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Secțiunea A.  

INFORMATII GENERALE 

Servicii de pază și protecție -  cod CPV 79713000-5 

 

1. Autoritatea contractantă:  U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, Adresă: Str. Nicolae Titulescu, nr. 150, 
Draganesti-Olt, judetul Olt, Tel: 0249465815, Fax:0249465811, email: primaria@draganesti-olt.ro, 
achizitiidrg@yahoo.com 
 

2. Sursa de finanțare – buget local. 
 
             Valoarea estimată – 268.340 lei fără TVA până la 31.12.2020. 

3. Obiectul contractului 
 

Denumirea contractului: Contract de servicii. 

Obiectul contractului: Prestatorul va asigura cu pază umană imobilele Primariei orasului Draganesti-Olt, respectiv: 

 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Adresa  obiectiv Numar agenti paza 

1. Cetatea Dacica Orasul Draganesti-Olt 5 

2. Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu Orasul Draganesti-Olt, str. N. 
Titulescu, nr.129, jud. Olt 

1 

3. Liceul Tehnologic Draganesti-Olt- 
Scoala Gimnaziala Comani 

Orasul Draganesti-Olt, sat 
Comani, str. Vadul Cumanilor, 
nr. 102 

1 

4. Casa de cultura Ileana 
Constantinescu 

Orasul Draganesti-Olt, str. N. 
Titulescu, nr. 253, jud. Olt 

1 

5. Camin Cultural Comani Orasul Draganesti-Olt, sat 
Comani, str. General Teiusanu, 
nr. 98 

1 

6. Directia de Asistenta Sociala Orasul Draganesti-Olt, str. N. 
Titulescu, nr. 173A, jud. Olt 

1 

7. Muzeul Campiei Boianului Traian 
Zorzoliu 

Orasul Draganesti-Olt, str. N. 
Titulescu, nr. 358, jud. Olt 

1 

Total 11 

 

Orice modificare a structurii dispozitivului de pază după instalarea acestuia se va face  in baza cererii 
Beneficiarului, cerere ce trebuie înaintată cu cel putin 3 zile înainte de data când se dorește intrarea în vigoare a 
acesteia, prin act adiţional la contract şi prin modificarea planului de pază. 

4. Procedura de achiziție – procedură de achiziție proprie, serviciile sunt incluse in Anexa nr. 2 din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice. 
 



 

5. Criteriul de atribuire - ”preţul cel mai scăzut”, cu condiţiile respectării cerinţelor din cadrul Specificațiilor 
tehnice. 
 

6. Perioada de valabilitate a ofertei - 30 zile 
 

7. Durata prestării serviciilor: 15.06.2020 - 31.12.2020. 
 

8. Condiții de plată: 
 

Plata se va face în termen de 30 zile de la primirea facturii de la prestator. 
Facturile vor fi întocmite până pe data de 10 ale lunii următoare prestării serviciilor și însoțite la plată de 
următoarele documente: 
- foaie colectivă de prezență întocmită de prestator pentru orele prestate/obiectiv în luna precedentă, vizată de 
conducătorul obiectivului. 
- centralizator care să cuprindă nr. de ore prestate, vizat obligatoriu de către persoana desemnată de unitate din 
cadrul obiectivului respectiv,  să urmărească derularea contractului de pază. 
 
9. Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție 
 
- Declarație privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016  (formularul nr. 1 anexat) 
- Declarație privind neîncadrarea în art. 165 din Legea 98/2016 (formularul nr. 2 anexat) 
- Declarație privind neîncadrarea în art. 167 din Legea 98/2016 (formularul nr. 3 anexat) 
- Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art. 60 (formularul nr. 4 
anexat) 
 
Cerințe privind capacitatea de exercitare a activității profesionale 
Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic. 
Persoanele fizice/juridice române vor prezenta Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului 
(informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării), din care sa 
reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare celor din obiectul 
contractului. 
Ofertantul va face dovada că dispune de personal calificat pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului. 
 

10. Modul de prezentare a propunerii financiare 

- Moneda în care se transmite oferta: RON 
- Limba în care se redactează oferta: Limba română 

 

 Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale, fără TVA, cu menționarea distinctă a TVA și va 
conține Formularul de ofertă împreună cu centralizatorul de prețuri (formularul nr. 5 anexat) care reprezintă 
elementul principal al propunerii financiare, respectiv actul prin care operatorul economic îsi manifestă voința de a 
se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă. 
 Neprezentarea propunerii financiare in cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia. 
 În cadrul propunerii financiare operatorul economic va preciza prețul total ofertat pentru categoria de servicii, 
până la 31.12.2020. 
 Prețul unitar ofertat rămâne ferm pe toată durata de valabilitate a contractului. 
 Pretul unitar ofertat va include costurile serviciilor solicitate, precum și orice alte taxe. 
 Oferta va fi însoțită de Declarația de acceptare a condițiilor contractuale împreună cu eventualele 
amendamente (formularul nr. 6 anexat) 
 
(1) Având în vedere criteriul utilizat "preţul cel mai scăzut", clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea 
crescătoare a preţurilor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu preţul cel mai 
scăzut. 
(2) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită 
ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară 
are preţul cel mai scăzut. 



 

 
11. Modul de prezentare a ofertei 

 Oferta se va depune pe mailul sau la registratura institutiei pana la ora mentionata în anunt,  mentionându-se 
totodata și obiectul contractului. 
 Oferta va conține o Scrisoare de intenție (formularul nr. 7 anexat) și un opis al documentelor. Ofertele 
depuse dupa ora și data limită stabilite prin anunțul de publicitate se vor returna în plic închis. 
 
