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CAIET DE SARCINI 

1. GENERALITATI 
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire ~i constituie ansamblul 

cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare operator economic interesat oferta. 
Prezentul caiet de sarcini are drept scop stabilirea conditiilor generale de prestare a serviciilor 

de pazii la Directia Generalii de Asistentii Socialii ~i Protectia Copilului Hunedoara . 

2. OBIECTUL ACHIZITIEI 
Servicii privind paza ~i controlul - accesul in cliidire, In vederea asigurarii unei bune securitiiti a 

obiectivelor, bunurilor, valorilor ~i protectia personalului. 

3. SCOPUL CONTRACTULUI 
Scopul contractului prevede desfii~urarea, in conditii optime, a activitatii de pazii, protectie, 

monitorizare ~i interventie conform prevederilor Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor ~i protectia persoanelor, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i in concordanta cu cerintele 
impuse de autoritatea contractantii, respectiv Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului 
Hunedoara. 

4. CERINTE 
Serviciile de pazii ~ i protectie a bunurilor, valorilor ~i protectia persoanelor se vor presta Ia 

urmiitoarele obiective: 

1. D.G.A.S.P.C. - sediu Al.Romanilor, nr.7, Deva 8 ore/zi 1 post 
2. D.G.A.S.P.C - sediu B-dul I.Maniu, nr.18, Deva 8 ore/zi I post 
3. D.G.A.S.P.C - sediu Strada Scarisoara, nr. 3, Deva 12 ore/noapte I post 

5.DURATA CONTRACTULUI 
Contractul se va derula incepand cu data semniirii acestuia de ciitre ambele parti ~ i pana la data 

de 31.08.2017, cu posibilitatea prelungiri prin act aditional cu acordul ambelor parti. 
Autoritatea contractanta are posibilitatea prelungirii duratei contractului initial de prestari 

servicii de pazii pe o perioada ce nu poate depa~i 4 ]uni de Ia data expiriirii duratei initiale de lndeplinire a 
acestuia, in conformitate cu art.165, alin.l , lit d) din H.G. nr. 395/2016, aceasta fiind conditionatii de 
existenta resurselor financiare alocate pentru aceastii destinatie. 

6.0BLIGATII CE REVIN PRESTATORULUI DE SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE 

A.Supraveghere, pazii, protec/ie 
l .Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul 

de prestare convenit. Totodatii este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor ~i metodelor de 
prestare utilizate, cat ~i de calificarea personalului folosit pe toatii durata contractului. 

2.Personalul desemnat sii execute serviciile de paza sa fie testat din punct de vedere medical ~i 
psihologic, absolvent al cursurilor de profil, avizat In conformitate cu prevederile legale In vigoare. 

3 .Personalul de paza este obligat sa cunoasca ~i sa respecte lndatoririle ce-i revin , fiind direct 
raspunziitor pentru paza ~i integritatea obiectivelor, bunurilor ~i valorilor lncredintate. 

4.Prestatorul riispunde pentru faptele angajatilor sai daca ace~tia au produs beneficiarului o 
paguba, direct sau indirect, prin ne!ndeplinirea sarcinilor de serviciu. Suma reprezentand prejudiciul produs 
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va ft achitatii de ciitre prestator in maximum 15 zile de la intocmirea procesului verbal constatator de catre 
organele abilitate. Factura reprezentand valoarea prejudiciului creat beneficiarului din vina prestatorului 
(prejudiciu constatat de ciitre organele abilitate )se poate compensa din valoarea facturii emise pentru 
serviciile de paza. 

5.Prestatorul asigura inlocuirea, la cererea Conducerii Directiei Generale de Asistenta Socialii ~i 
Protectia Copilului Hunedoara, a agentilor de paza care nu sunt agreati. 

6.Prestatorul se obligii sii lntocmeasca planul de paza. 
7.in timpul serviciului personalul de paza este obligat: 
a)sa cunoasca locurile ~i punctele vulnerabile din perirnetrul obiectivului, pentru a prevem 

producerea oricaror fapte de natura sa aducii prejudicii unitatilor pazite; 
b)sa pazeasca obiectivul, bunurile ~i valorile nominalizate in planul de pazii ~i sii asigure 

integritatea acestora; 
c )sii permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale ~i cu dispozitiile 

interne; 
d)sii fie prezentabil, sa fie in miisurii sa poarte un dialog civilizat cu publicul ~i sii intervina ori 

de cate ori un salariat al Directiei Generate de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Hunedoara se afla intr
o situatie de conflict verbal, fizic sau de orice alta natura, ori de cate ori este necesar; 

e )sa asigure prevenirea faptelor de comert ilegal in apropierea sau in interiorul institutiei ~i 
practicarea de cer~etorie; 

