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Defalcare punctaj pentru criteriul tehnic 

 

1. Agent de pază 

Nr. crt Subcategorii din categoria Agent de pază Puncte 

a.  Experienţa în domeniu 4 

b.  Experienţa specifică contractului 6 

c.  Instruirea de bază 4 

d.  Instruire şi calificări suplimentare 1 

e.  Instruire specifica contractului 6 

f.  Instruire permanentă 1 

g.  Oportunităţi de carieră 2 

h.  Recrutare şi selecţie (inclusiv din etnia rromă) 4 

i.  Examinare 4 

j.  Nivelurile de salariu şi beneficiile 4 

k.  Condiţiile de muncă 4 

l.   40 

 

2. Managementul contractului 

Nr. crt Subcategorii din categoria Managementul contractului Puncte 

a.  Structura, organizarea şi aptitudinele echipei manageriale 1 

Nr. Crt. Categoria Puncte 

1.  Agent de pază 40 

2.  Managementul contractului 15 

3.  Infrastructura contractului 10 

4.  Firma de pază 15 

5.   80 



 

Anexa 2 privind atribuirea celor 80 de puncte pentru criteriul tehnic 

 

b.  Know-how al echipei manageriale specific contractului   2 

c.  Aptitudinile şi experienţa responsabilului de obiectiv 3 

d.  Know-how al responsabilului de obiectiv specific contractului  2 

e.  Disponibilitatea 1 

f.  Timpul de răspuns 2 

g.  Planificarea 1 

h.  Capacitatea de asistenţă 2 

i.  Raportarea 1 

j.   15 

 

3. Infrastructura contractului 

Nr. crt Subcategorii din categoria Infrastructura contractului Puncte 

a.  Sisteme şi instrumente de comunicaţii 4 

b.  Uniforme 3 

c.  Capacitatea de utilizare a informaţiilor stocate în sistemul CCTV 3 

d.   10 

 

4. Firma de pază 

Nr. crt Subcategorii din categoria Infrastructura contractului Puncte 

a.  Dispecerat 24h din 24h 1 

b.  Experienţa în materie de securitate 4 

c.  Număr de salariaţi 1 

d.  Referiri privind sectorul activităţii de pază 3 

e.  Referiri privind contractul 6 

f.   15 

 

Se punctează diferenţiat experienţa dovedită prin documente funcţie de complexitate astfel că cea realizată:  

1 - în ministere asigură 100% 
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2 - în agenţii şi autorităţi naţionale asigură 60% 

3 - în niversităţi, autoritati municipale, oraşeneşti, de sector sau judeţene asigură 40% 

4 - în autorităţi comunale şi unităţi de învăţământ preuniversitar asigură 20% 

 


