sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile  prevăzute la art. 59 si 60  din 

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv: 

                - nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până 

la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 

autorităţii contractante, conform Anexei; prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care 

exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi 

conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală; 

                - nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului 

persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii 

comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei. 

           Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

     Data completării …..........                                                   Operator economic, 

                                                                                                …............................. 

                                                                                               (semnătura autorizată) 
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                                                                                                     Anexa (formular 2) 

 

 

Persoanele  cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante : 

Gidiuta Cristina- Director Executiv 

Vlaicu Cristina –Sef Serviciu Evidenta Informatizata a Persoanei 

Georgescu Monica Georgiana- Sef Serviciu Stare Civila 

 

Consilierii locali: :. Agapie Anca, Andreescu Costel, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Enescu 

Razvan, Frusina Nicolae-Vlad, Ganea Cristian-Mihai, Lupu Bogdan, Machitescu Alexandru Dragos, 

Marcu Valentin, Nemeş Constantin, Nicodim Daniel, Palaş Alexandru-Paul, Popa Anca-Adina, Popa 

Gheorghe, Popescu Georgeta-Simona, Popovici Horia-Nicolae, Săbău Valentin-Răzvan, Simionescu Radu-

Alexandru, Sîrbu-Simion Gheorghe, Stănciulescu  Răzvan-Toma, Ștefan Nicoleta, Toma-Cochinescu 

Cristina, Tonsciuc Mihai, Trofin Magdalena, Tudor Aurelian-Dumitru, Vîscan Robert-Ionuț. 
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Formular de ofertă – servicii                       FORMULAR 3 

.............................................. 

(denumirea/numele ofertant) 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către .................................................................................................... 

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului …………..... 

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 

documentaţia mai sus mentionată, să prestăm servicii de paza si participarea la asigurarea  

ordinii in zona obiectivului, servicii de monitorizarea si alarmare , interventii rapide 

la obiectiv “    la pretul de .........................................................lei/ora/agent, fara TVA; 

respectiv...............................lei/luna, fara TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 

.............................................. ……………………/………………………(suma în litere şi în cifre, precum şi 

moneda ofertei) 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile sus 

mentionate la standarde ridicate , respectand legislatia in vigoare in domeniu de activitate si in domeniul 

salarizarii personalului. 

 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 

................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) şi ea va rămâne 

obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

4. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

 

 

Data _____/_____/_____ 

                                                       ..............................................................................., 

                                                           (nume, prenume şi semnătură),  

                                                      L.S. 

în calitate de .................................................................... legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

.............................................................................................. (denumirea/numele operatorului economic) 

      

 

 

 

 

 



10 
 

 

FORMULAR 4 

Operator economic 

________________ 

 (denumirea/numele) 

 

 

 

FIŞĂ DE INFORMATII GENERALE 

 

1. Denumirea /numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: _____________, fax: __________________, e_mail: ____________________ 

5. Certificatul de înmatriculare /înregistrare 

_________________________________________________________________________ 

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: 

_________________________________________________________________________ 

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: 

_________________________________________________________________________ 

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

8. Principala piaţa a afacerilor: 

9. Cont TREZORERIE: 

 

 

Operator economic 

________________ 

(denumirea/numele) 
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OPERATOR  ECONOMIC                                                                                        FORMULAR 5 

......................………………….. 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind respectarea obligaţiilor relevante din domeniile mediului si protectiei mediului,  

social şi al relaţiilor de muncă 

 

 

Subsemnatul ……………………………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei 

autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere, 

sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice cã vom 

respecta si implementa prestarea serviciilor cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite prin 

legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin 

tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul social si al relatiilor de munca, precum si al 

al mediului si protectiei mediului.  

De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile 

referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor 

obligaţii. 

 

 

 

Data: …………………. 

 

 

OFERTANTUL 

 

.......................................... 

 

(denumirea/numele) 
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