12.Termenul limită de transmitere a ofertei 
  
  12.06.2020, ora 12.00 

 13. Informații suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Achizitii publice din cadrul Orasului Draganesti-
Olt, telefon 0249465815, email: achizitiidrg@yahoo.com, primaria@draganesti-olt.ro. Documentatia de atribuire 
poate fi transmisa electronic pe mail la solicitarea operatorului economic interesat. 

Notă 

 Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind prezenta achiziție. 
 Autoritatea contractanta are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi făra ambiguităţi, cât mai repede 
posibil, la orice clarificare solicitată, înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor. 
Solicitările de clarificări se vor transmite la adresa de email: achizitiidrg@yahoo.com, primaria@draganesti-olt.ro. 
 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secțiunea B:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARE 
ȘI  

MODEL DE CONTRACT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formularul nr. 1 

     Denumire operator economic                                Nr. îregistrare .......... / Data ……............ 
..............................................................  

 

DECLARATIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 

  

Către,  

                 UAT Orasul Draganesti-Olt, str.  Nicolae Titulescu, nr.150, Draganesti-Olt, judetul Olt 

  

Subsemnatul, ___________________________ (datele de identificare), reprezentant împuternicit al 
_____________________________ (denumirea/numele și sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului 
economic), în calitate de ___________________ (se precizează calitatea operatorului economic care completează 
declarația în raport cu participarea la procedura de achiziție – procedura proprie, având ca obiect  Servicii de pază și 
protecție - cod CPV 79713000-5, cu termen de depunere a ofertelor la data de ____________, organizată de UAT 
Orasul Draganesti-Olt, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în declaraţii, aşa cum este aceasta reglementată de art. 326 din Codul penal, că nu ne aflăm în niciuna 
dintre situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv nu am fost condamnat 
prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: 

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 statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;  
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi infracţiuni assimilate 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 statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, 
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;  
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 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
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 statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat;  
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 statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat; 
 g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene 
din 27 noiembrie 1995.  

  

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.   

Data completării,             _____________                       

Operator economic (denumirea operatorului economic), (nume semnatar, semnătură autorizată și stampila) 

 



 

Formularul nr. 2 

Denumire operator economic                                                                                  Nr. îregistrare .......... / Data ................  

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

  

DECLARATIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 165 DIN LEGEA 98/2016 

  

Către,  

                 UAT Orasul Draganesti-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr.150, Draganesti-Olt, judetul Olt 

 

  

1.Subsemnatul, ___________________________ (datele de identificare), reprezentant împuternicit al 
_____________________________ (denumirea/numele și sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului 
economic), în calitate de ___________________ (se precizează calitatea operatorului economic care completează 
declarația în raport cu participarea la procedura de achiziție – procedura proprie, având ca obiect Servicii de pază și 
protecție - cod CPV 79713000-5, cu termen de depunere a ofertelor la data de ___________, organizată de UAT 
Orasul Draganesti-Olt, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în declaraţii, aşa cum este aceasta reglementată de art. 326 din Codul penal că nu ne aflăm/încadrăm în 
niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.  

2. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care 
însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența si 
resursele de care dispunem.  
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze 
informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante – UAT Orasul Draganesti-Olt, str Nicolae Titulescu, 
nr.150, Draganesti-Olt, judetul Olt, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.  

4. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  

 

 

 

 

 

  

Data completării,             _____________                      

  

Operator economic (denumirea operatorului economic),                                    

 (nume semnatar, semnătură autorizată și stampila)  

 

 

 

 

 



 

Formularul nr. 3 

 

    Denumire operator economic                              Nr. îregistrare .......... / Data ………......... 
..............................................................  

  

DECLARATIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 167 DIN LEGEA 98/2016 

  

Către,  

                       U.A.T Orasul Draganesti-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr.150, Draganesti-Olt, judetul Olt 

 

1.Subsemnatul, ___________________________ (datele de identificare), reprezentant împuternicit al 
__________________________________ (denumirea/numele și sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului 
economic), în calitate de ___________________ (se precizează calitatea operatorului economic care completează 
declarația) în raport cu participarea la procedura de achiziție – procedura proprie, având ca obiect  Servicii de pază și 
protecție - cod CPV 79713000-5 cu termen de depunere a ofertelor la data de ___________, organizată de UAT 
Orasul Draganesti-Olt declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în declaraţii, aşa cum este aceasta reglementată de art. 326 din Codul penal că nu ne aflăm în niciuna 
dintre situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv că:  

a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;  

b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;  

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

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură 
cu procedura în cauză; 

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

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de achiziție si nu am condus la o distorsionare a concurenţei;  

g) nu am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de achiziţii 
publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări 
nu au dus la încetarea respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

h) nu am trimis declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii;    i) nu am încercat să 
influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante sau să obţinem informaţii confidenţiale.  

2. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care 
însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența si 
resursele de care dispunem.  

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze 
informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante – UAT Orasul Draganesti-Olt, str Nicolae Titulescu, 
nr.150, Draganesti-Olt, judetul Olt, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.  

4. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.   

Data completării,             _____________                      

  

Operator economic (denumirea operatorului economic),                  

 (nume semnatar, semnătură autorizată și stampila)  



 

  Formularul nr.4 

 

    Denumire operator economic                              Nr. îregistrare .......... / Data ................... 
..............................................................  

