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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 

PENTRU ETAPA DE SELECŢIE A CANDIDATILOR 

 
I. INFORMAŢII GENERALE 
 
I.a). Autoritatea contractantă 
 
Denumire: SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A. 
Adresă: Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4 
Localitate: Bucuresti Cod poştal: 041303 Ţara: Romania 
Persoana de contact: Ligia MIHAIU 
În atenţia Ligia MIHAIU 

Telefon: 021 307 3029 
Fax: 021 307 3666 

E-mail: ligia.mihaiu@radiocom.ro
             georgeta.neagu@radiocom.ro 
 

Program de lucru: 
Luni ÷ Joi: 8.00 – 16.30; Vineri: 8.00 – 14.00  

Adresa/ele de internet (dacă este cazul):www:e-licitatie.ro. 
Adresa autoritătii contractante: www.radiocom.ro/achizitii/ 

 
I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenţii naţionale 
□ autorităţi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie 
internaţională 
■ altele: Agent economic

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
□ mediu  
□ afaceri economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajări teritoriale 
□ protecţie socială 
□ recreere, cultură şi religie  
□ educaţie 
□ activităţi relevante 

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

■ altele: Telecomunicatii
Autoritatea contractantă achiziţionează 
 în numele altor autorităţi contractante da □     nu ■ 

 
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
 ■ la adresa mai sus menţionată 

□ altele: (adresă/fax/interval orar) 
 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări  
Data.  28.12.2010/ora limită : 16.30.  /adresa: Şos.Olteniţei nr.103, sector 4, cod postal 
041303, Bucuresti,  Romania. 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 31.12.2010.

Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate in SEAP si pe site-ul autoritatii 
contractante la un link dedicat : http://www.radiocom.ro/achizitii/
Solicitările de clarificări, se transmit înainte de data specificată mai sus, prin fax/posta/direct 

mailto:ligia.mihaiu@radiocom.ro
http://www.radiocom.ro/achizitii/


la registratura Autorităţii Contractante. 
 
Toate clarificările aferente proiectului vor fi postate la adresa de internet www.e-licitaţie.ro. 
Potenţialii candidaţi/ofertanţi au obligaţia de a urmări site-ul www.e-licitaţie.ro până la data 
depunerii candidaturilor. 
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita în scris clarificări privind 
documentaţia de atribuire în termenul prevăzut de legislaţie. 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, 
cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să 
depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea 
operatorului economic. (art.91 (2) din OUG 34/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare) 
În măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la 
aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită 
pentru depunerea ofertelor. În cazul accelerării procedurii de licitaţie restrânsă, răspunsul 
autorităţii contractante trebuie să fie transmis nu mai târziu de 4 zile înainte de data limită 
stabilită pentru depunerea ofertelor. 
În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, 
punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la 
alin. (1), aceasta din urmă are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în 
măsura în care perioada necesară pentru elaborarea si transmiterea răspunsului face posibilă 
primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor. 

 
I c) CĂI DE ATAC 
Eventulalele contestaţii se pot depune: 
 - fie la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor  
 - fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă  
 
Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse în 
anexa 2 B se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap.IX din ordonanţă.. 
 
Denumire: Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
Adresă: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 
Localitate Bucuresti                             Cod poştal: 030084             Ţara: Romania 
E-mail:  office@cnsc.ro                         Telefon: 021 310.46.41 
Adresă internet:  www.cnsc.ro               Fax: 021 310.46.42 
 
Denumirea instanţei competente: Curtea de apel Bucuresti 
Adresă: Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 4 
Localitate: Bucuresti                                            Cod poştal: 030099        Ţara:Romania 
E-mail: infocabuc@just.ro                                   Telefon: 021 319.51.81 
Adresă internet: www.cabuc.ro                            Fax: 021 319.51.83 

 
I.d.Sursa de finanţare: 

Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit 

-surse proprii 
 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare da □    nu ■ 
 

 
 
II.OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract:     “ Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor  
                                                 S.N.Radiocomunicaţii S.A.” 

http://www.cnsc.ro/
http://www.cabuc.ro/


                                            
II. 1.2) Obiectul contractului şi locaţia de prestare: prestarea de servicii de pază a 
obiectivelor, bunurilor şi valorilor. Serviciile se va efectua la obiectivele  
S.N. Radiocomunicaţii S.A. distribuite pe întreg teritoriul naţional,  conform Caietului de 
sarcini  
 
 
(a) Lucrări      □  (b) Produse    □ (c) Servicii       ■ 
Execuţie       □ 
Proiectare şi execuţie  □ 
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de autoritatea 
contractantă □ 

Cumpărare            □ 
Leasing                 □ 
Închiriere              □ 
Cumpărare în rate □ 

Categoria serviciului  2A □ 
                                   2B ■ 
 
 

Principala locaţie a lucrării  
__________________ 
 
Cod CPV    □□□□□□□□ 

Principalul loc de livrare 
________________ 
 
Cod CPV  □□□□□□□□ 

Principalul loc de prestare 
Obiectivele autoritatii 
contractante 
 
Cod CPV     79713000-5 

II.1.3) Procedura se finalizează prin :   Contract de achiziţie publică: □       
           Încheierea unui acord-cadru: ■ 
 
 
II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru : Se va incheia acord  cadru pe 3 ani cu o valoare 
estimata de: 19 490 202 lei, valoare ce se  va constitui bază pentru aplicarea art.72, alin2 
lit.g) din HG 925/ 2006, cu completările şi modificările ulterioare. 

Datele pentru calculatia valorii anuale a contractului se regasesc în capitolul  
IX. CRITERII DE ATRIBUIRE, date ce au fost luate in calcul si la estimarea valorii 
acordului cadru,  autoritatea luand  in considerare urmatoarele: 

• Se preconizeaza a se atribui  contracte subsecvente ori de cate ori vor fi necesare in 
limita fondurilor disponibile pe durata acordului cadru de 3 ani 

• Perioada de 3 ani reprezinta perioada in interiorul careia ultimul contract subsecvent 
trebuie sa fie atribuit , nu si executat. 

• Cu respectarea legislatiei in vigoare, autoritatea contractanta va încheia contracte 
subsecvente decât cu operatorul economic semnatar al acordului-cadru şi numai pe 
baza regulilor şi condiţiilor prevăzute în respectivul acord; 

• autoritatea contractanta nu va atribui contracte subsecvente a căror valoare cumulată 
este mai mare decât o valoare a cărei depăşire ar conduce la eludarea aplicării acelor 
prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante 
în raport cu anumite praguri valorice. 

