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in com. Bontida, sat Rascruci, nr. 484, jud. Cluj 

79713000-5 Servicii de pazii 

I. BENEFICIAR 

Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Cluj, prin Consiliul Judetean Cluj 

sediu: Calea Dorobantilor, nr. 106, CP. 400609, Cluj-Napoca 

Tel. +40 372 64.00.00; Fax +40 372 64.00.70; 

E-mail: infopublic@cjcluj.ro cjc@cjcluj.ro 

Facebook: https: //www.facebook.com / cjclu j 

II. OBIECTUL ACHIZITIEI 

Prestarea serviciilor pentru asigurarea pazei, protectiei §i supravegherii imobilului ,,Castel 

Banffy" situat in com. Bontida, sat Rascruci, nr. 484, jud. Cluj , unde este necesar un numar 

de posturi, astfel: 

• 1 post fix - agent de paza cu asigurarea serviciilor timp de 24 ore din 24 . 

Ill. DURATA CONTRACTULUI ~I CONDITII DE PLATA 

Prestarea de servicii se va executa pe o perioada de 12 luni de la data de 01.01.2020 pana 
Ia data de 31.12.2020 

Achizitorul are dreptul de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de servicii achizitionate 
in limita resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie caz in care poate prelungi 
contractul prin act aditional cu 4 luni de la data expirarii duratei initiale de indeplinire a 
acestuia conform art. 165 din normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din L.98/2016 aprobate prin 
HG nr.395/2016. 



Serviciile se vor factura lunar pana in data de 15 a lunii urmatoare, iar facturile vor fi 

insotite de un raport de activitate privind serviciile prestate ~i incidentele intampinate. 

Plata serviciilor se va face in termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale. 

Ca urmare a semnarii contractului de finantare a proiectului european prin Programul 

Operational Regional 2014 - 2020 privind ,,Restaurarea, conservarea ~i punerea fn valoare a 

Ansamblului monument istoric Castel Banffy, sat Riiscruci, comuna Bontida, judetul Cluj" , 

Consiliul Judetean Cluj i~i rezerva dreptul de a rezilia contractul de servicii inainte de 

termen, cu o notificare prealabila cu 30 de zile. 

IV. CERINTE SPECIFICE: 

Paza ~i interventia trebuie sa fie asigurata de catre o societate comerciala specializata in 

serviciul de paza, protective ~i supraveghere, care sa fie constituita ~i sa functioneze 

conform prevederilor legale (Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor ~i protectia persoanelor). 

Perimetrul obiectivului pentru care se impune realizarea pazei ~i protectiei este delimitat 

conform extrasul de carte funciara nr. 50409 - Bontida ~i al plan~elor anexate care face 

parte integranta din prezentul caiet de sarcini. 

Imobilul ,,Castel Banffy" situat in com. Bontida, sat Rascruci, nr. 484, jud. Cluj este com pus 

din: 

cladirea ,,Castel Banffy'' care figureaza in LISTA MONUMENTELOR ISTORICE a 

Ministerului Culturii fiind inregistrat sub nr. CJ-II-a-A-07742 in suprafata de 644 mp. 

- 2 cladiri adicente 668 mp (316 mp+ 352 mp) 

- teren in suprafata de 56.126 mp 

Imobilul ,,Castel Banffy" se afla in proprietatea Judetului Cluj , administrarea Consiliului 

Judetean Cluj. 

Serviciile de paza cu post fix trebuie sa fie asigurate in regim de permanenta ( 24 ore/zi .) 

Societatea trebuie sa aiba posibilitatea comunicarii operative telefonice astfel incat in caz 

de necesitate agenµi de paza sa poata solicita sprijin echipelor de interventie rapida. 

Paza va fi asigurata de societatile specializate de paza ~i protectie, private care se constituie 

~i functioneaza potrivit legislatiei comerciale ~i prevederilor prezentei legi, avand ca obiect 

de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri ~i 

valori, in conditii de maxima siguranta a acestora, precum ~i protectia persoanelor. 



Societatile specializate de paza, protectie §i supraveghere trebuie sa prezinte in copie, 

conforma cu originalul, licenta eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane 

valabila pentru anul 2020. 

Prin serviciile de paza solicitate se asigura: 

• Paza amplasamentului imobilului ,,Castel Banffy" situat in com. Bontida, sat 

Rascruci, nr. 484, jud. Cluj , impotriva accesului neautorizat sau a ocuparii abuzive; 

• Paza amplasamentului imobilului ,,Castel Banffy'' situat in com. Bontida, sat 

Rascruci, nr. 484, jud. Cluj impotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum 

§i a altor actiuni producatoare de pagube materiale; 

• Paza amplasamentului imobilului ,,Castel Banffy'' situat in com. Bontida, sat 

Rascruci, nr. 484, jud. Cluj, a bunurilor si asigurarea integritatii acestora; 

• Detectarea substantelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natura 

care pot provoca o paguba; 

• Furnizarea catre agentul de paza a informatiilor legate de incidentele aparute 1n 

timpul activitatii de paza; 

• Acordarea de sprijin in caz de calamitati, incendii, atacuri teroriste; 

• Asigurarea ordinii §i lini§tii publice in interiorul §i exteriorul obiectivului; 

• Elaborarea de proceduri de protectie §i paza specifice; 

• Asigurarea unui program de prevenire §i combatere a potentialelor riscuri de 

accidente (prim ajutor), comitere de infractiuni, acte de violenta, etc.; 

• Preintampinarea desfasurarii activitatilor comerciale neautorizate; 

• Oprirea accesul in cadrul amplasamentului imobilului ,,Castel Banffy'' situat in com. 

