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În cadrul procedurii de achiziţionare a serviciilor de pază, monitorizare şi intervenţie

Întrebare:

La solicitările dumneavoastră din Fişa de date, Capitolul III 2.1.b, capacitatea de
exercitare a activităţii profesionale cerinţa 3, prevede că operatorul economic trebuie să fie avizat
de IGPR pentru dispecerat de monitorizare. Modalitate de îndeplinire solicitată pentru această

cerinţă este prezentarea avizului favorabil emis de IGPR pentru dispecerat de monitorizare
împreună cu anexa privind dispunerea echipajelor de intervenţie.

Cu privire la legislaţia în vigoare HG 30112012, care prevede ca timpii de intervenţie să

fie de max 30 min în mediul rural şi 15 min în mediul urban, vă rugăm sa ne comunicaţi dacă

pentru obiectivele din: Costache Negri, cu o distanţă Galaţi-Costache Negri 56 lan , Suhurlui, cu
o distanţă Galaţi-Suhurlui 63 lan şi Iveşti , cu o distanţă Galaţi-Iveşti 58 lan, se acceptă timp mai
mare de intervenţie pentru maşinile dispuse în municipiul Galaţi sau sunt necesare echipaje pe
raza judeţului care să fie poziţionate în aşa fel încât să intervină în timpul menţionat în HG
30112012.

Răspuns:

În caietul de sarcini, parte componentă a documentaţiei de atribuire pentru achiziţionarea

serviciilor de pază, monitorizare şi intervenţie, la secţia C, punctul 11, litera d este prevăzută

următoarea cerinţă privind întocmirea ofertei tehnice:

"În vederea efectuării acestor servicii de pază, monitorizare şi intervenţie, conform
prevederilor Legii nr. 333/2003 , privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia

persoanelor, cu modificările - şi completările ulterioare şi HG. nr. 301/2012 , prestatorul de
servicii va prezenta obligatoriu următoarele documente :

d. declaratie privind timpul de răspuns la interventie pe timp de zi şi noapte pentru toate
locaţiile menţionate, precum şi dovada realităţii celor declarate. "
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Deasemenea, conform HG nr. 30112012menţionată în caietul de sarcini, respectiv art. 97,
prestatorii serviciilor de monitorizare şi operatorii economici au obligaţia de a asigura

intervenţia fără a depăşi 15' minute în localit ăţi urbane, respectiv 30 de minute în localit ăţi

rurale , şi de a lua, până la intervenţia organelor judiciare, primele măsuri necesare conserv ării

urmelor infracţiunii şi a mijloacelor materiale de probă.

Având în vedere cele expuse mai sus, nu se vor admite timpi de intervenţie mai mari, atât
pentru mediul rural , cât şi pentru mediul urban.

DIRECTOR,
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