 
Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□  
nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul-cadru vizat 

Acordul-cadru cu  
un singur operator    ■ 

II.1.5) Durata acordului-cadru:  
3 ani ;   luni □□    zile □□ de la atribuirea contractului  
sau începând cu                      (zz/ll/aaaa/)  
 
 
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru  da □   nu ■ 
 
 



II.1.6) Divizare pe loturi                                      da □  nu ■ 
Ofertele se depun pe: 
un singur lot □      unul sau mai multe□              toate loturile □ 
 
Alte informaţii referitoare la loturi: 
 
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate            da □  nu ■ 
 
  
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1 Scopul contractului constă în: asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor S.N. 
Radiocomunicaţii S.A. la nivelul tuturor judetelor tarii. Daca va fi cazul, autoritatea contractanta va 
putea opta pentru achizitia suplimentara/diminuarea de servicii similare. 
 
 
II.2.2. Serviciile de pază constau în : paza fizica,echipe patrulare, echipe interventie,  conform Caiet 
de sarcini.  
 
II.2.3) Opţiuni (dacă există)                                Da □                                       NU ■ 
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:  
 
III. Condiţii specifice contractului  
 
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract  
III.1.1. Contract rezervat  
 

 da□     nu ■ 
 da□     nu ■ 

 
 
IV: PROCEDURA 
IV.1) Procedura selectată 
Licitaţie deschisă       □ 
Licitaţie restrânsă       □ 
Licitaţie restrânsă accelerată  ■  
Dialog competitiv       □ 

Negociere cu anunţ de participare   □ 
Negociere fără anunţ de participare   □ 
Cerere de oferte          □ 
Concurs de soluţii          □ 

 
IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică               da □  nu ■ 
 
IV.3) Legislaţia aplicată  
              
1. OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile 
aduse prin O.U.G.nr.72/17.06.2009;  
2. H.G. nr.925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile prevazute in H.G. 
nr. 834/22.07.2009; 
3. O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
4. H.G. nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică - cu modificările şi completările 
ulterioare 



5. Manual operational  pentru atribuirea contractelor de achizitie publica vol.1 si vol.2 
6. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor , valorilor si protectiei persoanelor - 
cu modificările şi completările ulterioare, respectiv  Legea 9/2007. Legea 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. 
8. Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv  Legea 268/2007. 
9. H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu. 
10. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 
clasificate în România. 
11. ORDIN Nr. 314 din 12 octombrie 2010 al  presedintelui Autoritatii Nationale pentru 
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare 
a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta 
12. Ordinul Preşedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de 
licitaţie restrânsa şi negociere cu publicare prealabila a unui anunţ de participare    
 
În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) - (3) din O.U.G. nr. 34/2006 şi a Ordinului 
preşedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitaţie 
restrânsa şi negociere cu publicare prealabila a unui anunţ de participare, pentru acest 
proiect accelerarea procedurii de licitaţie restrânsă se justifică deoarece, prin anularea 
procedurii precedente prin Decizie CNSC, prin adoptarea tardiva a bugetului exista riscul 
neasigurarii pazei la obiective de interes national.  
 

V. CRITERII DE CALIFICARE : 
 
V. 1. Situaţia personală a  ofertantului:  
 
Solicitat   ■         Nesolicitat  □ 

1) se solicita declaraţie pe propria răspundere 
privind calitatea de participant la procedura 
Formularul nr.1, prezentat în sectiunea 
„Formulare şi modele”. 
 
2) se solicita declaraţie pe propria răspundere prin 
care se certifică faptul că participarea la aceasta 
procedura  este făcută în concordanţă cu regulile 
de concurenţă-Certificat de participare la licitaţie 
cu ofertă independentă conform cu Formularul 
nr.2, prezentat în sectiunea „Formulare şi 
modele”. 
 2) se solicita o declaraţie pe propria răspundere 
privind situatia personala a ofertantului in 
conformitate cu OUG 34/2006, art.180-181, 
Formularul nr.3, prezentat în sectiunea 
„Formulare şi modele”. 
3)se solicita prezentarea de certificate 
constatatoare, în original sau copie legalizată, 
privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a taxelor 
si impozitelor la bugetul general consolidat 
(bugetul de stat si local), emise cu cel mult 30 zile 
înainte de data limită de depunere a ofertei sau 
echivalent pentru operatorii economici străini. 
Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat 
înlesniri la plată (amânări, eşalonări, compensări, 
...) de către organele competente, nu se consideră 
obligaţii exigibile de plată, în măsura în care s-au 



respectat condiţiile impuse la acordarea 
înlesnirilor.  
4).Certificat de cazier fiscal, din care să rezulte că 
nu au datorii fiscale – în original sau copie 
legalizată, în termen de valabilitate la data 
depunerii ofertei . 
 

Incadrarea într-una dintre situaţiile prevăzute la art.180 şi art.181 din O.U.G. nr. 34/2006, 
existenţa datoriilor privind obligaţiile de plată la bugetul de stat sau bugetul local, existenţa 
menţiunilor înscrise în Cazierul fiscal precum si necompletarea Formularului 2 atrage 
excluderea ofertantului din procedură. 
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele 
mai sus menţionate. De asemenea, aceste documente trebuie prezentate şi de către fiecare 
subcontractor declarat prin ofertă sau terţ. 
 
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile 
competente care emit documente relevante în scopul verificării datelor din declaraţiile 
furnizate de ofertanţi. 
 
V. 2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
Solicitat   ■         Nesolicitat  □ 
Persoane juridice române  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă tribunalul competent 
teritorial, care să fie în perioada de valabilitate la 
data depunerii ofertelor, si din  care sa reiasa 
autorizarea ofertantului pentru desfasurarea 
activitatilor in domeniul obiectului contractului. 
Certificatul se va prezenta în original sau copie 
legalizată (forma valabilă a certificatului fiind 
precizată în textul acestuia)  
- Se solicita Licenţă de funcţionare eliberată de 
către Inspectoratul General al Poliţiei Române în 
baza Legii 333/2003 şi valabilă la data 
deschiderii ofertelor - copie legalizată; 
- Licenţă pentru proiectarea, instalarea, 
întreţinerea sistemelor tehnice de protecţie şi de 
alarmare antiefracţie eliberată în baza Legii 
333/2003 şi valabilă la data deschiderii 
ofertelor - copie legalizată; 
- Ofertantul trebuie sa aiba implementata 
legislatia privind informatiile clasificate secret de 
serviciu. Se va prezenta o declaratie pe propria 
raspundere a ofertantului şi în anexă o copie 
legalizată a deciziei administratorului Societăţii 
ofertante din care rezultă modul de organizare 
internă pe această problematică conform 
reglementărilor legale în materie. 
 

