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1. OBIECTUL  CONTRACTULUI  
Achizitionarea de servicii de transport valori cu agent de paza  cod  CPV: 60000000-
8-servicii de transport,cu exceptia transportului de deseuri  
Ofertantul se obliga sa puna la dispozitia beneficiarului mijloc de transport si personal de 
specialitate - conducator auto si agent insotitor- pentru efectuarea serviciului de transport 
valori, cu respectarea  prevederilor legii 333/2003 si a normelor de aplicare acesteia, cu 
modificarile ulterioare.  
Transportul de valori se va desfasura zilnic intre urmatoarele puncte, astfel   
             -  zilnic, intre casieria din Autobaza Transurb SA situata in B-dul George Cosbuc 
nr. 259 si cabinele de bilete situate in diverse zone din oras si revenire la casieria din 
Autobaza, intre orele 11:00 – 14:00 si intre orele 19:30 – 21:00, pentru ridicare de 
numerar; 
             -  zilnic, intre casieria Sectiei Transport Electric a Transurb SA situata in 
Magsitrala Sidex nr.4 Galati si casieria din Autobaza situata in B-dul George Cosbuc nr. 
259 intre orele 14:30 – 15: 00 pentru ridicare de numerar; 
             -  de luni pana vineri intre casieria centrala din str.Basarabiei nr.4 si BRD- 
sediul central din str.Brailei nr.29A, intre orele 10:00 – 10:30, pentru depunere de 
numerar ;  
             - ocazional, pentru ridicare de numerar cu anuntarea prelabila, in timp  util, a 
prestatorului 

Punctele intre care se realizeaza serviciul de transport valori se vor regasi in 
documentele zilnice, vizate de catre un agent de paza si un reprezentant a SC Transurb 
SA Galati 
 

2. CERINTE  OBLIGATORII 
1 Prestatorul va intocmi impreuna cu beneficiarul, planul de paza al transportului 

de  valori conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si 
protectiei persoanelor, cu modificarile ulterioare, si a Normelor de aplicare acesteia, si va 
intreprinde toate masurile necesare in vederea avizarii de catre politie a planului de 
transport valori. 

Prin planul de transport valori se vor stabili in principal urmatoarele: bunurile si 
valorile de transportat, situatia operativa, durata transportului, mijloacele de transport 
folosite, variantele de transport, documentele ce urmeaza a fi intocmite, dispozitivele de 
paza, consemnul general si particular pentru personalul implicat, dotarea cu mijloace 
tehnice  si de autoaparare,modul de actiune in diferite situatii, potrivit reglementarilor 
legale in vigoare.  

2. Prestatorul isi asuma obligatia de a efectua pregatirea si organizarea intregului 
proces de transport valori, in tariful ofertat.  

3. Prestatorul isi asuma obligatia sa puna la dispozitia beneficiarului mijlocul de 
transport si personalul de specialitate pentru efectuarea serviciului de transport valori. 
Pentru transportul de valori se vor utiliza in mod obligatoriu autovehicule speciale, 
autorizate de autoritatile competente, amenajate in mod corespunzator,dotate cu 
dispozitive tehnice de paza si alarmare destinate sa asigure securitatea deplina a 
persoanelor insotitoare si a valorilor  transportate care sa intruneasca cerintele prevazute 



la art. 55 alin 2 lit b si 61  alin. (2) din Normele metodologice din 11.04.2012 de aplicare 
a legii 333 / 2003. 

4.Prestatorul va raspunde de integritatea valorilor transportate pe timpul in care acestea 
se afla in supravegherea sa exclusiva, respectiv de la momentul preluarii transportului si 
pana la momentul predarii acestora atat la casieriile Transurb SA cat si la sediul central 
BRD  

5. Prestatorul va actiona pentru prevenirea infractiunilor,contraventiilor si altor fapte 
antisociale pe durata  efectuarii serviciului de transport valori.  

6. Prestatorul va angaja in vederea indeplinirii prevederilor contractuale numai persoane 
care vor corespunde din punct de vedere moral, fizic si profesional autorizati de  
inspectoratul de politie. 