Bontida, sat Rascruci, nr. 484, jud. Cluj, a persoanelor si autovehiculelor 

neautorizate; 

• Oprirea §i sa legitimarea persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit 

infractiuni sau alte fapte ilicite, in obiectivul pa.zit, iar in cazul infractiunilor 

flagrante sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac 

obiectul infractiunii sau altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea sau paza 

lor si intocmind un proces verbal pentru luarea acestor masuri; 

• Sesizarea politiei referitor la orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul 

achizitorului si sprijinirea organelor de politie pentru indeplinirea misiunilor ce 

revin acestora pentru identificarea infractorilor; 

• in caz de avarii la retelele edilitare din perimetrul obiectivelor pazite anuntarea de 

urgenta a persoanele in drept sa ia masuri; 



• Respectarea prevederilor contractuale; 

• Sa presteze serviciile cu personal calificat; 

• Asigurarea serviciului de interventie rapida; 

La primirea unui semnal de alarma de la obiectiv trebuie alertat §i dirijat eel mai apropiat 

echipaj de interventie rapida catre obiectivul vizat. Timpul de interventie rapida va fi 

maxim 20 minute. In vederea respectarii timpului maxim de interventie ~i a bunei 

desfa§urari, societatea de paza trebuie sa detina dispecerat ~i serviciu de interventie rapida 

avizate de catre Inspectoratul de politie judetean CLUJ. Pasul urmator consta in anuntarea 

telefonica a persoanelor desemnate de catre beneficiar ca persoane de contact in caz de 

alarma. La solicitarea dispecerului de serviciu acestea vor confirma prin parola ca sunt 

persoane de contact, vor autentifica natura alarmei §i vor comunica date despre situatia din 

obiectiv pentru a sprijini executarea interventiei. Semnalele monitorizate de dispecerat vor 

fi: semnale de panica, de efractie, de incendiu, de inundatie, scurgeri de gaze, urgente 

medicale. 

Conditii de eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica care trebuiesc indeplinite 

pentru calificarea ofertantilor sunt: 

1. Prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicatii, 

aparatura de recunoa§tere §i identificare, cu centrele de supraveghere §i 

dispeceratele, tehnica de calcul §i softul utilizat, uniforma agentilor de interventie si 

alte mijloace tehnice care fac parte din dotarea societatii; 

2. Ofertantul va prezenta in oferta fotografii atat ale echipamentelor tehnice cat si ale 

uniformelor folosite pentru indeplinirea contractului; 

3. Prezentarea atestatului profesional pentru persoanele angajate in conditiile legii 

care executa activitati de paza §i protectie. 

Persoana care urmeaza sa indeplineasca atributii de paza trebuie sa indeplineasca 

cumulative urmatoarele conditii : 

1. Sa aiba varsta de eel putin 18 ani; 

2. Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei; 

3. Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie dovedite prin 

Cazierul Judiciar; 



4. Sa fie atestat profesional, potrivit prevederilor Legii 333/2003 cu completarile ~i 

modificarile ulterioare; 

5. Sa fie echipati cu uniforme distinctive §i echipament de protectie pe care le vor 

purta numai in timpul executarii serviciului. 

Responsabilitatile ~i obligatiile agentului de paza in timpul desfa~urarii activitatii de 

paza: 

• Sa cunoasca locurile §i punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a 

preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii beneficiarului; 

• Sa pazeasca obiectivul, bunurile §i sa asigure integritatea acestora ; 

• Sa opreasca §i sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au 

savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, iar in cazul infractiunilor 

flagrante, sa opreasca ~i sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau valorilor care 

fac obiectul infractiunii, luand masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind 

totodata un proces - verbal pentru luarea acestor masuri; 

• Sa incuno§tinteze de indata §eful sau ierahic §i conducerea unitatii beneficiare 

despre producerea orcarui eveniment in timpul executarii serviciului ~i despre 

masurile luate; 

• In caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, ori 

combustibili sau substante chimice, la retelele electrice sau telefonice ~i in orice alte 

imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cuno~tinta 

celor in drept asemenea evenimente ~i sa ia primele masuri pentru limitarea 

consecintelor evenimentului; 

• 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 unitatii ~i 

politia; 

• Sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor §i de evacuare a bunurilor ~i a 

valorilor in caz de dezastre; 

• Sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul 

unitatii §i sa-§i dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru 

prinderea infractorilor. 