 
Persoane juridice / fizice străine 

 
- Documente edificatoare care să dovedească o 
formă de înregistrare ca persoană fizică / juridică 
sau de înregistrare / atestare sau apartenenţă din 
punct de vedere profesional, în conformitate cu 
prevederile legale din ţara în care ofertantul este 



rezident; 
Documentele se vor prezenta în copie lizibilă, 
semnată şi ştampilată pentru conformitate cu 
originalul de către reprezentantul legal al 
ofertantului, însoţite de o traducere în limba 
română efectuată de un traducător autorizat. 

 
V. 3. Situaţia  economico-financiară  
Informaţii privind cifra de afaceri  
Solicitat   ■         Nesolicitat  □                

 Cerinţă de calificare: 
- Fişa de informaţii generale (formularul F 4), 
din care să reiasă cifra de afaceri pe ultimul an 
nu trebuie să fie mai mică de: 12 900 000 lei 
 
 

V. 4. Capacitatea tehnică si /sau profesionala 
Principalele  prestări de servicii în 
ultimii 3 ani 
Solicitat   ■         Nesolicitat  □ 

Cerinţă de calificare: 
- Declaraţie pe proprie răspundere completată în 
conformitate cu formularul F 5  , cuprinzând valori, 
perioade prestare, beneficiari / cantităţi,. Se vor 
prezenta unul sau mai multe contracte cu servicii de 
paza  asigurate cu agenti de paza, incheiate cu 
beneficiari cu structura si complexitatea activitatii, 
similare  autoritatii contractante, in ultimii trei ani 
cu valoare minima de 6 400 000 lei – se va anexa 
copia contractului . 
 

Recomandări 
Solicitat   ■         Nesolicitat  □ 

 Cerinţă de calificare: 
- Se vor prezenta una sau mai multe recomandari din 
partea unor beneficiari/ clienţi diferiţi din ultimii 3 
ani cu care au fost încheiate contracte cu servicii de 
pază, beneficiari cu structura si complexitatea 
activitatii, similare  autoritatii contractante.  
Forma de prezentare:  
Recomandări, în original semnate şi ştampilate de 
reprezentanţii legali ai beneficiarilor/clienţilor sau 
copie legalizata  

Personalul tehnic de specialitate   
Solicitat   ■         Nesolicitat  □ 
 
 
 
 
 
 

Cerinţă de calificare: 
 - Ofertantul să aibă organizat/ implementat un sistem 
propriu de formare şi perfecţionare autorizat de 
CNFPA  în vederea obţinerii atestatului de agent de 
pază şi ordine, sau să aibă inclus acord de colaborare 
cu un organism autorizat CNFPA.  
Forma de prezentare: 
Autorizarea CNFPA şi/sau copia Contractului de 
colaborare cu organismul autorizat CNFPA. 
Se solicită situaţia privind personalul ofertantului, 
prin completarea Formularului F6 
 

Dotare tehnică  
Solicitat  ■         Nesolicitat  □ Cerinţă de calificare: 

Declaraţie pe proprie răspundere completată în 
conformitate cu formularul F 7. Lista dotărilor tehnice 
poate fi completată cu orice alte echipamente, dotări 
etc. de care dispune ofertantul şi care vor fi utilizate 



pentru  prestarea serviciilor de pază. 

Cerinţă de calificare:  

Se solicită copii dupa documente  doveditoare  
(inchiriere  /proprii /contract servicii,avize IGPR 
etc...) a accesului  la dispecerate avizate IGPR in 8 
judete, astfel încât, conform acestora, să  fie acoperit 
intreg teritoriul ţării conform structurii de 
organizare a autoritaţii contractante.  
 

Informaţii privind asocierile şi 
subcontractanţii, după caz  
Solicitat  ■         Nesolicitat  □ 

Cerinţă de calificare: 

- În cazul existenţei unei asocieri, se va preciza 
liderului asocierii, fără a fi nevoie, la momentul 
depunerii ofertelor, de legalizarea asocierii, care se 
va solicita dacă oferta comună va fi declarată 
câştigătoare; cerinţele de calificare privind 
eligibilitatea se aplică fiecărui asociat.  
- Dacă este cazul, ofertantul are dreptul de a include 
în propunerea tehnică posibilitatea de a subcontracta 
o parte din contractul respectiv fără a i se diminua 
răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire 
a viitorului contract de achiziţie publică. Numai in 
cazul in care exista aceasta situatie  se va prezenta 
completat Formularul nr.8. 
 

V. 5. Asigurarea calităţii şi a 
celorlalte standarde necesare 
 
Solicitat   ■         Nesolicitat  □ 
 
 

Cerinţă de calificare: 
- Prezentarea unor certificate, în termen de 
valabilitate, emise de organisme independente 
acreditate la nivel naţional sau în Uniunea 
Europeană, prin care se certifică faptul că ofertantul 
are implementat şi menţine  în funcţiune un sistem de 
management al calităţii conform standardului ISO 
9001: 2000 sau echivalent, precum şi standarde 
obligatorii pentru desfăşurarea activităţilor specifice 
în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 
Forma de prezentare:  
copie lizibilă, semnată şi ştampilată pentru 
conformitate cu originalul de către reprezentantul 
legal al  ofertantului sau copie legalizată. 
 

V. 6. Securitatea şi sănătatea în 
muncă 
 

Solicitat   ■         Nesolicitat  □ 
 

Cerinţă de calificare: 
- Declaraţie pe propria răspundere prin care 
ofertantul se obligă să respecte regulile referitoare la 
condiţiile de muncă şi protecţia muncii în vigoare la 
nivel naţional, ce trebuie aplicate pe parcursul 
îndeplinirii contractului, conform Legii securităţii şi 
sănătaţii în muncă nr. 319/2006, precum şi 
prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea 
contra incendiilor Formularul F9.

