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                                             CAIET DE SARCINI 

 

                                Servicii de paza  

 

 

 

1. OBIECTUL. 

Obiectul  acestui Caiet de sarcini îl constituie prezentarea conditiilor pe baza carora se vor 

presta “Servicii de paza si protectie a bunurilor si valorilor la Spitalul Clinic Municipal din 

Timisoara, cod CPV 79713000-5 , conform Legii nr. 333/2003 privind asigurarea pazei, H.G. nr. 

1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute de legea privind 

asigurarea pazei. 

 

2. Scopul acestor servicii este de a asigura protectia obiectivelor si personalului acestora  in 

vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii de baza a institutiei. 

Numarul de ore estimat, care urmeaza a fi contractat, pentru serviciile de paza si protectie a 

bunurilor la SCMUT, este de 4000 ore lunar: 

Numar ore estimat minim  ( Mai.17 – Dec.17)  =  32.000 ore 

Numar ore estimat maxim ( Mai.17 – Apr.18)  =  48.000 ore 

Valoare minima estimata =  373.440 lei fara TVA 

Valoare maxima estimata =  560.160 lei fara TVA      
 

3. Descrierea serviciilor ce urmeaza  a fi achizitionate, a locurilor de prestare a serviciilor 

si a obligatiilor partilor 

3.1. Obiectivele si posturile de paza aferente, pentru care a fost intocmit  prezentul Caiet de 

sarcini, sunt amplasate pe teritoriul administrativ al judetului TIMISOARA , identificate dupa cum 

urmeaza: 

 

    I.Obiectiv – SPITALUL CLINICILE NOI 

Situat in municipiul TIMISOARA , Str. Gheorghe Dima Nr.5 

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA 

TIMISOARA 

300041- str. Hector 1,Timisoara, Timis – RO,300041 

Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax: 0256/200046 

http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro 

e-mail : smtm@rdstm.ro 

Cod fiscal : 4483447, IBAN : RO19TREZ6215041XXX000495 

 Trezoreria Timisoara 

ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 18001 

 
 

http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/
mailto:smtm@mail.rdstm.ro


 

 

 

Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicilor, accesul 

autoturismelor proprietate  personala a cadrelor medicale si a personalului apartinator. 

Post de paza – permanent, fix, care asigura si controlul accesului persoanelor si 

autovehiculelor care intra si ies, in si din obiectiv. Serviciul de paza se desfasoara  la poarta de 

intrare pe timp de zi si de noapte, la intervale de timp stabilite prin Planul de Paza, iar agentul va fi  

dotat cu mijloace de comunicatie, protectie si paza, asigurate de catre prestator. 

 

   II.Obiectiv – CLINICA CHIRURGIE MAXILO - FACIALA  

Situat in municipiul TIMISOARA  str. Tache Ionescu  Nr.5  

Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii Chirurgie Maxilo –

Faciala.  

Post de paza permanent, fix, care  asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, 

in si din obiectiv,  pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al 

obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza, 

asigurate de catre prestator. 

 

   III.Obiectiv –  CLINICA ORL  

Situat in municipiul TIMISOARA  str. Bl.Revolutiei Nr.6  

Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii ORL.  

Post de paza permanent, fix, care  asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, 

in si din obiectiv, pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al 

obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza, 

asigurate de catre prestator. 

 

    IV.Obiectiv – CLINICA ASCAR. 

Situat in municipiul TIMISOARA  str. Bl Revolutiei Nr.12  

Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii ASCAR  

Post de paza permanent, fix , care  asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in si 

din obiectiv,  pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al 

obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza, 

asigurate de catre prestator. 

 

     V. Obiectiv – COMPARTIMENT GERIATRIE    

Situat in municipiul TIMISOARA  str. Sfanta Rozalia Nr.3   

Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Compartimentului Geriatrie si a 

Ambulatoriului.  