  

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016  

privind achiziţiile publice 

  

1.Subsemnatul, ___________________________ (datele de identificare), reprezentant împuternicit al 
_______________________________ (denumirea/numele și sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului 
economic), în calitate de ___________________ (se precizează calitatea operatorului economic care completează 
declarația) în raport cu participarea la procedura de achiziție – procedura proprie, având ca obiect Servicii de paza cu 
termen de depunere a ofertelor la data de __________, organizată de UAT Orasul Draganesti-Olt, str. Nicolae 
Titulescu, nr.150, Draganesti-Olt, judetul Olt, declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de 
achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art.59-
60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv membrii din cadrul consiliului de administratie/organele 
de conducere sau de supervizare ori asociaţii acesteia, nu sunt soţ/soţie, rude sau afin până la gradul al patrulea 
inclusiv şi nu se află în relaţii comerciale cu următoarele persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii 
contractante UAT Orasul Draganesti-Olt, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de 
achizitie: 

1. VICEPRIMAR – DUMITRU CIUBUC 

2. DIRECTOR EXECUTIV – EUGENIA STOENICĂ 

3. DIRECTOR EXECUTIV D.A.S. – ILEANA DOGARU 

4. SECRETAR GENERAL – LAURENȚIU JIDOVU 

5. ȘEF SERVICU I.T.L. – CORINA PRUNĂ 

6. ȘEF SERVICIU B.F.C.A.P. – FLORENTINA OPRIȘAN 

7. ȘEF SERVICIU URBANISM – IONEL PREOTEASA 

8. ȘEF SERVICIU SVSU – ALEXANDRU MIHALACHE 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de 
care dispunem. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării, _____________ 

 

Operator economic (denumirea operatorului economic), (nume semnatar, semnătură autorizată și stampila) 
 

 

 

 

 



 

Formularul nr. 5 

 

Denumire operator economic                          Nr. îregistrare .......... / Data .................... 
.............................................................. 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către:  

UAT Orasul Draganesti-Olt, str Nicolae Titulescu, nr.150, Draganesti-Olt, judetul Olt, 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul(ții), reprezentant(ți) ai ofertantului 
_____________________________ (denumirea/numele ofertantului) mă/ne ofer(im) ca, în conformitate cu 
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menționată, să prestăm  Servicii de pază și protecție - cod 
CPV 79713000-5 (denumire servicii ofertate), pentru suma de ................................................................................... lei 
fără TVA, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), platibila după recepţia serviciilor, la care se adauga 
taxa pe valoarea adăugată în valoare de ............................................................. (suma în litere şi în cifre), conform 
prețurilor unitare detaliate în centralizatorul de prețuri anexat la prezentul formular de ofertă, pe baza cărora se va 
stabili valoarea totală a contractului, plătibilă după recepţia serviciilor. 

2. Mă/Ne angajăm ca, în cazul în care oferta mea/noastră este stabilită câştigătoare, să prestez/prestăm serviciile din 
anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă;  

3. Mă/Ne angajez/angajăm să menţin(em) această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile , respectiv până la data de 
_____________  (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru mine/noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate.  
4. Până la încheierea și semnarea contractului de servicii această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de 
dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Precizez/Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)  

|_| depun(em) ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar 
„alternativă”/”altă ofertă”.   
|_| nu depun(em) ofertă alternativă.  
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 

 
 

 

 

Data ..../..../.......                        

........................................., (semnătura),  

în calitate de ....................................., legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
............................................... (denumirea/ numele operatorului economic). 

 

 

 

 

 



 

      Denumire operator economic                          Nr. îregistrare .......... / Data ................... 
.............................................................. 

 

 

                                       CENTRALIZATOR DE PRETURI 

 

Pretul ofertei cuprinde toata gama de servicii care fac obiectul achizitiei, precum si orice alte cheltuieli suplimentare 
pentru realizarea si prestarea serviciilor 

 

Nr.crt Denumire servicii UM Cantitate Preț unitar TVA 
1      

.......      
   Total general   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ___/___/_____    

..............................................................................., (nume, prenume şi semnătură),   

 L.S.  

  

în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
_________________________ (denumirea/numele operatorului economic)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formularul nr. 6 

 

    Denumire operator economic                          Nr. îregistrare .......... / Data ............... 
.............................................................. 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ACCEPTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE 

  

 

OBIECTUL CONTRACTULUI: Servicii de paza si protectie 

  

Subsemnatul, ………………………………….……… (nume si prenume) reprezentant împuternicit al 
…………………………….. (denumirea / numele si sediul / adresa ofertantului), declar in nume propriu sau in 
numele asocierii (daca este cazul) ca:  

- ne însușim clauzele contractuale obligatorii stabilite de autoritatea contractanta 

- suntem de acord cu prevederile Clauzelor contractuale speciale cu urmatoarele amendamente*)   

a) ......................  

b) ......................  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data completării: ............................  

  

Operator economic (denumirea operatorului economic),                                                                         

(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila)  

  

   

  

*) Se acceptă amendamente referitoare la clauzele contractuale stabilite în modelul de contract, cu conditia ca acestea 
să fie solicitate în intervalul stabilit pentru solicitare de clarificări, spre a fi aduse la cunostiință tuturor operatorilor 
economici interesați și totodată  aceste amendamente să nu fie  în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea 
contractantă.  