 



Nota În cazul în care, ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară ori capacitatea 
tehnică şi/sau profesională prin prezentarea unui angajament de susţinere din partea unui terţ, 
ofertantul va prezenta documentele de calificare ale tertului aferente criteriului pentru care asigura 
sustinerea si angajamentul ferm de sustinere al acestuia, autentificat in fata unui notar public. 
Angajamentul ferm va asigura dreptul Autoritatii Contractante de a solicita in mod legitim indeplinirea 
anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare cum ar fi: 
a) In cazul in care sustinerea tertului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la 
dispozitia ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal - atunci angajamentul ferm 
prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele respective si să evidentieze faptul că 
disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitătile care apar pe parcursul 
indeplinirii contractului subsecvent in cauză. 
b) In cazul in care sustinerea tertului vizează indeplinirea unor cerinte minime de calificare cum ar fi 
experienta similară reflectată prin prezentarea unor liste de servicii prestate intr-o perioadă anterioară 
sau indeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului 
contractului de achizitie publică, atunci angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să garanteze 
autoritătii contractante faptul că, in cazul in care, contractantul intampină dificultăti pe parcursul 
derulării contractului subsecvent, persoana sustinătoare se obligă să asigure indeplinirea completă si 
reglementată a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directă. 
   In situatiile prevăzute la alin. (a) – (b) de mai sus, sustinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate 
autoritătii contractante ca urmare a nerespectării obligatiilor prevăzute in angajament, aceasta din 
urmă avand posibilitatea de actiune directă impotriva sustinătorului. 
 Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigător face parte integranta din contractul subsecvent de 
achizitie publică. 
Persoana ce asigura sustinerea financiara/tehnica si profesionala  nu trebuie sa se afle in situatia 
care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 din OUG 34/2006 
–se solicita declaratie pe propria raspundere  
 
VI. PREZENTAREA CANDIDATURII  
VI.1) Limba de redactare a ofertei Limba romană. 

 Documentele care dovedesc criteriile de calificare de 
la Capitolul V, emise în altă limbă decât limba 
româna, pot fi prezentate de ofertant, cu condiţia ca 
acestea să fie însoţite de traducerea autorizată a 
acestora în limba română. 

VI.2) Informaţii privind derularea 
procedurii de atribuire 

Procedura de licitaţie restrânsă se derulează în două 
etape distincte, respectiv etapa de selecţie a 
candidaţilor, în care operatorii economici interesaţi îşi 
depun candidatura în vederea participării la procedura 
de atribuire şi etapa de depunere a ofertelor, în care 
operatorii economici selectaţi vor fi invitaţi sa 
participe la procedura de atribuire prin depunerea 
ofertelor. 
Documentaţia de atribuire pentru etapa I de 
selecţie a candidaţilor conţine: 
 

1. Secţiunea I – Fişa de date a achiziţiei pentru 
etapa de selecţie a candidaţilor 

2. Secţiunea II – Formulare 
 

documentaţia de atribuire pentru etapa a II-a de 
depunere a ofertelor conţine: 
 

1. Secţiunea III – Fişa de date a achiziţiei pentru 
etapa de depunere a ofertelor  



2. Secţiunea IV – Formulare  
3. Secţiunea V – Caietul de sarcini 
4. Secţiunea VI – Clauze contractuale obligatorii 
 

Prin candidatură se înţeleg documentele de calificare 
şi selecţie depuse de un operator economic pentru 
demonstrarea situaţiei personale, capacităţii de 
exercitare a activităţii profesionale, situaţiei 
economice şi financiare, capacităţii tehnice şi 
profesionale, în vederea obţinerii invitaţiei de 
participare pentru depunerea ulterioara a ofertei.  
 
Prin urmare, operatorii economici au obligaţia de a 
depune la data, ora şi locul stabilit pentru depunerea 
candidaturilor, documentele solicitate la capitolul V. 
Criterii de calificare şi/sau selecţie a 
participanţilor. Operatorii economici care depun 
aceste documente vor dobândi calitatea de candidat în 
cadrul procedurii de atribuire. 
 
Candidaţii selectaţi, prin aplicarea metodologiei de 
selecţie prevăzută la Capitolul VII. MODUL DE 
SELECTARE A CANDIDAŢILOR detaliat mai 
jos, vor primi o invitaţie de participare la etapa a II-a 
a procedurii de achiziţie, respectiv etapa de depunere 
a ofertelor. Este interzisă invitarea la etapa de 
depunere a ofertelor a unor operatori economici care 
nu şi-au depus candidatura în cadrul primei etape a 
procedurii de atribuire sau care nu au fost selectaţi 
deoarece nu au îndeplinit criteriile de selecţie.  
 
Candidaţii selectaţi au obligaţia de a depune oferta la 
data, ora şi locul stabilite în invitaţia de participare 
pentru depunerea ofertelor. 
 

VI.3) Conţinutul candidaturii Închiderea şi marcarea candidaturii: 
• Candidatura se va introduce într-un plic 
exterior, sigilat şi netransparent, marcat 
corespunzător cu menţiunea „CANDIDATURĂ” 
care va conţine documentele prevăzute la capitolul 
V. Criterii de calificare şi/sau selecţie a 
participanţilor prezentat mai sus, în ordinea 
menţionării lor în text, in 2 exemplare  in original 
respectiv copie, fiecare in plic pe care se va mentiona 
<<original>> respectiv <<copie>> 
• Fiecare plic va contine un OPIS 
• Exemplarul original va fi tipărit sau scris cu 
cerneală neradiabilă iar paginile vor fi numerotate şi 
ştampilate pe fiecare pagină. Orice ştersătură, 
adăugare sau interliniere este validă doar  dacă  este 
vizată de către persoana/persoanele 
autorizată/autorizate să semneze candidatura. 
• Plicul exterior va fi însoţit de o scrisoare de 
înaintare şi va fi marcat cu adresa candidatului şi 



adresa autorităţii contractante, denumirea 
contractului pentru care se depune oferta şi cu 
înscripţia „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 
DATA DE 07.01.2011 ora 13.00.” 

VI.4) Modul de prezentare a 
candidaturii 
 

• Operatorii economici vor depune, în prima 
etapă a procedurii, documentele necesare pentru 
demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi 
selecţie, în conformitate cu cerinţele formulate în 
cadrul capitolului V. Criterii de calificare şi/sau 
selecţie a participanţilor, aşa cum este prezentat 
mai sus. 
• Împreuna cu documentele de calificare şi 
selecţie se vor mai depune: 

1. Opisul conţinând documentele depuse; 
2. Scrisoarea de înaintare - Formularul nr. 10, 

din Secţiunea II Formulare - original. 
 

 
VI.5) Data limita de depunere a 
candidaturilor  

Consideraţii generale: 
• Operatorul economic trebuie să ia toate 
măsurile astfel încât candidatura să fie primită şi 
înregistrată de către autoritatea contractantă până la 
data şi ora limită de depunere a candidaturilor, 
respectiv 07.01.2011 ora 11.00. 
• Candidaturile se depun la următoarea adresă:  
SOCIETATEA  NATIONALA DE     
RADIOCOMUNICATII S.A, Şoseaua Olteniţei, 
nr.103, sector 4, cod 041303, Bucuresti, Romania, 
Registratura , parter  Telefon:  021 307.30.01; fax: 
021 314.97.98 

• Riscurile depunerii/transmiterii candidaturii, 
inclusiv forţă majoră, cad în sarcina operatorului 
economic. 
 