Post de paza permanent, fix, care  asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, 

in si din obiectiv pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al 

obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza, 

asigurate de catre prestator. 

 

    VI.Obiectiv – CLINICA ONCOLOGIE MEDICALA   

Situat in municipiul TIMISOARA  str. Victor Babes Nr.22  

Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Compartimentului Geriatrie si a 

Ambulatoriului.  

Post de paza permanent, fix, care  asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, 

in si din obiectiv pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al 

obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza, 

asigurate de catre prestator. 

 

    VII.Obiectiv – CLINICA RADIOTERAPIE 

Situat in municipiul TIMISOARA  str. Marasti  Nr.5  

Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii Radioterapie.  



 

 

 

Post de paza permanent, fix, care  asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, 

in si din obiectiv pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al 

obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza, 

asigurate de catre prestator. 

 

   VIII.Obiectiv – CLINICA OFTALMOLOGIE   

Situat in municipiul TIMISOARA  str. Scoar  Martir Radian Belici Nr.3  

Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii Oftalmologie.  

Post de paza permanent, fix, care  asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in si 

din obiectiv, pe  timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al 

obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza, 

asigurate de catre prestator. 

 

    IX.Obiectiv – CLINICA RECUPERARE MEDICALA  

Situat in municipiul TIMISOARA  str. C.D Loga Nr.42 - 44  

Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii Balneofizioterapie.  

Post de paza permanent, fix, care  asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, 

in si din obiectiv, pe  timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al 

obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza, 

asigurate de catre prestator. 

 

 X.Obiectiv –CLINICA OBSTETRICA. 

Situat in municipiul TIMISOARA  str. Bl 16 Decembrie 1989, Nr. 22  

Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii Obstetrica.  

Post de paza permanent, fix, care  asigura  si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in 

si din obiectiv, pe  timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al 

obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta  specifica, mijloace de comunicatie, protectie si 

paza, asigurate de catre prestator. 

 

 XI.Obiectiv – CLINICA  GINECOLOGIE 

Situat in municipiul TIMISOARA  str. Odobescu nr.1 - 3 

Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii Ginecologie.  

      Post de paza permanent, fix, care  asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, in 

si din obiectiv  pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al 

obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza, 

asigurate de catre prestator. 

 

 XII.Obiectiv – CLINICA DERMATO-VENEROLOGIE 
Situat in municipiul TIMISOARA  str. Daliei,  Nr.17  

Zonele pentru care este necesara asigurarea protectiei: Sediul Clinicii Dermato-Venerologie, 

Ambulatoriul de Specialitate, Laboratorul de Analize.  

Post de paza permanent, fix, care  asigura si controlul accesului persoanelor care intra si ies, 

in si din obiectiv pe timp de zi si de noapte, la intervale ce vor fi stabilite prin Planul de Paza al 

obiectivului, iar agentul va fi dotat cu tinuta specifica, mijloace de comunicatie, protectie si paza, 

asigurate de catre prestator 

  

3.2 Obligatiile partilor 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind asigurarea pazei si H.G. nr. 

1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute de legea pazei, 

partile contractante au urmatoarele obligatii: 

                 3.2.1 Prestatorul se obliga: 

a) sa respecte indatoririle ce-i revin, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea 

obiectivelor, bunurilor si valorilor incredintate. 



 

 

 

b) sa puna la dispozitia achizitorului, pe toata durata derularii contractului numarul de 

agenti de paza necesar pentru derularea continua si in bune conditii a activitatii in toate 

obiectivele. Agentii de paza care vor presta serviciile vor fi calificati conform OG nr. 