 

Formularul nr. 7 

    Denumire operator economic                          Nr. îregistrare .......... / Data .................. 
..............................................................  

                             

 

SCRISOARE DE INTENŢIE 

  

Către,  

UAT Orasul Draganesti-Olt, str Nicolae Titulescu, nr.150, Draganesti-Olt, judetul Olt 

 

  

  

Referitor la anunţul nr. ........... din data ................., publicat în ......................................., noi S.C. 
______________________________ (denumire operator economic), cu sediul în .............................................., cod 
fiscal ....................., nr. telefon ....................., nr. fax .........................., email: ....................................., ne exprimăm 
intenţia de a participa, în calitate de ofertant, la procedura de achiziţie publică în vederea incheierii contractului 
Servicii de pază și protecție - cod CPV 79713000-5. 

  

Data ......................  

  

Reprezentant legal operator economic ....................................................... (nume, prenume, semnătura, ştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDETUL OLT 

ORAŞUL DRĂGĂNEŞTI-OLT 
PRIMĂRIA 

str. Nicolae Titulescu , nr.150, tel: 0249465815, fax: 0249465811 
site: www.draganesti-olt.ro, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro 

 

 

 

CONTRACT PRESTĂRI SERVICII DE PAZĂ  
Nr. .......din data de ............... 

 

Cap. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 Art.1.- Intre: 

S.C ................................................, cu sediul în .........................., str. ................... nr..........., . . .. . . . . . . . .. .,  tel.  
. .. . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . . .,  Cod de inregistrare Fiscală .. .. . . . . .. . .. . .. .. . . . . .. . ,  J ... . .. . . . . . . . .. .. . .. . . ,  Cont 
IBAN ............................................................. deschis la Trezoreria ......................., reprezentată legal prin 
.................................................. în calitate de ........................................,  prestator servicii de pază, 

și 

PRIMARIA ORASULUI DRAGANESTI - OLT cu sediul în orasul Draganesti , Judetul Olt, Str. Nicolae 
Titulescu, Nr. 150, tel/fax 0249 465 815, CUI 5209912, Cont IBAN ROO6TREZ50724510220XXXXX deschis la 
Trezoreria Caracal , reprezentat prin CIUBUC DUMITRU- viceprimr cu atributii de primar, în calitate de 
beneficiar servicii de pază, 

s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii pază în temeiul prevederilor Legii nr. 341/2004 modificata şi 
completata prin OUG. Nr. 23/2005 şi aprobată prin Legea nr.180/2005, a Legii nr. 333/2003 precum şi a Codului 
Civil Român. 

Cap. II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.2.- Contractul de prestări servicii de pază are ca obiect asigurarea pazei la obiectivele U.A.T. Orasul 
Draganesti-Olt, cu un efectiv de 11 agenti de paza. 

Dispunerea acestora, misiunile şi consemnele ce le revin conform Legii nr. 333/2003 sunt stabilite prin Planul de 
Pază, de către beneficiar împreună cu reprezentantul prestatorului, care va constitui Anexă la prezentul contract. 

Contravaloarea taxelor pentru avizarea planului de pază de către M.A.I. vor fi achitate de către beneficiar, în situaţia 
în care se percep în baza unui temei legal. 

Cap. III. DURATA CONTRACTULUI 

Art.3. Contractul de prestări servicii de pază intră în vigoare începând cu data de 15.06.2020 până la 
31.12.2020, putând fi prelungit cu acordul părţilor prin act adiţional. 

Art.4. Contractul poate fi modificat sau poate înceta înainte de expirarea duratei pentru care a fost încheiat, în 
condiţiile legii şi clauzelor cuprinse în acesta, de comun acord între parţi pe baza de protocol sau unilateral, cu o 
notificare scrisă înaintată cu cel puţin 30 zile, dar nu mai înainte de 3 luni de la data încheierii contractului. 

Cap. IV. PRETUL PRESTATIEI CONTRACTATE 51 MODALITĂTI DE PLATĂ 



 

Art. 5. Preţul serviciului de pază prestat de un agent pază este de ............. lei pe Iună/ agent pază fara TVA, pret 
cu TVA ......lei pe luna/ agent de paza, pret total cu TVA inclus pentru efectivul de 11 agenti de paza / luna 
....................lei. 

Art.6. Plata prestaţiei se va face în termen de 30 zile de la data emiterii facturii, în contul IBAN 
........................................................................al  prestatorului deschis la Trezoreria .............................. 

Art.7. Periodic, direct proporţional cu rata inflatiei, a creşterii indicelui preţurilor sau funcţie de actul normativ care 
majorează venitul minim garantat pe economie ori a altor cauze obiective, se va proceda la majorarea tarifului 
prestaţiei. 

Majorarea tarifului se va face prin negociere directă între părţile contractante, printr-un Act adiţional, la iniţiativa 
prestatorului de servicii. 

