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Consiliul Judeţean Vâlcea 
Muzeul Judeţean „A. Sacerdoţeanu” Vâlcea 
Calea lui Traian, nr. 143, cod poştal 240612 
Cod fiscal: 2541240  
Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea 
Nr. 339 din 22.02.2018 

            Muzeul Judeţean  
„Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea 

 
 

CAIET DE SARCINI 
pentru 

ACHIZIŢIA SERVICIILOR DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE 
 

Serviciile sunt incluse pe Anexa 2 din Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice.  

Procedura de achiziţie se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii 
de pază, în conformitate cu Legea nr. 333/2003 şi HG 301/ 2012, pentru obiectivele 
de investiţii ce aparţin de MUZEUL JUDEŢEAN AURELIAN SACERDOŢEANU.  

La elaborarea ofertei se va tine cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de 
muncă şi protecţia muncii . 

Caietul de Sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi 
constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare 
ofertant, propunerea tehnică şi financiara.  

Cerinţele caietului de Sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii şi minime .  
In acest sens, orice propunere tehnica va fi luata in considerare numai în 

măsura în care această propunere presupune asigurarea unui nivel calitativ egal 
Său superior cerinţelor minimale din caietul de Sarcini.  

 
1. INFORMATII GENERALE GENERALITATI  
AUTORITATEA CONTRACTANTA:  
Denumire: MUZEUL JUDEŢEAN AURELIAN SACERDOŢEANU VÂLCEA 
cod fiscal 2541240 
 ADRESĂ: RÂMNICU VÂLCEA, CALEA LUI TRAIAN 143 
 Telefon: 0350401898 
 email: muzeuljudeteanvalcea@gmail.com 
COD CPV: 79713000-5 - Servicii de paza - fac parte din Anexa nr. 2 a Legii nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice; 
Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor de pază la obiectivele 
MUZEUL SATULUI VÂLCEAN situate în comuna BUJORENI  JUDEŢUL VÂLCEA, 
în vederea prevenirii producerii de pagube materiale în patrimoniul acestuia.  
 
2. DURATA CONTRACTULUI  
Contractul se va desfăşura pe o perioada de 5 luni .  
 
3. DESCRIEREA SERVICIILOR  
a) Asigurarea pazei şi protecţiei a obiectivelor, bunurilor şi valorilor depozitate în 
incinta acestora, conform programului stabilite pentru fiecare obiectiv în parte;  
b) Asigurarea ordinii şi liniştii în incinta obiectivelor încredinţate;  
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c) Asigurarea integrităţii personalului angajat al achizitorului ce îşi desfăşoară 
activitatea la fiecare obiectiv în parte; 
d) Organizarea, planificarea, conducerea, controlul şi garantarea activităţii de pază 
de către personalul propriu al prestatorului de servicii;  
e) Respectarea prevederilor legale a normelor de protecţia muncii, PŞI şi protecţia 
mediului; 
 
4. SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME OBLIGATORII PENTRU ELABORAREA 
PROPUNERII TEHNICE PRIVIND ASIGURAREA PAZEI ŞI PROTECŢIEI 
OBIECTIVELOR  
Se vor respecta prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,  
valorilor şi protecţia persoanelor, republicată;  
La întocmirea propunerii tehnice se va face referire cel puţin la următoarele aspecte:  
- Situaţia operativă în obiectivele care vor fi asigurate cu pază, rezultată în urma 
efectuării recunoaşterii acestora;  
- Programul de asigurare a pazei pentru fiecare obiectiv:  
 
• Serviciile de pază se vor executata în conformitate cu următoarele precizări:  
a) consemnul general al posturilor 
- obligaţiile personalului de pază;  
- respectarea disciplinei muncii, a N.T.S.M. şi P.S.I. pentru obiectivele beneficiarului, 
conform cu legislaţia în vigoare  
 
b) consemnele particulare ale posturilor  
- obligaţiile personalului de pază;  
- respectarea disciplinei muncii, a N.T.S.M. şi P.S.I. pentru obiectivele beneficiarului, 
conform cu legislaţia în vigoare  
 