129/2000, instruiti si atestati conform prevederilor Legii nr. 333/2003. 

c) sa organizeze, sa conduca, sa controleze si sa garanteze activitatea de paza, precum si 

modul de prestare a serviciilor de catre personalul propriu. 

d) sa asigure echipamentul de lucru si dotarea tehnica a agentilor de paza conform 

normelor sale interne si legislatiei in vigoare pentru a mentine prestigiul unitatii 

achizitoare si anume: 

- uniforme si echipamente de protectie cu insemne specifice; 

- arme neletale permise de lege; 

- bastoane autoaparare (tomfa); 

- mijloace de legatura, intre posturi -  dispeceratul prestatorului de paza si 

responsabilul de derulare al contractului din partea beneficiarului. 

e) sa prezinte autorizatiile necesare desfasurarii activitatii conform legilor in vigoare. 

f) sa garanteze pastrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea 

achizitorului. 

g) sa intocmeasca si sa transmita spre aprobare Planurile de paza ale obiectivelor 

contractate. 

h) sa respecte urmatoarele reguli in timpul executarii serviciului: 

 sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivelor, pentru a 

preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatii beneficiare. 

 sa pazeasca obiectivele, bunurile si valorile primite in paza si sa asigure integritatea 

acestora. 

 sa permita accesul in obiective numai in conformitate cu reglementarile legale si cu 

dispozitiile interne, sa efectueze controlul la intrarea si la iesirea din incinta unitatii a 

persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor, documentelor si altor bunuri. 

 sa nu permita accesul in obiectivele pazite persoanelor aflate in stare de ebrietate. 

 sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au 

savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca 

normele interne stabilite prin regulamente proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante, 

sa opreasca si sa predea Politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul 

infractiunii sau al altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea ori paza lor, 

intocmind totodata un proces-verbal despre luarea acestor masuri. 

 sa aduca la cunostinta, de indata, conducerii unitatii achizitoare si pe seful sau 

ierarhic despre producerea fiecarui eveniment, in timpul executarii serviciului si 

despre masurile luate. 

 in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, la retelele 

electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari, care sunt de natura sa produca 

pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia 

primele masuri imediat dupa constatare. 

 in caz de incendii sa ia imediat masuri de localizare, stingere si de salvare a 

persoanelor, bunurilor si a valorilor si sa sesizeze pompierii, sa anunte conducerea 

unitatii beneficiare si politia. 

 sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor, a bunurilor si a valorilor in caz de 

calamitati. 

 sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii 

beneficiare si sa dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce-i revin politiei pentru 

prinderea infractorilor. 

 sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca prin natura atributiilor au acces la 

asemenea date si informatii. 



 

 

 

 sa poarte uniforma si insemenele distinctive conform regulamentului intern al 

prestatorului. 

 sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si sa nu consume astfel 

de bauturi in timpul serviciului, sa nu absenteze fara motive temeinice si sa nu 

paraseasca postul de paza pana la inlocuirea cu alt agent de paza. 

 sa fie respectuosi in raporturile de serviciu. 

 sa execute, in raport cu specificul obiectivului, bunurilor sau valorilor pazite, orice 

alte sarcini care i-au fost incredintate potrivit planului de paza. 

i) sa informeze reprezentantul achizitorului de toate aspectele rezultate din executarea 

misiunii si sa propuna masuri ducand la cresterea eficientei activitatii de protectie a 

bunurilor si valorilor. 

j) sa asigure mentinerea in stare de functionare a aparaturii de paza, alarmare, 

comunicatii, mobilier si oricaror alte amenajari destinate efectuarii serviciului de 

paza, puse la dispozitie de beneficiar. 

k) sa asigure impreuna cu reprezentantii desemnati ai achizitorului instruirea periodica si 

evaluarea semestriala a personalului de paza, privind specifcul activitatii ce se 

desfasoara in obiective. 

l) la sfarsitul programului de lucru agentul de paza care a executat serviciul raporteaza 

evenimenele petrecute in timpul serviciului sǎu dipeceratului societatii de paza. 