Cap. V. OBLIGAŢIILE PĂ RŢILOR 

Art. 8.- OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI: 

a) să asigure încadrarea obiectivului cu efectivele contractate necesare pentru efectuarea prestaţiei, să instruiască şi 
să controleze activitatea acestora; 
b) să asigure echiparea personalului de pază cu uniforme şi insemne distinctive, să-1 doteze cu armament sau alte 
instrumente ori mijloace necesare executării în bune condiţii a misiunilor de pază; 
c) să asigure menţinerea în stare de funcţionare a aparaturii folosite pentru pază şi alarmare, a celorlalte mijloace şi 
amenajări destinate efectuării serviciului de pază; 
d) să informeze periodic beneficiarul în legătură cu modul în care se execută serviciul de pază şi să propună 
măsuri comune pentru creşterea eficienţei acestuia; 
e) să acţioneze pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor sau a altor fapte ilicite în posturile încredinţate; 
f) să asigure, la cererea beneficiarului prestaţiei, contracost, instalarea şi întreţinerea sistemelor de pază şi  
alarmare în vederea creşterii eficienţei serviciului de pază, prestaţie ce va face obiectul unui act adiţional la prezentul 
contract; 
g) să despăgubească beneficiarul pentru prejudiciile reale cauzate ca urmare a neexecutării obligaţiilor din 
consemnul particular al postului, aşa cum au fost stabilite de comun acord în planul de pază şi în raport cu valoarea 
cu care sunt înregistrate bunurile păzite în patrimonial beneficiarului; 
h) să controleze modul cum personalul de paza îndeplineşte atribuţiile stabilite prin planul de paza şi  
consemnul particular şi ia măsuri pentru înlăturarea eventualelor nereguli; 
i) să efectueze împreună cu reprezentantul beneficiarului, recunoaşterea obiectivului ce urmează a fi păzit în baza 
Planului de pază întocmit de către beneficiarul prestaţiei şi avizat de stabilind necesarul de  
personal de pază contractat; 
j) să informeze beneficiarul prestaţiei de pază despre neregulile şi abaterile săvârşite de personalul acestuia 
(program de lucru, nerespectarea regulilor de acces, introducerea de băuturi alcoolice şi consumul acestora etc.) 
k) să facă propuneri beneficiarului prestaţiei pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea sistemului de pază, conform 
prevederilor art. 28- 33 din Legea nr. 333/2003; 
l) să execute instructajul introductiv general, instructajul periodic în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. 

m)  prin personalul său specializat să ia măsuri de înarmare a salariaţilor cu privire la riscurile pentru securitatea şi  
sănătatea în muncă, conform art. 16 din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Art. 9. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI PRESTATIEI: 

a) să respecte prevederile art. 28 — 33 din Legea nr. 333 / 2003; 
b) să individualizeze bunurile în entitatea lor şi să menţioneze uşile, ferestrele, grilajele, gardurile, modul de 
asigurare al acestora şi să le dea în primire agentului de pază pe bază de proces-verbal: 
c) să controleze pe timp de zi modul în care agentii de pază îşi îndeplinesc atribuţiunile de serviciu, iar pe timp de 
noapte controlul se va efectua împreuna cu personalul cu atribuţiuni de control din cadrul  unitatii prestatoare 
d) să solicite prestatorului luarea masurilor corespunzătoare de îmbunătăţire a activităţii de pază. 
e) să execute şi să pună la dispoziţie, la termenele stabilite prin Planurile de pază, mijloacele şi amenajările tehnice 
necesare îndeplinirii misiunilor de pază; 
f) să instaleze şi să asigure întreţinerea mijloacelor tehnice de pază şi alarmare; 
g) să participe la elaborarea şi modificarea planului de pază, care constituie anexă la prezentul contract de prestări 
servicii de pază; 



 

 

h) să asigure condiţiile necesare efectuării convorbirilor telefonice în interesul serviciului cu Poliţia şi prestator, 
suportand contravaloarea acestora; 
i) să asigure respectarea prevederilor art. 7 (5) din Legea nr. 319/2006; 
j) să solicite prestatorului luarea măsurilor corespunzătoare de îmbunătăţire a activităţii de pază, inclusiv sancţionarea 
sau înlocuirea agenţilor de pază care nu respectă sau încalcă atribuţiunile de serviciu; 
k) să instruiască periodic personalul propriu cu privire la regulile de acces stabilite cât şi la obligativitatea 
respectării acestora; 
l) să anunţe operativ, în cel mult 4 ore, conducerea unitatii prestatoare despre orice sustragere de bunuri sau 
nereguli apărute în timpul executării serviciului de agenţii de pază; 
Cap. Vl. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

Art. 10.- Pentru neexecutarea în tot sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a obligatiilor prevăzute 
în contract, părţile datorează despăgubiri conform legii, prezentului contract şi a Codului Civil Român. 

Despăgubirile datorate de prestatorul de servicii pentru distrugere, dispariţie sau degradarea bunurilor 
încredinţate spre pază, în timpul serviciului, sunt cele ce decurg din răspunderea civilă (contractuală şi delictuală) 
potrivit art.998 şi urm. din Codul Civil, dacă se dovedeşte culpa acestuia; 

Beneficiarul prestaţiei de pază şi prestatorul de servicii răspund pentru daune produse ca urmare a 
neîndeplinirii obligaţiilor ce le revin potrivit legii şi ale prezentului contract. 

În caz de pagube produse de agenţii de pază, cu contravaloarea acestora nu se poate diminua contravaloarea 
serviciului de pază contractat, ci face obiectul unei acţiuni în răspundere contractuală sau delictuală separate; 

Cap. VII. PENALITAŢI 51 REZILIEREA CONTRACTULUI 

Art. 11.-Nerespectarea obligaţiilor contractuale de către ambele părţi, atrage penalităţi legale de întârzierea de 0,2% 
din valoare contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la achitarea efectivă a debitului. 