• Dotarea personalului de pază, cu:  
- uniformă de serviciu corespunzătoare anotimpului; Se va prezenta o declaraţie din 
care trebuie Să reiasă faptul ca operatorul economic dispune de echiparea şi 
dotarea personalului de paza cu uniforma, însemne distinctive şi echipament de 
protecţie, in conformitate cu prevederile Legii 333/2003, art. 42  
- baston de cauciuc, port baston;  
- spray cu gaze iritant – lacrimogene, port spray;  
- staţie radio emisie-recepţie portabilă Său telefon mobil;  
- fluier;  
- documente specifice necesare executării şi evidenţei serviciului de pază.  
 
• Alte prevederi ale planului de pază:  
- amenajări, instalaţii şi mijloace tehnice de pază şi alarmare;  
- modul de acţiune, legătura şi cooperarea cu alte organe care au Sarcini de a 
contribui la paza şi securitatea obiectivului şi bunurilor acestuia;  
- reglementarea accesului;  
- modul de acţiune în diferite situaţii;  
- cooperarea cu alte forte participante la intervenţie;  
- principii de bază în acordarea primului ajutor.  
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- prestatorul va respecta Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea in 
muncă şi normele de aplicare ale acesteia, Legea nr. 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor;  
- ofertantul va prezenta declaraţia referitoare la politica privind implementarea  
managementului calităţii şi procedurile de implementare a sistemelor de calitate, şi a 
sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.  
 
• Alte specificaţii tehnice:  
- Prestatorul va acţiona pentru prevenirea furturilor, distrugerea şi/Său deteriorarea 
bunurilor şi valorilor din obiectivele beneficiarului, a comiterii unor infracţiuni Său a 
altor fapte antisociale pe durata executării misiunilor încredinţate.  
- Prestatorul îşi asumă obligaţia de selecţie, angajare, pregătire profesională şi 
instruire a agenţilor de securitate, conform legislaţiei în vigoare.  
- Prestatorul se obligă să plătească despăgubiri beneficiarului, echivalente cu 
valoarea prejudiciului produs în cazul în care, în timpul desfăşurării contractului, se 
constată sustrageri de bunuri Său valori, din vina prestării necorespunzătoare a 
serviciului de pază. 
 
5.  AJUSTAREA PREŢULUI UNITAR/ORA DE PRESTARE  
- Preţul/ ora de prestare va rămâne ferm pe toata perioada de derulare a 
contractului, excepţie făcând situaţia stipulată de art. 28 alin. (1) din HG nr. 395/2016 
privind normele de aplicare a Legii 98/2016. Ajustarea se va face având la baza 
modificările legislative, modificările normelor tehnice Său pentru care au fost emise 
de către autorităţile locale, acte administrative care au ca obiect instituirea, 
modificarea Său renunţarea la anumite taxe  şi impozite locale, al căror efect se 
reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 
contractului. 
- Preţul unitar lei, fără TVA/ora de prestare prevăzut in contract se poate modifica in 
funcţie de Salariul minim brut garantat pe ţara în lei, astfel: 
 
a) Salariul brut/ agent de pază/lună luat în calcul la fundamentarea preţului unitar, lei 
fără TVA/ ora de prestare  prevăzut în contract, se va indexa cu procentul cu care a 
fost indexat Salariul minim brut pe ţara garantat în lei; 
b)Cererea de ajustare, precum şi nota de fundamentare privind ajustarea preţului 
contractului, însoţită de documente oficiale emise între data încheierii contractului şi 
data la care se solicită ajustarea va fi acceptată sau respinsă de către achizitor, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la sediul autorităţii 
contractante. 
c) Ajustarea preţului se va face prin acte semnate de către ambele părţi. 
 