Prestatorul va prezenta zilnic o informare centralizata a evenimentelor din obiective 

reprezentantului numit al achizitorului, in vederea eliminarii vulnerabilitatilor in 

protectia fizica a securitatii obiectivelor; 

 

        3.2.2. Achizitorul se obliga: 

a) sa plateasca integral si la termenul prevazut in contract tariful datorat prestatorului 

drept contravaloare a serviciului prestat. 

b) sa colaboreze activ cu prestatorul si cu angajatii sai pentru asigurarea eficientei 

activitatii acesteia in realizarea obligatiilor contractuale. 

c) sa asigure cadrul legal si sa respecte termenii contractuali referitori la conditiile 

concrete de desfasurare a activitatii agentilor de paza. 

d) sa raspunda pentru faptele angajatilor sai, daca acestea sunt de natura sa impiedice 

sau sa influenteze negativ indeplinirea atributiilor contractuale ale agentilor de paza. 

e) sa anunte prestatorul despre orice nereguli in legatura cu modul de derulare a 

clauzelor contractului de servicii sau in legatura cu deficientele manifestate in 

exercitarea atributiilor profesionale si comportamentul agentilor de paza. Reclamatiile 

vor fi formulate in scris in maximum 48 de ore de la constatarea evenimentului. 

Nerespectarea acestui termen exonereaza de raspundere prestatorul. 

f) Sa anunte in timp util prestatorul asupra oricaror actiuni sau activitati ale 

achizitorului, sau organizate de terti in perimetrul SCMUT spre a fi asigurat cu 

masuri de paza, protectie si prevenire, de catre prestatorul de servicii. 

 

4. Garantii 

4.1 Prestatorul raspunde pentru orice paguba pe care o produce ca urmare a prestarii 

necorespunzatoare a serviciului,  fara punere in intarziere, somatie sau alta procedura prealabila. 

Evaluarea pagubelor se va face de catre prestator si autoritatea contractanta prin reprezentantii sai 

legali. Daca prestatorul nu se prezinta in termen de una ora de la solicitare, prin persoana cu 

competenta de reprezentare a acesteia, evaluarea se va face de catre achizitor, iar prestatorul va 

accepta aceasta evaluare. 

4.2 Consecintele si daunele produse din nerespectarea consemnului postului vor fi integral 

retinute in sarcina prestatorului. 

 

 



 

 

 

5. Cerinte  impuse   

5.1 Licenta de functionare conform Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor si 

valorilor, eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane, in termen de valabilitate. 

5.2 Experienta in domeniul pazei si protectiei institutiilor  publice - minimum 2 ani. 

5.3 Nominalizarea unui sef de zona sau punct de lucru, pentru Timisoara, cu atestat 

profesional in domeniul managementului in securitate, care este obligat sa organizeze, sa conduca si 

sa controleze activitatea de paza si interventie, precum si modul de executare a serviciului de catre 

personalul din subordine, la obiectivele nominalizate. 

 5.4  Prezentarea unei liste cu mijloacele  de transport care vor fi utilizate in relatia 

contractuala cu autoritatea contractanta. 

5.5 Prezentarea atestatului profesional pentru persoanele care vor executa activitati de 

paza si protectie, la obiectivele nominalizate. 

5.6 Dovada implementarii Sistemul de Management al calităţii conform standardelor ISO 

9001/2008 sau echivalent, in perioada de valabilitate  acordata   de emitent. 

5.7 Existenta unei Polite de Raspundere Civila fata de terti, in cazul producerii unor 

evenimente cauzatoare de daune, din vina prestatorului.  

6. Conditii  de sanatatea si securitatea in munca 

6.1. Prestatorul va respecta normele specifice N.P.M. si P.S.I. conform Legii nr. 319/2006, 

privind securitatea si sanatatea in munca, PE 009, Ordinul nr. 163/2007 privind Normele generale 

P.S.I. si Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. 