VI.6) Posibilitatea retragerii sau 
modificării candidaturilor 

Modificarea/retragerea candidaturii: 
• Orice operator economic are dreptul de a-şi 
modifica sau de a-şi retrage candidatura numai 
înainte de data limita stabilita pentru depunerea 
candidaturii şi numai printr-o solicitare scrisa în 
acest sens. 
• În cazul în care candidatul doreşte sa opereze 
modificari asupra candidaturii deja depuse, acesta are 
obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea 
modificărilor respective de către autoritatea 
contractanta pana la data limita pentru depunerea 
candidaturilor.  
• Pentru a fi considerate părţi integrante ale 
candidaturii deja depuse, modificările trebuie 
prezentate în conformitate cu prevederile de mai sus, 
cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca în 
mod obligatoriu şi inscripţia "MODIFICARI". 
• Operatorul economic nu are dreptul de a-şi 
retrage sau de a-şi modifica candidatura  după  
expirarea datei limita stabilita pentru depunerea 



candidaturilor, sub sancţiunea excluderii acestuia de 
la procedura pentru atribuirea contractului. 
• Candidaturile depuse la o alta adresa decât 
cea stabilita sau  după  expirarea datei pentru 
depunere se returnează nedeschise. 
 

VI.7) Deschiderea candidaturilor • Data, ora şi locul deschiderii candidaturilor 
07.01.2011 ora 13.00., Adresa:  
SOCIETATEA  NATIONALA DE     
RADIOCOMUNICATII S.A,  
Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4, cod 041303, 
Bucuresti, Romania, Registratura , parter 
  Telefon:  021 307.30.01; fax: 021 314.97.98 
Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere. 
Împuternicire semnată de reprezentantul legal al 
operatorului economic, pentru persoana fizică 
autorizată sa participe la şedinţa de deschidere. 

 
 
VII. MODUL DE SELECTARE A CANDIDAŢILOR  
VII.1) Criteriile de selectare a 
candidaţilor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toate cerinţele prezentate în capitolul V. Criterii de 
calificare şi/sau selecţie a participanţilor sunt 
considerate criterii de selecţie eliminatorii. Numai 
candidaţii care vor dovedi indeplinirea tuturor 
cerinţelor de calificare, prin prezentarea documentelor 
justificative solicitate, vor fi invitaţi să participe la 
etapa a II-a a procedurii de atribuire. 

 

VII.2.) Modul de preselecţie al 
candidaţilor care vor fi invitaţi la 
etapa de negociere 

Autoritatea contractantă va realiza o preselecţie a 
candidaţilor in functie de valoarea contractelor  
declarate pe propria raspundere în cadrul 
Formularului nr. 5, astfel: vor fi selectati primii 6 
ofertanti in ordinea descrescatoare a valorii 
contractelor cu servicii de paza  asigurate cu agenti 
de paza, incheiate cu beneficiari cu structura si 
complexitatea activitatii, similare  autoritatii 
contractante, in ultimii trei ani in care au calitatea de 
contractant unic din Formular nr. 5 – Declaraţie 
privind lista principalelor prestări de servicii în 
ultimii 3 ani, din Secţiunea II Formulare - 
( se va anexa copia contractului).  
În cazul în care numărul operatorilor economici care 
depun candidatură sau a candidaţilor care îndeplinesc 
criteriile de selecţie este mai mic decât numărul 
minim indicat în anunţul de participare, autoritatea 
contractantă va continua procedura (în conformitate 
cu prevederile art.86-(1) lit.b) din OUG 34/2006) 
numai cu acel / acei candidat / candidaţi care 
îndeplineşte / îndeplinesc criteriile solicitate. 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secţiunea II - Formulare şi modele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularul nr. 1  

OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
    (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE  
 

privind calitatea de participant la procedură 
 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................................... (denumirea 
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, ca la procedura de ........................................................................... (se menţionează procedura) 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
................................................................. (se menţionează obiectul contractului), aplicata de 
.................................................... (autoritatea contractantă), cu termen de depunere a ofertelor în 
data de .............................. (se menţionează data stabilită pentru depunerea ofertelor) 
particip şi depun oferta: 
� în nume propriu; 
� ca asociat în cadrul asociaţiei......................................................... 
� ca subcontractant al....................................................................... 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
2. Subsemnatul declar că: 
� nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici; 
� sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în 
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului 
de achiziţie publică. 
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ......................................................... 
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura 
cu activitatea noastră. 
 
Data completării  
…………………           

 
Operator economic, 

_________________ 
(semnătura autorizată) 

 
 
 
 
 



Formularul nr.2 
 

 CERTIFICAT 
de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

 
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ................., 
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ..........., în 
calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de ................., certific/certificăm prin 
prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.  
 
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:  
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;  
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care 
cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de 
participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;  
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta 
decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi 
proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;  
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a 
exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;  
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva 
procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu 
obiectul respectivei proceduri;  
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 
calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;  
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de 
momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.  
 
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în 
prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.  
 
 
 
 
 
Ofertant,                                                                                                        Data  
........................  
Reprezentant/Reprezentanţi legali  
(semnături) 

 



Formularul  nr.  3 

OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
    (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE  

 
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 
şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost 
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei 
organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 
 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului 
economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la 
procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la 
data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe 
propria răspundere că: 
a)  nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 
b)  nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la 
lit. a); 
c)  mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată; 
d)  în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii 
beneficiarilor; 
e)  nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 
profesională. 
 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării: …………………                  
       

 
Operator economic, 

_________________ 
(semnătura autorizată) 



 
 

         Formularul nr. 4
Operator Economic 
______________________ 
   (denumirea/numele) 

 
 

INFORMAŢII GENERALE 
 
 

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
    Fax:
    Telex:
    E-mail:
5. Certificatul de înregistrare ...................................................... (numărul, data şi locul înregistrării)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:........................................................................... (în conformitate 
cu prevederile din statutul propriu) 
 6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, 
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare 
specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:.................................... (adrese complete, 
telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimul an:
 

Anul 
Cifra de afaceri anuală la 

31 decembrie ....... 
(mii lei) 

  
 
 
              Operator economic, 
                 ...................................... 
         (semnătura autorizată)



  

Formularul nr. 5 
 
 
    Operator  economic 
_____________________ 
  (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 
 
 
 
 

 Subsemnatul, ............................................ reprezentant împuternicit al 
................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 

verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 
 Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. 
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură 
cu activitatea noastră. 
 
 
                  
                                       Operator economic, 
                                                ...................................                                          
                                                                                           (semnătura autorizată ) 
 
 



 
 

Nr. 
crt. 