6. CERINTELE PRESTATORULUI 
- Prestatorul trebuie să deţină licenţa de funcţionare eliberată de Inspectoratul 
General al Poliţiei Române, conform prevederilor Legii 333/2003. Prestatorul va 
prezenta licenţa de funcţionare în original, în copie legalizată sau cu menţiunea 
„conform cu originalul”, având valabilitate la data deschiderii ofertelor; lipsa licenţei 
de funcţionare sau prezentarea acesteia într-o formă neconformă cu cerinţele 
achizitorului va duce la descalificarea ofertantului; 
- Prestatorul trebuie să deţină o poliţă de asigurare de răspundere civilă în valoare 
de minim 1.000.000 de lei, având valabilitate la data deschiderii ofertelor. Dacă poliţa 
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de asigurare expiră înainte de terminarea contractului, prestatorul se obligă să o 
reînnoiască şi va completa o declaraţie pe propria răspundere in acest sens, ce va fi 
parte a ofertei tehnice; 
- Prestatorul trebuie să aibă implementat şi să menţină un sistem de management al 
serviciilor de paza şi protecţie conform cerinţelor BS 7499:2013. Prestatorul va 
prezenta certificatul BS 7499:2013 în original,în copie legalizată său cu menţiunea 
„conform cu originalul”, având valabilitate la data deschiderii ofertelor; lipsa 
certificatului sau prezentarea acestuia într-o forma neconformă cu cerinţele 
achizitorului va duce la descalificarea ofertantului; 
- Prestatorul trebuie să aibă implementat şi să dentină un sistem de management al 
calităţii  conform cerinţelor ISO 9001:2008. Prestatorul va prezenta certificatul ISO: 
9001:2008 în original, în copie legalizată său cu menţiunea „conform cu originalul”, 
având valabilitate la data deschiderii ofertelor; lipsă certificatului sau prezentarea 
acestuia într-o forma neconformă cu cerinţele achizitorului va duce la descalificarea 
ofertantului; 
- Prestatorul trebuie să aibă implementat şi să menţină un sistem de management 
de mediu  conform cerinţelor ISO 14001:2005. Prestatorul va prezenta certificatul 
ISO: 14001:2005 în original, în copie legalizata său cu menţiunea „conform cu 
originalul”, având valabilitate la data deschiderii ofertelor; lipsă certificatului său 
prezentarea acestuia într-o formă neconformă cu cerinţele achizitorului va duce la 
descalificarea ofertantului; 
- Prestatorul trebuie să aibă minimul de personal pentru îndeplinirea contractului. 
Prestatorul trebuie să prezinte lista cu minimul de personal calificat in activitatea de 
paza a bunurilor său valorilor obiectivului; 
 
7. OBLIGATIILE PRESTATORULUI: 
a) Prestatorul are obligaţia să asigure paza obiectivelor încredinţate conform 
planurilor de pază şi a proceselor verbale de predare/ primire, să urmărească 
asigurarea integrităţii acestora şi respectarea de către agenţii de securitate a 
prevederilor consemnelor generale şi particulare conform legislaţiei în vigoare.  
b) Prestatorul are obligaţia de a urmări permanent ca serviciile pentru care s-a 
angajat să fie îndeplinite cu promptitudine şi profesionalism  
c) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate 
cu cerinţele beneficiarului.  
d) Să pună la dispoziţia beneficiarului, pe toata durata derulării contractului, numărul 
de agenţi de securitate necesari pentru derularea continuă şi în bune condiţii a 
activităţii de pază la toate obiectivele  
e) Va urmări permanent ca agenţii de securitate să execute serviciul conform 
prevederilor legislaţiei muncii în vigoare, cu respectarea normelor de muncă şi timpul 
liber aferent acestor norme  
f) Să asigure pe cheltuiala proprie echipamentul de lucru specific sezonului, a 
însemnelor distinctive a documentelor posturilor şi dotarea cu toate mijloacele 
tehnice necesare desfăşurării activităţii de paza conform legislaţiei in vigoare şi a 
prevederilor din Planul de paza  
g) Să execute instruirea permanentă a agenţilor de securitate pe linie de specialitate, 
protecţia muncii, PSI şi protecţia mediului  
h) În cazul constatării de sustrageri de bunuri sau valori din obiectivele încredinţate, 
prejudiciul cauzat va fi suportat de către prestator, dacă în urma cercetărilor 
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efectuate de către organele abilitate se constată vinovăţia agenţilor de pază ca 
urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor de serviciu  
i) Prestatorul are obligaţia să sprijine beneficiarul in întocmirea Planului de paza  
j) Să ia măsuri de îmbunătăţire a serviciilor de paza inclusiv de înlocuire a agenţilor 
de securitate care nu executa corespunzător atribuţiile de serviciu  
l) Să permită accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementările legale şi cu 
dispoziţiile interne  
m) Să ia măsuri pentru prevenirea şi împiedicarea producerii actelor de tulburare a 
ordinii in perimetrul obiectivului  
n) Să cunoască sistemul de legătura şi modul de acţiune şi cooperare cu alte forte şi 
să aplice cu stricteţe prevederile Planului de paza referitoare la alarmarea 
dispozitivului in situaţii deosebite  
o) Să ia toate măsurile de prevenire a incendiilor, exploziilor, verificând de cate ori 
este necesar existenta unor surse care le-ar putea declanşa. La producerea unui 
eveniment anunţa autorităţile competente  
p) să păstreze secretul de serviciu.  
r) să sesizeze Serviciul de urgenţă 112 în legătura cu orice fapta de natura a 
prejudicia patrimoniul unităţii şi să-şi dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce 
revin organelor abilitate pentru prinderea infractorilor;  
 