7 Pentru asigurarea transportului se va asigura un numar de 2 agenti insotitori, din care 
unul va fi conducator  auto si celalalt insotitor  
   8.Prestatorul se obliga sa plateasca despagubiri beneficiarului echivalente cu valoarea 
prejudiciului produs in cazul in care, in timpul desfasurarii contractului se constata 
sustrageri de bunuri sau valori; termenul de despagubire este de maxim 10 zile 
calendaristice de la data producerii prejudiciului.  
   9 Prestatorul va avea obligatia sa detina polita de asigurare pentru transport valori, 
incheiata cu o societate de asigurare (ce are incheiat contract de reasigurare) si care sa 
acopere valorile medii zilnice transportate  . 
Polita de asigurare va avea valabilitate pe intreaga perioada de derularea contractului si se 
va constitui ca anexa la contract.  
 

3. CERINŢE MINIME DE CALIFICARE 
1. Licenţa eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Romane, valabilă, care să ateste 
că societatea este specializată pentru servicii de transport si paza valorilor. 
2. Avizul Inspectoratului Judeţean de Politie în a cărei rază de activitate îşi are sediul  
societatea specializată de pază si protecţie 
3. Autorizaţie pentru deţinere armament letal sau neletal eliberata de Inspectoratul de 
Politie Judeţean in a cărei raza de activitate isi are sediul societatea specializata de paza si  
protectie. 
 

4. ALTE CERINTE  
 Ofertantul are obligatia de a lua masurile corespunzatoare in vederea prevenirii riscurilor 
profesionale, protectia sanatatii si securitatii personalului propriu, informarii si instruirii 
acestuia in domeniul securitatii si sanatatii in munca, eliminarii factorilor de risc si 
accidentare, in conformitate cu dispozitiile Legii securitatii si sanatatii in munca, nr. 
319/2006.  
Inregistrarea,Raportarea, Evidenta accidentelor de munca se face de catre prestator 
imediat dupa ce a avut loc evenimentul. 
Prestatorul raspunde,conform reglemantarilor legale, de pastrarea confidentialitatii de 
catre salariatii sai, cu privire la orice informatii, date, acte si/sau fapte care constituie 
secret de serviciu de care vor lua la cunostinta in cadrul locului de munca, aflate in 
legatura cu activitatea SC Transurb SA Galati raspunde penal pentru incalcarea 



prevederilor prezentului articol in cazul in care fapta intruneste elemente de constituire a 
infractiunii prevazute de codul penal, respectiv art 196 Cp, privina divulgarea secretului 
profesional.  
Datele referitoare la transportul de bani si alte valori, inclusiv traseul,programul de 
transport al banilor, persoanele care transporta si destinatia, vor fi considerate ca fiind 
secrete.  
Prestatorul va asigura starea tehnica corespunzatoare autovehiculelor ce vor fi utilizate 
pentru transportul valorilor si echipamentelor folosite, conform reglementarilor legale in 
vigoare.  
Prestatorul va asigura consumabile/materiale : sacii de bani, plumbii, formularele si 
documentele de transport,precum si toate celelalte accesorii,etc 
 

5. PRETUL 
Pretul din oferta va fi exprimat in lei / punct de colectare, fara tva si va include toate 
cheltuielile si taxele aferente  pentru un  transport,  cu mijloacele prestatorului si 
asigurarea conducatorului auto si agentul insotitor. Taxa pe valoarea adaugata va fi 
explicitata separat.  
Pretul din propunerea financiara va ramane ferm pe toata durata de indeplinire a 
contractului.  
 

6. MODALITATI DE PLATA  
Plata se va efectua cu ordin de plata, in termen de 20 de zile de la emiterea facturii, baza 
facturii emise  de prestator insotita de documentele ce vor fi intocmite pentru confirmarea  
prestarii serviciilor, conform contractului incheiat.  
                      

7. DISPOZITII FINALE 
Ofertele vor fi depuse la secretariatul Transurb SA Galati din str.Basarabiei nr.4, sau vor 
fi transmise prin e-mail la adresa: transurgl@gmail.com. 

 
 