 

      DESCRIEREA CRITERIULUI  DE  ATRIBUIRE 

 

Criteriul stabilit este : Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic: 

 

          Criterii                                     Pondere                          Punctaj maxim       

1. Pretul ofertei                              50 %                               50   puncte 

2. Dotarile                                       35 %                               35   puncte 

3. Timp de interventie                   15 %                               15   puncte 

Total                                          100 %                             100  puncte 

 

Descrierea criteriilor: 

1.PRETUL OFERTEI ( componenta  financiara): ofertantul care va avea pretul cel mai mic va 

primi punctajul maxim,adica 50 puncte.Pentru celelalte oferte punctajul se va calcula dupa formula: 

 

                     Punctaj ofertant curent = (Pret oferta minima  x  50) / Pret oferta curenta 

 

Pondere:             50 %         ( din totalul de 100 % ) 

Punctaj maxim:  50 puncte ( din totalul de 100 puncte ) 

 

2.DOTARI : se acorda de catre comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective, raportate la 

prevederile caietului de sarcini. Ofertantul care prezinta  o lista  cu cel mai mare numar de mijloacele  

de transport,  care fac parte din dotarea societatii si care vor fi utilizate in relatia contractuala cu 

autoritatea contractanta, primeste punctajul maxim acordat dotarilor, adica 35 de puncte, iar celelalte 

oferte primesc punctajul rezultat in urma calcularii cu formula: 

 

Punctaj dotari ofertant curent = (Nr.masini al ofertantului curent  x  35)  /                       

Nr.masini maxim ofertate 

 

Pondere:              35 %       ( din totalul de 100 % ) 

Punctaj maxim:  35 puncte ( din totalul de 100 puncte ) 

  



 

 

 

3.TIMPUL DE INTERVENTIE  AL ECHIPEI  MOBILE IN CAZ DE URGENTE - exprimat 

in minute  . 

Pondere:              15 %         ( din totalul de 100 % ) 

Punctaj maxim:  15 puncte ( din totalul de 100 puncte ) 

 

   DESCRIERE: Pentru cotarea acestui factor de evaluare ofertantii vor prezenta intr-un tabel, in 

propunerea tehnica, valoarea timpilor de interventie la fiecare unitate nominalizata  in caietul de 

sarcini.Tabelul va fi insotit de fundamentarea fiecarui timp din tabel prin precizarea locului de 

stationare a echipei de interventie, lungimea traseului de parcurs pana la obiectiv. Ofertele care (prin 

acest tabel) prevad timpi de interventie mai mari de 10 minute vor fi declarate ca neconforme si  

RESPINSE Astfel: 

- A. pentru cel mai mic timp de interventie, calculat ca medie a timpilor de interventie la 

fiecare obiectiv nominalizat,  se acorda punctajul maxim 15 puncte 

- B. pentru alt timp declarat mai mare punctajul se calculeaza astfel: 

  

  Punctaj timp interv. curent  =  ( timpul mediu cel mai mic   x   15 ) / Timpul mediu interv. 

curent 

 

Punctajul total ( maxim 100 puncte) = Punctaj component financiara + punctaj dotari + punctaj 

timp de interventie 

Ponderea totala ( maxim 100 % ) = Pondere componenta financiara + Pondere dotari + Pondere 

timp de interventie. 

-Pretul din  propunerea financiara se va exprima ca:  pret in lei / ora de paza (fara tva) care va 

include valoarea tuturor serviciilor oferite in cadrul   contractului.  

-Structura pretului in lei/ora de paza (fara tva) va reflecta costurile reale ocazionate de prestarea 

acestor servicii, iar  stabilirea acestuia se va face cu respectarea stricta a legislaţiei muncii în privinţa 

drepturilor salariale ale agenţilor de pază care vor presta serviciul şi a obligaţiilor angajatorului faţă 

de bugetul general consolidat, in vederea asigurarii continuitatii serviciilor de paza si eliminarii 

fluctuatiei fortei de munca 

       

                     ADMINISTRATIV 

          Ec.Silviu Morariu 