Este interzis in timpul serviciului:  
- Să părăsească perimetrul postului înaintea sosirii schimbului.  
- Să întreprindă acţiuni fără legătura cu executarea serviciului.  
- Să încredinţeze mijloacele din dotare altor persoane.  
Prestatorul răspunde pentru orice paguba pe care o produce ca urmare a prestării 
necorespunzătoare a serviciului şi nerespectarea consemnelor postului. Evaluarea 
pagubelor se va face de către prestator şi beneficiar prin reprezentanţii lor legali.  
Prestatorul va suporta contravaloarea eventualelor sustrageri Său degradări ale 
bunurilor beneficiarului produse datorită neîndeplinirii ori îndeplinirii defectuoase a 
obligaţiilor agenţilor de securitate, stabilite in urma cercetărilor organelor de politie 
 
8. OBLIGATIILE AGENTULUI DE SECURITATE: 
- În timpul serviciului, personalul de pază va respecta prevederile art. 46 din Legea 

nr. 333/2003 cu privire la atribuţiile personalului de pază. 
- Să cunoască punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni 

producerea oricăror fapte de natura să aducă prejudicii unităţilor păzite. 
- Să respecte cu stricteţe programul de lucru; să se prezinte la timp pentru 

efectuarea serviciului de paza (min 15 min. in avans). 
- Să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu 

consume astfel de băuturi în timpul serviciului. 
- Să păstreze pe tot parcursul efectuării serviciului un aspect curat şi îngrijit, să 

abordeze o ţinuta/postura profesionala şi să se comporte civilizat. 
- Să nu se lase antrenat în altercaţii şi să nu răspundă la provocări, să îşi menţină 

calmul indiferent de situaţie şi să nu recurgă la violenţă decât dacă este absolut 
necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. 

- Să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea 
unităţii despre aceasta. 
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- Să oprească şi să legitimeze toate persoanele despre care exista date său indicii 
că au săvârşit infracţiuni ori alte fapte ilicite în obiectul păzit, pe cele care încalcă 
normele interne stabilite prin regulamente proprii, iar în cazul infracţiunilor 
flagrante, să prindă şi să prezinte politiei pe făptuitor, să oprească şi să predea 
politiei bunurile ori valorile care fac obiectul infracţiunii său al altor fapte ilicite, 
luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal 
pentru luarea acestor măsuri. Procesul-verbal astfel întocmit constituie act de 
sesizare a organelor de urmărire penala. 

- Să încunoştinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare 
despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre 
măsurile luate. 

- în caz de avarii produse la instalaţii, conducte său rezervoare de apă, combustibili 
ori de substanţe chimice, la reţelele electrice său telefonice şi în orice alte 
împrejurări care sunt de natura să producă pagube, să aducă de îndată la 
cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru 
limitarea consecinţelor evenimentului. 

- în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a 
bunurilor şi a valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi 
poliţia. 