 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*) 

 
Preţul total al 
contractului  

 
Procent  

îndeplinit 
de prestator 

% 

 
Cantitatea 

(U.M.) 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului**) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1 
 

        

 
2 
 

        

 
..... 

 

        

 
 
 

        

 
               Operator economic, 
                                                     ..................................... 

 
               (semnătura autorizată) 

 
________ 
 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător  
(lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 
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Formularul nr. 6 

Operator Economic                                                                          
.................................. 
(denumirea/ numele) 

 
DECLARAŢIE  

PRIVIND PERSONALUL DE CONDUCERE SI COORDONARE AL OFERTANTULUI  
   Implicat in prestarea serviciilor 
 
 Subsemnatul, ............................................ reprezentant împuternicit al 
................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 
acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
Subsemnatul, declar pe propria răspundere ca pentru îndeplinirea contractului voi utiliza 
următorul personal de conducere si coordonare : 
  

Nr. 
Crt. Nume şi prenume 

Funcţia în 
cadrul 

proiectului 

Pregătire 
(cu menţionarea 

experienţei specifice, 
certificărilor/ 
atestatelor) 

Ani de experienţă în 
domeniu 

0 1 2 3 4 
1.     
2.     
...     

n. ................ 
 
Alţii ( dacă  e cazul) 

   

 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice, să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 
Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului responsabil 
pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
 
 
     Data completării ...................... 
 
 

                          Operator economic, 
              .................................. 
                               (semnătura autorizată ) 
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Formularul nr. 7 
Operator Economic                                                                          
.................................. 
(denumirea/ numele) 

 
 
 

DECLARAŢIE  
PRIVIND DOTAREA TEHNICĂ DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC 

PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE SERVICII 
DE PAZĂ 

  

  

 Subsemnatul, ............................................ reprezentant împuternicit al 
................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 
acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice, să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră. 

 
LISTA cuprinzând utilajele, echipamentele, instalaţiile şi alte mijloace: 

 
Nr. 
crt. 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie U.M Cantitate Forma de deţinere 

    Proprietate În chirie1

      
 
 
     Data completării ...................... 
 

                          Operator economic, 
              .................................. 
                               (semnătura autorizată ) 

 
 
 
 
                                                 
1 Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor. 
În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit 
de angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie 
utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
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Formularul nr. 8 

 
    Operator  economic 
_____________________ 
  (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE  
PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE 

SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  
 
 
 

 Subsemnatul, ............................................ reprezentant împuternicit al 
................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 
acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
 Subsemnatul  autorizez  prin  prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
.................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
         
                      
Nr 
crt 

Denumire /nume 
subcontractant 

 

Datele de recunoaştere 
ale subcontractanţilor 

 

Specializare  Partea/părţile din 
contract ce urmează a fi 

subcontractate 
     
     
     

              
 
 

Operator economic, 
.................................. 

(semnătura autorizată) 
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Formularul nr. 9 
 
   Operator Economic 
______________________ 
   (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SECURITATE ŞI 
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

 
 
 
 

 
Subsemnatul, ........................................... reprezentant împuternicit al 

________________(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, că voi respecta regulile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii 
în vigoare la nivel naţional, ce trebuie aplicate pe parcursul îndeplinirii contractului, conform 
Legii securităţii şi sănătaţii în muncă nr. 319/2006, precum şi prevederile Legii nr. 307/2006 
privind apărarea contra incendiilor. 
  

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 
 
 
 
    Data completării ......................                                         Operator economic, 
           .................................. 
         (semnătura autorizată) 
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OPERATOR ECONOMIC       Formularul nr. 10 
____________________ 
   (denumirea/numele) 

 
 

          Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
      Nr.  .............../.................... 

 
 
  

SCRISOARE DE INAINTARE 
  
către:......................................... (denumirea autorităţii contractante) 
            

  
  

Ca urmare a anunţului de participare nr.…......../.......................................... publicat în SEAP,  

 

noi, ………..……………………….., (denumirea/numele operatorului economic) 

 

va transmitem alăturat coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi in copie, 
candidatura. 

 

Avem speranţa ca, oferta noastră este corespunzătoare şi satisface cerinţele dvs..  
 

   
 
 

Cu stima, 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnătura autorizată) 
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Secţiunea III 

Fişa de date a achiziţiei pentru etapa de depunere a ofertelor 
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VIII. PREZENTAREA OFERTEI  
 
VIII.1) Limba de redactare a ofertei Oferta, orice corespondentă si documente legate 

de procedura de atribuire transmise între 
ofertant si autoritatea contractanta trebuie sa fie 
scrise în limba română. 
 

 
 

VIII.2) Perioada de valabilitate a ofertei 

 
Perioada de valabilitate a ofertei , 90 de zile, 
de la data depunerii acesteia. 

 
VIII.3) Garanţia de participare 

 
Solicitată  ■         Nesolicitată □ 

Se solicită garanţie de participare în sumă de : 
194 900 lei. 
Perioada de valabilitate a garanţiei pentru 
participare: 90 de zile de la data depunerii 
ofertelor. Modul de constituire a garanţiei de 
participare:  instrument de garantare emis in 
conditiile legii de o societate bancara ori de o 
societate de asigurari. 
1)garantia de participare trebuie prezentata in 
ORIGINAL cel mai tarziu la data si ora stabilite 
pentru deschiderea ofertelor 
2)sa faca referire expresa la procedura 
organizata de autoritatea contractanta 
3)sa contina in clar denumirea autoritatii  
contractante in favoarea careia s-a constituit 
4)valoarea garantiei sa corespunda sumei fixe 
solicitata prin documentatia de atribuire 
5)sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost 
constituita  care trebuie sa corespunda cu cea 
inscrisa in documentatie. 
6) sa contina parafa vizibila a bancii emitente 
si/sau semnatura autorizata, 
7)sa fie emisa pentru operatorul economic care 
a depus oferta. 
8)in cazul IMM-urilor se accepta garantia 
constituita la 50% din valoarea stabilita dar, 
garantia de participare va fi insotita de 
documentele referitoare la dovada calitatii de 
IMM (Anexa nr.66 din Sectiunea II-formulare) 
9)garantia este irevocabila 
10)plata garantiei se va executa neconditionat, 
respectiv la prima cerere a beneficiarului 
11) In cazul in care ofertantul a formulat o 
contestatie ce i-a fost respinsa de Consiliul 
National de Solutionare a Contestatiilor - CNSC 
si/sau instanta de judecata, autoritatea 
contractanta are dreptul la retinerea din valoarea 
de garantie de participare a sumelor stabilite de 
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art.278 ind.(1) din OUG 76/2010, in raport cu 
valoarea estimata a contractului.   
 