Art. 12.-În cazul în care beneficiarul va întârzia cu plata mai mult de 30 zile, prestatorul va calcula penalitati, iar 
după trecerea a 90 zile de neplata, prestatorul poate rezilia contractul unilateral. 

Art. 13.- Pentru motive întemeiate, care nu au putut fi conciliate, beneficiarul poate solicita în scris rezilierea 
unilaterala a contractului de prestaţii servicii de pază cu minim 30 zile lucrătoare înainte de data la care intenţionează să 
rezilieze contractul. 

Art. 14.-Rezilierea unilaterală de către beneficiarul prestaţiei de pază, fără vinovăţia prestatorului, atrage după sine 
despăgubirea prestatorului cu contravaloarea cheltuielilor de echipare, dotare de organizare şi instalare a pazei, 
indexată în funcţie de perioada derulării contractului. 

Cap. VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

Art. 15. - Neînţelegerile izvorâte din derularea prezentului contract de prestări servicii vor fi soluţionate pe cale 
amiabilă. În cazul în care nu se ajunge la un consens, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti 
competente. 

Art.16.-Indiferent de situaţie, contractul nu se va rezilia sau diminua de către beneficiar mai devreme de 3 luni de la 
data încheierii acestuia. 

Cap. IX. ALTE CLAUZE 

Art.17.- Dispunerea efectivelor de pază, consemnul posturilor şi modul de acţiune al agenţilor de pază în diferite 
situaţii vor fi stabilite la recunoaşterea obiectivului şi vor fi prevăzute în Planul de pază, cu respectarea Legii nr.333 / 
2003. 

Art.18.-Încălcarea de către angajaţii beneficiarului prestaţiei de pază a regulilor de acces în obiectivul de pază, ori a 
măsurilor din Regulamentul de Ordine Interioară al unitătii, menite să aducă prejudicii obiectivului păzit, atrage 
răspunderea materială şi disciplinară a celui în cauză faţă de unitatea beneficiară a prestaţiei de pază. 

Pagubele produse din vina salariaţilor unităţii beneficiare a prestaţiei de pază vor fi suportate de către aceştia sau de 
către unitatea al cărei salariat este. 



 

 

Bunurilor care au făcut obiectul furturilor, sustragerilor de orice fel de la beneficiarul prestaţiei de pază, descoperite 
de agenţii de pază din post sau de organele abilitate, vor fi restituite beneficiarului prestaţiei de paza, fără vreun 
angajament din partea prestatorului. 

Art.19.- Prestatorul serviciilor de paza si protectie este absolvit de răspundere în următoarele 

a) furtul a fost posibil urmare faptului că beneficiarul prestaţiei de pază nu a executat lucrările şi instalaţiile tehnice 
sau nu a dus la îndeplinire sarcinile stabilite în Planul de pază şi în contract, ori bunurile nu au fost asigurate în mod 
corespunzător cu încuietori. 
b) agentul de pază a fost lovit, rănit sau omorât în timpul serviciului, în post; 
c) au avut loc incendii, inundaţii sau alte calamităţi, care au produs pagube; 
d) la furt au participat şi unul sau mai mulţi salariaţi ai beneficiarului prestaţiei de pază; 
e) unitatea prestatoare  nu a fost sesizată de către beneficiarul prestaţiei de pază în timp de cel mult 4 ore de când 
acesta a luat la cunoştinţă de producerea evenimentului; 
f) bunurile nu au fost individualizate şi date în primire agenţilor de pază; 
g) paguba nu este certă, nu a fost constatată de organele abilitate să cerceteze astfel de cazuri; 
h) nu s-a efectuat cercetarea administrativă pentru stabilirea vinovaţilor şi a valorii pagubei în prezenţa 
reprezentantului firmei prestatoare de servicii. 
Art.20.- Beneficiarul prestaţiei de pază poate solicita înlocuirea unor agenţi de pază din obiectivul său numai prin 
adresă scrisă şi temeinic motivată. 

Art.21.- Cazul de forţă majoră apără de răspundere partea care îl invocă, cu condiţia anunţării celeilalte părţi în termen 
de 5 zile de la data ivirii, iar in termen de 15 zile să prezinte actele legal încheiate şi confirmate de organele 
competente. 

Art. 22 — Protectia datelor cu caracter personal 

In baza conditiilor specificate in Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, reprezentantii legali ai partilor 
inteleg, prin semnarea prezentului contract, sa-si dea consimtamantul in prelucrarea datelor cu caracter personal care 
ii privesc, pe toata durata prezentului contract, conform art.6, alin.1 din Regulamentul (UE) 679/2016 si totodata, sa 
respecte prevederile Regulamentului (UE) 679/2016. 

Art.23.- Modificarea clauzelor contractului se poate face cu acordul părţilor. 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi .................................. în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

 

 
          Achizitor                   Prestator 
 
ORASUL DRAGANESTI-OLT                 
 LS                        LS 
 
           Pentru PRIMAR,        

 VICEPRIMAR  
       DUMITRU CIUBUC            
 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV, 
EC. EUGENIA STOENICA 
 
 
 
  COMPARTIMENT JURIDIC, 
       JR. CORINA PRUNA 

 

 

 



 

  Secțiunea C:  

SPECIFICAȚII TEHNICE 

 

 