- Să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a 
valorilor in caz de dezastre. 

- Să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul 
unităţii şi să-şi dea concursul ori de cate ori este solicitat de către organele de 
urmărire penala sau de organele de poliţie. 

- Să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are 
acces la asemenea date şi informaţii. 

- Să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia 
locurilor de muncă unde se impune o alta ţinuta. 

- Să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, 
şi să fie respectuos in raporturile de serviciu. 

- Să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, 
precum şi orice alte sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit planului de paza. 

- Să nu părăsească sub nici un motiv postul, decât in condiţii strict prevăzute pentru 
aceasta, prevăzute in planul de paza şi să nu părăsească perimetrul postului la 
sfârşitul programului înainte de sosirea schimbului. 

- Să coopereze în permanenţă cu factorii desemnaţi de conducerea beneficiarului 
în scopul unei desfăşurări a activităţii de pază şi protecţie. 

- Să verifice la terminarea programului sistemul de închidere: ferestre, uşi birouri, 
magazii. 

- Agentul de securitate nu va permite accesul în obiectiv al persoanelor care au 
asupra lor armament, muniţii, substanţe toxice, stupefiante, explozive ori alt 
instrumente care pot pune in pericol viaţa, integritatea corporala sau sănătatea 
personalului propriu ori patrimoniul unităţii. 
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- Să păstreze în posesia lui pe timpul prestării serviciului documente specifice 
necesare executării şi evidentei serviciului de pază precum şi mijloace specifice 
de protecţie cu caracter individual, fluier, telefon mobil, spray cu gaze iritant – 
lacrimogene, port spray, baston de cauciuc, port baston. 

- Să nu încredinţeze mijloacele din dotare altor persoane în timpul serviciului. 
- Să aibă cunoştinţele generale şi specifice ale serviciului de pază şi intervenţie. 
- Să cunoască modalităţi şi tehnici de acordare a primului ajutor. 
- Să cunoască modalităţi de executare a controlului unei clădiri, amenajări sau 

autovehicul. 
- Să cunoască modul de acţiune in caz de pătrundere neautorizata a persoanelor 

sau a  autovehiculelor in perimetrul restricţionat, pericol/atac de bomba, acte de 
vandalism, activarea alarmei, incendiu, deranjamente, atac direct, luare de 
ostatici, etc. 

- Să aibă cunoştinţe de securitate care să includă tehnici pentru observare, 
patrulare, supraveghere şi recunoaşterea activităţilor suspecte. 

- Să cunoască şi să înţeleagă principiile utilizării forţei (legalitate, proporţionalitate, 
necesitate). 

- Să cunoască procedeele legale de executare a somaţiilor. 
- Să intervină în sprijinul salariaţilor beneficiarului atunci când situaţia impune, prin 

înlăturarea oricăror acţiuni care ar putea periclita activitatea acestora. 
- Să asigure paza obiectivului conform planului de paza a bunurilor şi valorilor 

primite în pază conform proceselor-verbale de predare-primire şi să asigure 
integritatea acestora cu respectarea consemnelor generale şi particulare. 

- Să cunoască în amănunţime obiectivul şi particularităţile sale. 
- Să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu 

dispoziţiile interne pe care o să şi le însuşească. 
- Să asigure paza şi apărarea integrităţii tuturor bunurilor şi valorilor aflate în incinta 

obiectivului. 
- Să respecte consemnul general şi particular al postului. 
- Agentul de securitate va răspunde administrativ, material sau după caz penal 

pentru prejudiciile cauzate obiectivelor aflate în pază, prin neîndeplinirea 
obligaţiilor ce decurg din executarea pazei obiectivului. 

 
9. DESCRIEREA LOCAŢILOR :  
 
Obiectivul: Muzeul Satului Vâlcean, Bujoreni 
Descriere: Muzeul Satului Vâlcean se întinde pe o suprafaţă de 8 ha, pe care sunt 
construite 74 imobile şi anexe. 
Vecini:  
- la Nord – pădure 
- la Vest – Valea Bujorencii 
- la Est – Drumul european E81 
- la Vest: Biserica 
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