Calitatea serviciilor 

in cazul in care nu se executa prestatia conform planurilor de paza §i conditiilor stabilite 

prin contract, plata se va diminua proportional cu perioada in care nu au fost indeplinite 

obligatiile contractuale. De asemenea se va constata §i stabili valoarea pagubelor suferite in 

urma neexecutarii sau slabei prestatii a serviciului de paza. Prestatorul va garanta pentru 

producerea unor pagube (furturi, degradari din vandalism) din gestiunea achizitorului. 

Valorile de despagubire sunt cele actuale de pe piata a bunurilor similare cu cele distruse 

sau furate cu exceptia bunurilor aflate in cadrul Castelului Banffy- Monument istoric a carei 

valoare se va stabili prin expertiza. 

IV. DOTARI MINIME OBLIGATORII 

a. Agent paza post fix: personal specializat - agenti de paza- cu o dotare minima 

standard: 

1. Uniforma tip, adecvata sezonului; 

2. Baston de cauciuc sau tonra; 

3. Pulverizator de substante iritant - lacrimogene de capacitate medie(minim 50 ml 

); 

4. Mijloace de avertizare sonore §i luminoase (fluier, lanterna); 

5. Dispozitiv individual de iluminat; 

6. Mijloace de comunicare - telefon mobil, statie radio (dupa nevoi si solicitari); 

Serviciul de paza se asigura 24 ore/zi, de luni pana duminica inclusiv. 

b. Echipe de interventie : personal specializat in interventie ( agenti de interventie §i 

agenti de paza) avizat de catre Inspectoratul de politie judetean CLUJ; 

V. RESPONSABILITATEA PRESTATORULUI 

Prestatorul este obligat - prin personalul de paza propriu, angajat pentru executarea 

prezentului contract - sa cunoasca §i sa respecte indatoririle ce ii revin, fiind direct 

raspunzator pentru paza §i integritatea obiectivelor, bunurilor ~i valorilor incredintate. 

Activitatea de paza se va efectua potrivit legii §i a planului de paza care stabile§te 1n 

principal : efectivul de personal de paza, numarul de posturi ~i amplasarea acesora, 

amenajarile, instalatiile §i mijloacele tehnice de paza ~i alarma, consemnul posturilor, 



legatura §i cooperarea cu alte oragane cu atributii de paza a obiectivelor, bunurilor ~i 

valorilor. 

Activitatea de instruire de orice fel a personalului angajat pentru efectuarea serviciilor de 

paza, protectie ~i securitate revine prestatorului. Tot acestuia ii revine raspunderea privind 

comunicarea, cercetarea ~i inregistrarea eventualelor accidente de munca produse pe 

durata ~i in legatura cu executarea sarcinilor de serviciu. 

VI. CERINTE ASUPRA OFERTEI 

Tariful va fi exprimat in lei / ora fara TVA/ post x365 §i va include: salariile agentilor de 

paza calculate cu respectarea legislatiei muncii 1n vigoare, precum §i toate cheltuielile 

directe §i indirecte care concura la realizarea contractului §i cu respectarea obligatorie a 

Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, prioritar articolul 164, aliniatul 2 ~i 3 din codul 

muncii care prevad: 

(2) Angajatorul nu poate negocia §i stabili salarii de bazii prin contractul individual de 

munca sub salariul de baza minim brut orar pe f ara. 

(3) Angajatorul este obligat sa garanteze fn platii un salariu brut lunar eel pufin egal cu 

salariul de baza minim brut pe Jara. Aceste dispozifii se aplicii §i fn cazul fn care salariatul este 

prezent la lucru, fn cadrul programului, dar nu poate sa f§i desfa§oare activitatea din motive 

neimputabile acestuia, cu excepfia grevei ", plus toate celelate articole din codul muncii ", ~i a 

articolului nr. 11 din codul muncii: 

,,Clauzele contractului individual de muncii nu pot confine prevederi contrare sau drepturi 

sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca. 

VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 

Criteriul de atribuire : Pretul eel mai scazut cu respectarea obligatorie a Legii nr. 53/2003 

privind Codul Muncii, prioritar articolul 164, aliniatul 2 ~i 3 din codul muncii care prevad: 

,, (2) Angajatorul nu poate negocia ,Ji stabili salarii de bazii prin contractul individual de 

muncii sub salariul de bazii minim brut orar pe f ari:i. 

(3) Angajatorul este obligat sii garanteze fn platii un salariu brut lunar eel pufin egal cu 

salariul de baza minim brut pe Jara. Aceste dispozifii se aplici:i §i fn cazul fn care salariatul este 

prezent la lucru, fn cadrul programului, dar nu poate sii f§i desfa.Joare activitatea din motive 

neimputabile acestuia, cu excepfia grevei ", plus toate celelate articole din codul muncii ", ~i a 

articolului nr. 11 din codul muncii: 

,,Clauzele contractului individual de munci:i nu pot confine prevederi contrare sau drepturi 

sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca. 



in vedrea tntocmirii ofertei se recomanda vizitarea amplasamentului . 

Persona de contact: Bianca Popa Mihaela 0742225768 

B.A.P. 

SEF BIROU \.J 
Bianca Popa M1haela~ J/ 
Intocmit:Saveta Mtndru a~; 

D.A.D.P.P. 

DIRECTOR 

Liviu Emil Hincu 

~ 


