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Caiet de sarcini 
 

 Pentru dreptul de participare la licitaţia pentru încheierea contractului de pază a C.I.E. 

,,Moldexpo" S.A. 

 

Achiziţii de servicii pază şi protecţie complexă, intervenţie rapidă pentru obiectele Centrului 

Expoziţional din perimetrele Centrului Expoziţional Moldexpo din str. Ghioceilor 1. 

Participanţii la licitaţie pot fi companii care activează pe piaţa serviciilor de cel puţin 15 ani, 

dispun de un efectiv de nu mai puţin de 6 echipaje mobile, personal calificat, angajat oficial 

cu responsabilităţi contractate.  

1.1. Pază şi protecţie 

Serviciul pază asigură:  

a) paza proprietăţii contra accesului neautorizat sau a ocupării abuzive a teritoriilor şi 

obiectelor Centrului Expoziţional.  

b) paza proprietăţii contra furturi.  

c) evidenţa accesului autorizat al unităţilor de transport l a întrare-ieşire pe teritoriu. 
d) mentinerea ordinii publice pe teritoriu si in incinta incaperilor. 
 

1.2. Obligaţiile de bază ale prestatorului de servicii pază:  

-să asigure paza obiectivelor Centrului Expoziţional 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, să deţină 

autorizaţie legală (licenţă) pentru servicii pază, valabilă cel puţin pe perioada  

contractului, dispecerat propriu de monitorizare;  

 -să aibă în dotare nu mai puţin de 6 echipaje mobile pentru executarea intervenţiilor 

operative; 

-sa asigure paza obiectului cu personal de specialitate atestat şi autorizat conform 

prevederilor legale, personal apt din punct de vedere al stării sănătăţii cu certificatul de 

instruire în instituţii specializate pentru fiecare angajat în serviciu, fără antec edente penale 

şi cazier juridic, echipat în uniformă tip, dotat cu mijloace speciale pentru  

asigurarea pazei şi ordinei publice (documentele confirmative vor fi  anexate la ofertă);   

- să păzească obiectul, bunurile primite la pază şi să asigure integrita tea lor; 

- să poarte responsabilitate materială pentru paguba produsă în cazul tâlhăriei a  

bunurilor în rezultatul nerespectării de către prestator a condiţiilor contractuale;  

-să colaboreze cu Centrul Expozitional în ce priveşte optimizarea (elaborarea) şi 

avizarea planurilor de pază;  



 -să cunoască obiectele predate spre pază, punctele vulnerabile din perimetrul obiectelor 

pentru a preveni fapte care ar putea prejudicia integritatea materială a Centrului Expoziţional;  

-supravegerea permanentă a obiectelor; 

- să informeze conducerea unităţii despre producerea oricăror incidente în timpul executării 

serviciului şi despre măsurile luate;  

 - în caz de avarii la conducte de apă, reţele electrice şi căldură la obiectele păzite, izbucnirea 

de incendii şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să ia de urgenţă 

măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului, să informeze imediat responsabilii din 

Centrul Expoziţional; 

 - să someze şi să legitimeze persoanele care au pătruns fară autorizare pe teritoriul şi în 

obiectivele Centrului Expoziţional;  

- să reţină persoanele care au un comportament neadecvat şi cele care se află în stare de  

ebrietate. 
 

Posturile de pază şi amplasarea lor. 

 

Postul nr.l: post fix/mobil - paza blocului administrativ, depozite, paza pavilion central, 

pavilion doi, dirijare transport, mentinerea ordinii publice, paza bunurilor, 24/24 ore. 

 

Postul nr.2: post fix/mobil - paza depozite, transportul Centrului Moldexpo, garaje, incaperi 

auxiliare, pavilion trei, rind comercial, dirijare transport, mentinerea ordinii publice, paza 

bunurilor, 24/24 ore. 
 
2.Monitorizare şi intervenţie rapidă - serviciul de pază trebuie să dispună de dispecerat 

propriu pentru recepţionarea alarmelor, monitorizare şi intervenţii, alertă ech ipaje de 

intervenţie; - gardienii vor asigura permanent monitorizarea serviciilor acordate de la distanţă 

sau la faţa locului prin mijloace de comunicaţii, prin intermediul grupului de intervenţie. La 

recepţionarea semnalului de alarmă de la obiectiv va fi  alertat şi direcţionat cel mai apropiat 

echipaj de intervenţie. Timpul de intervenţie de maxim 5 minute.  

 

3. Monitorizare video de la distanță – compania de pază trebuie să dispună de Centrul de 

monitorizare video. Utilizarea unor funcții specifice de analiză video vor garanta o mai bună detecție 

a eventualelor pericole, dar cele mai bune rezultate se vor obține prin folosirea acestor sisteme în comun 

cu personalul specializat de monitorizare. 

 

4. Deservirea sistemului împotriva incendiilor. 

5. Deservirea sistemului de semnalizare. 
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