Obligații minimale obligatorii solicitate ofertanților: 

    a) Paza va fi asigurată de către societăți specializate în serviciul de pază și protecție, având ca obiect de activitate 
paza obiectivului, bunurilor sau valorilor, în condiții de maximă siguranță a acestora, precum și protecția umană. 
    b) Societățile de pază trebuie să fie constituite și să funcționeze potrivit legislației în domeniu, in vigoare, avându-
se în vedere faptul că prestarea serviciilor solicitate este rezervată unei anumite profesii în conformitate cu 
dispozițiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu 
toate modificările ulterioare;  
    c) Ofertanții vor deține si prezenta Licența pentru desfășurarea activităților de pază, eliberată de IGP cu avizul 
Serviciului Român de Informații conform legii 333/2003, valabilă la data deschiderii ofertelor;   
    d) Organizarea, planificarea, conducerea, controlul si garantarea activității de pază de către personalul propriu al 
prestatorului de servicii; 
    e) Respectarea prevederilor legale a normelor de protecția muncii, PSI si protecția mediului; 
    f) Firma prestatoare trebuie să facă dovada unei stabilități financiare pe ultimii trei ani; să dispună permanent de 
personal necesar și mijloace pentru dotarea posturilor; 
 
Clauze contractuale obligatorii  
Obligații minimale ale prestatorului: 
a) acordare de sprijin în întocmirea planurilor de pază care să cuprindă și avizarea planurilor de către poliție. 
b) asigurarea personalului de pază cu atestat, dotat conform planului de pază și în conformitate cu programul solicitat 
de beneficiar;  
c) cunoașterea punctelor critice ale dispozitivului de pază; 
d) intervenția în cazuri de necesitate,  cu echipe specializate, în cel mai scurt  timp și  informarea dacă este cazul a 
organelor competente (poliție, salvare, pompieri, etc), 
e) controlul posturilor de pază în mod planificat și inopinat, cu persoană nominalizată,  prestatorul se obligă să se 
asigure ca personalul de pază este prezent la obiectiv, își exercită în mod activ obligația de pază și supraveghere și își 
respectă toate obligațiile în condițiile și la termenele stabilite prin contract, executând controale de zi și de noapte 
asupra modului în care personalul propriu își execută serviciul și va lua măsuri imediate de remediere a neajunsurilor 
constatate; 
f) în nicio situație prestatorul nu va invoca că un agent de pază a fost numit/angajat de puțin timp pentru a justifica 
neîndeplinirea oricărei obligații asumate prin contract; prestatorul răspunde in condițiile codului civil pentru pagubele 
cauzate beneficiarului din culpa dovedită a angajaților proprii; 
g) prestatorul va lua măsuri împotriva prepușilor săi pentru orice fapte sau omisiuni de natură să influențeze negativ 
îndeplinirea atribuțiilor agenților de pază. Prestatorul garantează că niciun agent de pază nu va părăsi postul și că nu 
se va afla sub influența alcoolului sau stupefiantelor pe durata serviciului și nici nu va aduce și/sau avea băuturi 
alcoolice asupra lui sau în post; 
Notă: părăsirea repetată de către agenții de pază a posturilor pe timpul serviciului de pază sau nerespectarea 
interdicțiilor privind băuturile alcoolice și stupefiantele, precum și încălcarea repetată a consemnelor particulare și 
generale constituie încălcare gravă a obligațiilor contractuale de către prestator și îndreptățește beneficiarul la 
denunțarea unilaterală și imediată a contractului încheiat, cu condiția demonstrării de către beneficiar a faptelor 
reclamate. 
h) prestatorul se obligă să permită controlul reprezentanților desemnați ai beneficiarului asupra modului în care își 
desfășoară activitatea de pază cât și la spațiile în care agenții își depozitează efectele personale. De asemenea, 
prestatorul se obligă să nu aducă prejudicii spațiilor și echipamentelor primite in folosință pentru agenții de pază. 
i) reglementarea accesului selectiv in incinte, pentru persoane, va fi dispusa pe parcursul derulării contractului,  in 
concordanta cu documentele specifice serviciului de paza. 
j) întocmirea unui registru de evidenta cu intrări/ieșiri persoane si mijloace de transport. 



 

k) să respecte condițiile impuse de legislația în vigoare privind paza obiectivelor, protecția muncii, prevenirea și 
stingerea incendiilor precum și protecția mediului; 
l ) respectarea regulamentului de ordine interioară a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice cât și a altor 
dispoziții date de conducătorul acesteia. 
m) prestatorul răspunde pentru orice pagubă pe care o produce ca urmare a prestării necorespunzătoare a serviciului 
și nerespectarea consemnelor postului. Evaluarea pagubelor se va face de către prestator și beneficiar prin 
reprezentații lor legali. 
n) instruirea personalului de pază revine prestatorului precum și răspunderea care rezultă din nerespectarea 
prevederilor legale; 
o) va suporta sancțiunile aplicate pentru culpa proprie, în urma controalelor organelor abilitate; 
p) prestatorul va suporta contravaloarea eventualelor sustrageri sau degradări ale bunurilor beneficiarului produse din 
cauza neîndeplinirii ori îndeplinirii defectuoase a obligațiilor agenților de securitate, stabilite în urma cercetărilor 
organelor de poliție. 
q) să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului; 
r) la sfârșitul programului de lucru, agentul de pază care a efectuat serviciul de pază raportează evenimentele 
petrecute în timpul serviciului, dispeceratului societății de pază. Prestatorul va prezenta o informare centralizată a 
evenimentelor din obiectiv reprezentantului numit al beneficiarului, în vederea eliminării vulnerabilităților în 
protecția fizică a securității obiectivelor. 
 
