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Nr. JAC 2363/30.12.2016 

 
 

Raspuns la solicitari de clarificări 
 

Privind documentația de achiziție aferentă procedurii simplificate proprii pentru atribuirea 

contractului de Servicii de paza pentru sediul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti , sediile 

Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila Sector 1, sediul Centrului Militar 

Sector 1 si sediul Directiei de Impozite si Taxe Locale Sector 1 inițiată de Sectorul 1 al municipiului 

București, în calitate de autoritate contractantă, prin publicarea pe site-ul propriu, în data de 

27.12.2016, a invitației de participare și  a documentației de achiziție, 

 

 

Solicitare nr. 2 

 

 
 

Răspuns: 

Cerințele formulate la cap. IV.4.1 din fișa de informații (Modul de prezentare a propunerii tehnice) 

pct. 2 lit. b) și c) sunt în concordanță cu dispozițiile art. 38, alin. (1) și (2) și cu cele ale art. 39, alin. 

(1) din Legea nr. 333/2003. Prin urmare, în cadrul propunerii tehnice, pentru fiecare dintre 

persoanele nominalizate ca fiind implicate în desfășurarea activităților de pază aferente contractului 

(prin completarea Formularului 9 din secțiunea Formulare), vor fi prezentate atât certificatul de 

calificare/specializare emis de un furnizor de formare profesională autorizat în condițiile legii, cât și 

atestatul eliberat de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, de 

inspectoratul de poliţie judeţean în raza căruia persoana îşi are domiciliul sau reşedinţa. 

 

Solicitare nr. 3 

 

 
 

pentru cetăţean, pentru bunăstare 
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Răspuns: 

a) Referitor la solicitarea în legătură cu cerința din caietul de sarcini privind specializarea de șef 

formație pază și ordine (cod COR 541405 sau echivalent): se acceptă specializarea de șef 

obiectiv servicii de securitate (cod COR 541414 sau echivalent, respectiv cod COR 121305). 

b) Referitor la solicitarea privind acceptarea unor certificate de calificare de agent de securitate 

în loc de agent control acces și de șef obiectiv servicii de securitate, vă comunicăm că nu 

putem fi de acord cu motivarea pe care ați formulat-o în susținerea acestei solicitări deoarece, 

astfel cum rezultă din RNFFPAA – Registrul National al Furnizorilor de Formare 

Profesionala a Adultilor Autorizati, disponibil pe site-ul Autorității Naționale pentru 

Calificări (http://www.anc.edu.ro/), există furnizori de formare profesională autorizați pentru 

programe de formare profesională de tip specializare atât pentru cod COR 541402 – agent 

control acces, cât și pentru cod COR 121305. Prin urmare, menținem cerințele privind 

prezentarea documentelor care atestă calificarea/specializarea ca șef obiectiv servicii de 

securitate și agent control acces. 

 

Solicitare nr. 4 

 

 
 

Răspuns: 

Se elimină din cuprinsul caietului de sarcini orice prevedere/cerință privind obligațiile prestatorului 

în legătură cu actualizarea/ efectuarea de către acesta a analizei de risc la securitate fizică. 

 

 

 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE 

Șef Serviciu 

Diana Beatrice PAULIUC 
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