 
Plata garanţiei de participare se poate face si   in 
contul S.N. Radiocomunicaţii S.A.   
R032 BTRL 0430 1202 8827 94XX Banca 
Transilvania Sucursala Unirii, cu conditia ca 
pana la deschiderea ofertelor operatorul 
economic sa poata face dovada acestei plati cu 
ajutorul OP-ului stampilat de catre banca insotit 
de extrasul de cont prin se dovedeste debitarea 
contului clientului. 
 
În cazul în care instrumentul de garantare 
provine din altă ţară, acesta va fi tradus în limba 
română şi legalizat. 
   
In cazul asocierii mai multor operatori 
economici ,ofertantul care constituie 
garantia de participare este 
asocierea,garantia constituindu-se in numele 
acesteia. 
 
Ofertele care nu sunt insotite de garantia de 
participare, astfel cum a fost solicitat in 
documentatia de atribuire,vor fi respinse in 
cadrul  sedintei de deschidere a 
ofertelor,conform art.33 alin.(3), lit.b din 
HG.nr.925/2006. 
Autoritatea contractanta are dreptul de a 
retine garantia de participare,ofertantul 
pierzand astfel suma constituita,atunci cand 
acesta din urma se afla in oricare dintre 
situatiile prevazute la art.87 alin(1) punctul 
a) si punctual c) din HG.nr.925/2006 precum 
si art.2781*)din OUG 34/2006  
  

 
VIII.4) Modul de prezentare a ofertei  

 
• Oferta va cuprinde propunerea financiară şi 
propunerea tehnică; 
• Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu 
pe toată perioada de valabilitate, şi va trebui 
semnată, pe propria răspundere, de către 
ofertant sau de către  persoana împuternicită 
legal de către acesta. 
Propunerea tehnică:  
Ofertanţii vor prezenta propunerea tehnică 
astfel încât să se asigure posibilitatea verificării 
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corespondenţei propunerii tehnice cu 
specificaţiile tehnice prevăzute în cadrul 
Secţiunii - „Caietul de sarcini”. 
Propunerea tehnică va conţine:  

- O descriere detaliată a serviciilor oferite 
în conformitate cu cerinţele din Caietul 
de Sarcini, incluzând toate documentele 
suport pentru fiecare articol.  

- O corespondenţă punct cu punct între 
cerinţele din caietul de sarcini şi 
funcţionalităţile ofertate 

- O descriere a metodologiei de abordare 
pentru fiecare dintre obiectivele 
precizate în Anexele 1, la Caietul de 
sarcini. 

ATENŢIE: 
Toate cerintele din caietul de sarcini sunt 
minime si obligatorii. Nerespectarea cerintelor 
minime conduce la declararea ofertei drept 
neconforma. 
 
Propunerea financiară va cuprinde: 

1. Formularul F 12 precum si 
Formularul 12ª „Centralizator de 
preturi”,  completate corespunzator.  

2. Se va prezenta  Formularul 12b 
cuprinzând tarifele propuse pentru 
executarea serviciului de pază şi 
fundamentarea lor  

3. Propunerea financiară a ofertanţilor, 
care nu au reprezentanţă fiscală în 
Romania, se va calcula prin adăugarea 
taxelor conform legislaţiei fiscale 
(impozit pe venit realizat de persoana 
nerezidentă, etc). 

Este obligatorie fundamentarea tarifelor 
prezentate având la bază salariul minim pe 
economie.Tariful pentru paza fizica va fi 
fundamentat conform Formularului 15. 
Tarifele ce se dovedesc a nu respecta 
cerintele privind fundamentarea vor fi 
considerate inacceptabile si in consecinta 
oferta  va fi respinsa. 

În scopul monitorizării procedurilor pentru 
atribuirea contractelor de achiziţie, se va folosi 
cursul valutar LEU/ EURO comunicat de BNR 
în data de 28 decembrie 2010. Moneda 
contractului este leul. 
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VIII.5) Consideraţii privind depunerea 
ofertelor  

 
a) Consideraţii generale: 
 
• Data limită, locul şi ora stabilite pentru 
depunerea ofertelor vor fi comunicate ulterior 
operatorilor selectaţi în cadrul invitaţiei de 
participare pe care autoritatea contractantă o va 
transmite acestora în condiţiile prevăzute la art. 
88 – 89 din O.U.G. nr. 34/2006; 
• Candidaţii selectaţi vor avea dreptul de a 
solicita clarificări cu privire la documentaţia 
de atribuire aferenta etapei a II-a a 
procedurii de atribuire, în conformitate cu 
prevederile art. 91 – 92 din O.U.G. nr. 
34/2006, scop în care autoritatea contractanta 
va comunica tuturor candidaţilor selectaţi datele 
limita de primire a solicitărilor de clarificări şi 
de transmitere a răspunsului la solicitările de 
clarificări primite prin intermediul invitaţiei de 
participare care va transmisa acestora; 
• Operatorul economic trebuie sa ia toate 
măsurile astfel încât oferta sa fie primita şi 
înregistrată de către autoritatea contractanta 
pana la data şi ora limita de depunere a 
ofertelor, aşa cum va fi evidenţiată aceasta în 
cadrul invitaţiei de participare; 
• Riscurile depunerii/transmiterii ofertei, 
inclusiv forţă majoră, cad în sarcina 
operatorului economic. 
• Ofertele depuse la o altă adresă decât cea 
stabilită în cadrul invitaţiei de participare sau  
după  expirarea datei pentru depunere se 
returnează nedeschise. 
 
b) Închiderea şi marcarea ofertei: 
 
• Oferta se va introduce într-un plic exterior, 
sigilat şi netransparent care va conţine 
Propunerea tehnica şi Propunerea 
financiară. 
Propunerea tehnică  şi Propunerea financiară  se 
întroduc în plicul exterior în două exemplare, 
respectiv un original şi o copie, marcate cu 
menţiunea "ORIGINAL" şi, respectiv, 
"COPIE". Originalul şi copia trebuie să fie 
tipărite sau scrise cu cerneală neradiabila, 
numerotate, ştampilate pe fiecare pagină. În 
eventualitatea unei discrepanţe între original şi 
copii, va prevala originalul. 
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• Orice ştersătură, adăugare sau interliniere 
este validă doar  dacă este vizată de către 
persoana/persoanele autorizată/autorizate să 
semneze oferta. 
Plicul exterior va fi însoţit de o scrisoare de 
înaintare, conform Anexa 45 din sectiunea 
Formulare şi va fi marcat cu «SOCIETATEA 
NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII, 
Bucuresti, cod poştal 041303, Şos. Olteniţei, 
nr. 103, Sector 4, pentru procedura de 
achizitie „ Servicii de pază a obiectivelor, 
bunurilor si valorilor S.N. Radiocomunicaţii 
S.A.”. 
        A NU SE DESCHIDE INAINTE DE  
     data.............ora..........aşa cum acestea din 

urmă vor fi stabilite în cadrul invitaţiei de 
participare; 

 
c) Modificarea/retragerea ofertei: 
 