Obligații minimale ale agenților de pază: 

- să poarte costumul convenit și să dețină echipamentul din dotare solicitat în prezentul specificații tehnice; 
- să asigure paza si apărarea integrității tuturor bunurilor și valorilor aflate în interiorul obiectivului; 
- să permită accesul persoanelor în obiectiv, numai în conformitate cu reglementările legale și cu dispozițiile interne. 
- să legitimeze toate persoanele care intră în instituție și să le noteze în registrul de evidență.  
- să informeze beneficiarul, în mod operativ, despre abaterile ce pun în pericol siguranţa obiectivului păzit, săvârşite 
de salariaţii acestuia în respectivul obiectiv; 
 - să asigure asistenţa şi intervenţia în timp util prin echipaje specializate de intervenţie, în conformitate cu 
prevederile planului de pază; 
  - să păstreze secretul profesional asupra datelor şi informaţiilor de care a luat cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii 
atribuţiilor de serviciu; 
  - să raspundă material şi să despăgubească beneficiarul pentru bunurile sustrase, existente în evidenţele contabile, 
dacă din cercetările efectuate de o comisie mixtă prestator - beneficiar sau de către organele de urmărire penală se va 
dovedi vinovăţia agenţilor de pază; plata prejudiciului se va face de către prestator, în baza procesului-verbal încheiat 
de către Comisia mixtă, semnat de reprezentanţii ambelor părţi sau pe bază de titlu executoriu; 
    - să instruiască personalul propriu în conformitate cu dispoziţiile care reglementează Legea securităţii şi sănătăţii 
în muncă nr. 319/2006 şi conform prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi să 
răspundă pentru accidentele de muncă ale angajaţilor săi, survenite în timpul efectuării programului de lucru. 
   - să manifeste grijă în păstrarea şi evidenţa bunurilor, mijloacelor şi materialelor puse la dispoziţia sa de către 
beneficiar, în scopul executării normale a serviciilor de pază şi protecţie; 
   - să-și înștiințeze de îndată șefii ierarhici despre producerea oricărui eveniment in timpul exercitării serviciului si 
despre măsurile luate, acestea fiind aduse in regim de urgență la cunoștință factorilor de conducere a obiectivului; 
  -  să sesizeze poliția despre faptele de natura să prejudicieze patrimoniul beneficiarului și să dea concursul la 
prinderea infractorilor și recuperarea bunurilor si valorilor; 
  - să raporteze in permanență factorilor cărora le este subordonat evenimentele legate de îndeplinirea obligațiilor de 
serviciu; 
  - să păstreze confidențialitatea deplină în legătură cu activitatea sa și cu datele și informațiile la care are acces în 
legătură cu obiectivul beneficiarului; 
  - în caz de avarii la instalații, conducte, combustibili sau substanțe chimice, la rețelele electrice etc și în orice alte 
împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoștință celor în drept asemenea 
evenimente și să ia primele măsuri pentru limitarea consecințelor evenimentului; 
 - în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere și de salvare a persoanelor, a bunurilor și a valorilor, să sesizeze 
organele abilitate  în vederea intervenției echipei de pompieri si să anunțe conducerea unității și poliția; 



 

 - să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor și de evacuare a bunurilor și valorilor în caz de dezastre; 
 - să sesizeze Poliția in legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unității și să-și dea concursul la 
îndeplinirea misiunilor ce revin poliției pentru prinderea infractorilor; 
 - să nu părăsească sub niciun motiv postul, decât în condiții strict prevăzute pentru aceasta în planul de pază; 
 - să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice ți să nu consume astfel de băuturi in timpul 
serviciului; 
 - să respecte întocmai regulile interne specifice obiectivului pe care îl deservește; 
 - să coopereze în permanență cu factorii desemnați de conducerea beneficiarului în scopul unei bune desfășurări a 
activității de pază; 
 - să verifice la terminarea programului sistemul de închidere: ferestre, uși birouri, magazii, 
 - să nu  părăseasca perimetrul postului înaintea sosirii schimbului; 
 - să nu întreprindă acțiuni fără legătură cu  executarea serviciului;. 
 - să nu încredințeze mijloacele din dotare altor persoane. 
 
Obligațiile beneficiarului 

    a) Să întocmească cu sprijinul prestatorului Planul de pază și să urmărească avizarea acestuia de către organele de 
poliție competente; 
    b) Să ia măsuri pentru asigurarea corespunzătoare a sistemelor de închidere și sigilare la terminarea programului 
de lucru a spațiilor și încăperilor în care se păstreaza valori; 
    c) În cazul producerii unui eveniment, să desemneze un reprezentant care să participe la cercetarea la fața locului 
împreună cu organele de poliție și reprezentantul prestatorului; 
    d) Să anunțe în timp util prestatorul asupra oricăror acțiuni sau activități ale beneficiarului ori organizate de terți în 
perimetrul obiectivelor încredințate. 
 
Modalități de plată 
Plata se va face in termen de 30 zile de la primirea facturii de la prestator. 
Facturile vor fi întocmite până pe data de 10 ale lunii următoare prestării serviciilor  și însoțite la plată de următoarele 
documente: 
  - foaie colectivă de prezență întocmită de prestator pentru orele prestate/obiectiv în luna precedentă, vizată de 
conducătorul obiectivului. 
  - centralizator care să cuprindă nr. de ore prestate, vizat obligatoriu de către persoana desemnată de unitate din 
cadrul obiectivului respectiv,  să urmărească derularea contractului de pază. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