f)sa opreasca ~i sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savar~ it 
infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul piizit, pe cele care incalca normele interne stabilite prin 
regularnentele proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante, sa opreasca ~i sa predea politiei pe Ia.ptuitor, 
bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau al altar fapte ilicite, Juand masuri pentru conservarea 
sau paza lor, lntocmind totodatii un proces - verbal pentru luarea acestor masuri; 

g)sa 1n~tiinteze de indata ~efului sau ierarhic ~i conducerea unitat ii achizitoare despre 
producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului ~i despre masurile luate; 

h)in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apii, combustibili ori de 
substante chimice, la retele electrice sau telefonice ~i in orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca 
pagube, sii aduca de indata la cuno~tinta celor in drept asemenea evenimente ~i sa ia primele masuri pentru 
limitarea consecintelor evenimentelor; 

i)in caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere ~i de salvare a persoanelor, a bunurilor ~i a 
valorilor, sa sesizeze pompierii ~i sa anunte conducerea achizitorului ~ i politia; 

j)sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor ~i de evacuare a bunurilor ~i a valorilor in caz 
de dezastre; 

k)sa sesizeze politia in Jegiitura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii ~i sa-~i 
dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor; 

l)sa pastreze secretul de stat ~i eel de serviciu, daca prin natura atributiilor , are acces la 
asemenea date ~i informatii; 

m)sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie ~i armamentul cu 
care este dotat ~i sa facii uz de arma numai In cazurile ~i in conditiile prevazute de Jege; 

n)sa poarte obligatoriu uniforma ~ i insemnele distinctive In timpul serviciului , cu exceptia 
locurilor de munca unde se impune o alta tinuta; 

o)sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice ~i nici sii nu consume astfel de 
biiuturi In timpul serviciului; 

p)sa nu absenteze Ia.ra motive temeinice ~i Ia.ra sa anunte In prealabil conducerea unitatii despre 
aceasta; 

q)sa execute intocmai dispozitiile ~efilor ierarhici, cu exceptia celor vadit nelegale,~i sa fie 
respectuos In raporturile de serviciu; 

r)sii execute, In raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile piizite, precum ~i orice 
alte sarcini care i-au fost incredintate, potrivit planului de pazii; 

s)sii respecte consemnul general ~i particular al postului; 
t)sii asigure interventie cu echipaj mobil in cazul semnaliirii efractiei, actiunilor ostile ale unor 

persoane, actiuni teroriste, incendii, explozii in obiectivele pazite; 
u)ln zona de acoperire a posturilor este interzis accesul animalelor; 
8.~eful formatiei de paza are ~i urmatoarele atributii: 
a)sii organizeze, sii conducii ~i sii controleze activitatea de paza, precum ~i modul de executare a 

serviciului de catre personalul din subordine; 
b)sa informeze de indata conducerea unitatii ~i politia despre evenimentele produse pe timpul 

activitatii de paza ~i sa tinii evidenta acestora; 
c)sa propuna conducerii unitatii masuri pentru perfectionarea activitatii de paza; 
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d)sa tina evidenta armamentului ~i a munitiei din dotarea personalului de paza, sa asigure 
pastrarea, intretinerea, depozitarea ~i folosirea acestora potrivit legii; 

e)sa execute programul de pregatire profesionala specifica a personalului de paza din subordine. 

Pe toata perioada de desfii~urare a contractului, prestatorul va raspunde patrimonial 
pentru toate prejudiciile cauzate de evenimente de natura infracfionala, fiind obligat la plata 
eventualelor daune materiale. 

Prestatorul va tine o legatura permanenta cu beneficiarul privind modul de desra~urare a 
activitatii de paza, evidentierea neregulilor ce apar In indeplinirea obligatiilor contractuale ~i va face daca 
este cazul, propuneri necesare de cre~tere a eficientei activitatii de paza. 

B. Personalul de pazii va fi selectionat ~i dotat conform Legii nr. 333/2003, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 

7.0BLIGATIILE BENEFICIARULUI 
a)cu avizul Inspectoratului de Politie, sa introduca mijloace ~i dispozitive electronice sau 

mecanice de sesizare, alarmare ~i legatura, in toate Jocurile stabilite, de comun acord de catre beneficiar ~i 
prestator, conform planului de paza; 

b)sa asigure personalului de paza posturi telefonice pentru executarea legaturilor operative; 
c )sa asigure iluminatul de siguranta pe toata zona obiectivelor; 
d)sa achite, lunar, contravaloarea serviciilor prestate, in termen de 15 zile de la emiterea facturii, 

coroborat cu acordarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie. 

8.PROTECTIA MUNCH 
Contractantul va respecta "Nonnele de protectia munc11 specifice operatiunilor pe care le 

executa". 

Avizat, 
DIRECTOR GEN. ADJ. ECONOMIC 
GEORGE~ANGELAPOPA 
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Into emit, 
Compartiment Telmic, 

Patrimoniu, Administrativ 

Po~ 