• Orice operator economic are dreptul de a-şi 
modifica sau de a-şi retrage oferta numai 
înainte de data limită stabilită pentru depunerea 
ofertei şi numai printr-o solicitare scrisa în acest 
sens. 
• În cazul în care ofertantul doreşte să 
opereze modificări asupra ofertei deja depuse, 
acesta are obligaţia de a asigura primirea şi 
înregistrarea modificărilor respective de către 
autoritatea contractantă până la data limită 
pentru depunerea ofertelor.  
• Operatorul economic nu are dreptul de a-şi 
retrage sau de a-şi modifica oferta  după  
expirarea datei limita stabilite pentru depunerea 
ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de 
la procedura pentru atribuirea contractului şi 
executarea garanţiei de participare. 
• Împreuna cu propunerea tehnică şi 
propunerea financiară se vor mai depune: 

1. Opisul conţinând documentele depuse; 
2. Scrisoarea de garanţie bancară 

pentru participare (exemplu: 
Formularul nr. 14); 

3. Împuternicire legală – semnată de 
către administrator, sau un alt document 
legal echivalent, în cazul în care 
semnatarul ofertei este altcineva decât 
administratorul firmei (original / 
traducere legalizată). Prin împuternicire 
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se va autoriza semnatarul ofertei să 
angajeze ofertantul în procedura pentru 
atribuirea contractului. (Anexa nr.65 
din Sectiunea -formulare) 

4. Documente  (daca este cazul) care 
atesta incadrarea ofertantului in 
categoria I.M.M. -Anexa nr.66 din 
formulare – in original 

 
 

VIII.6. Modul de prezentare a ofertei NUMAI OPERATORII ECONOMICI 
SELECTAŢI VOR DEPUNE OFERTA 
(propunerea tehnică şi propunerea financiară) în 
cadrul etapei a II-a a procedurii de atribuire. 

 
VIII.7. Deschiderea ofertelor  a) Data limită, locul şi ora stabilite pentru 

deschiderea ofertelor va fi comunicată ulterior 
operatorilor selectaţi în cadrul invitaţiei de 
participare pe care autoritatea contractantă o va 
transmite acestora în condiţiile prevăzute la art. 
88 – 89 din O.U.G. nr. 34/2006; 
 
b) Şedinţa de deschidere a ofertelor: 
 
• Orice candidat preselectat invitat are dreptul 
de a fi prezent, prin reprezentanţii săi, la 
deschiderea ofertelor; 
• Participanţii la şedinţa de deschidere a 
ofertelor, vor prezenta în acest sens o delegaţie 
scrisă din partea operatorului economic, prin 
care acesta din urma îl angajează pe respectivul 
participant sa-l reprezinte în cadrul şedinţei de 
deschidere a ofertelor; 
• În cadrul şedinţei de deschidere, nu va fi 
respinsă nici o ofertă, cu excepţia celor care se 
încadrează într-una din următoarele situaţii: 

- au fost depuse  după  data şi ora 
limită de depunere sau la o altă adresă 
decât cele stabilite în invitaţia de 
participare/documentaţia de atribuire; 
- nu sunt însoţite de garanţia de 
participare astfel cum a fost solicitată în 
documentaţia de atribuire. 
 

• Şedinţa de deschidere se va finaliza printr-
un proces-verbal, semnat de membrii comisiei 
de evaluare, (de experţii cooptaţi, după caz) şi 
de reprezentanţii operatorilor economici. 
Procesul-verbal va consemna modul de 
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desfăşurare a şedinţei de deschidere, aspectele 
formale constatate la deschiderea ofertelor.  
• Fiecare operator economic care şi-a depus 
oferta, indiferent dacă a fost sau nu prezent la 
şedinţa de deschidere, va primi câte o copie a 
procesului - verbal. 

 
 
 
 
IX. CRITERII DE ATRIBUIRE 
Criteriul de atribuire utilizat este «oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic»  

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a respinge oferta care nu se încadrează în 
specificaţiile tehnice solicitate prin caietul de sarcini chiar dacă aceasta are preţul cel mai mic. 

Evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea pe fiecare oferta , a unui punctaj rezultat ca 
urmare a aplicarii algoritmiului de calcul stabilit mai jos: 

 
P(total) = P(financiar) + P(tehnic) 
 
 
 

I. Punctajul financiar va fi cotat cu 60 de puncte ce se vor acorda  astfel: 
 

CRITERII DE EVALUARE 
Punctaj 
maxim 
alocat 

1. Tarif orar pentru functionarea unui post de paza cu personal – Lei/ora 
(Tof) 30 

2.  Tarif pe oră/ echipa  de patrulare – lei/ora (Top) 5 
3.  Tarif de intervenţie pe eveniment – lei/eveniment (Tie) 5 

4.  Tarif monitorizare - lei/ lună/ obiectiv( Tmo) 10 

5.  Valoare anuală totala a contractului (Vtc) *) 10 
*) Numai în scopul evaluării, cât şi pentru aplicarea art.72, alin92 lit.g)din HG 925/ 2006, 
cu completările şi modificările ulterioare, pentru criteriul 5 de evaluare, se vor lua in 
calcul urmatoarele:  

Nof = Total numar ore paza fizica pe an =  981 120 ore/an 
Nop = Total numar ore de patrulare pe an = 18 240 ore/an 
Nne = Total numar evenimente pe an = 102 evenimente/an 
Nmo= Total obiective monitorizate = 99 obiective 
Vtc=(Nof x Tof) +(Nop  xTop)+(Nne x Tie) + (Nmo x Tmo) 

 
 
Pentru punctele 1, 2, 3, 4, 5, punctajul se acordă astfel: 
 
a) pentru cel mai scăzut tarif se acordă numărul maxim de puncte 
b) Pentru alt tarif decât cel prevăzut la lit.a) se acordă punctaj astfel: 
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P (financiar n)= (tarif minim/tarif (n))*nr maxim de puncte alocat 
 
 

 
II. Punctajul tehnic va fi cotat cu 40 de puncte ce se vor acorda  astfel:  

 
1) Capacitatea sporita de a raspunde unor cerinte suplimentare generate de structura 

organizatorica a Radiocom: Cpl = maxim  15 puncte. 
- se vor lua in evaluare doar ofertele cu acoperire puncte de lucru in min 12 judete 
- oferta care prin structura proprie de organizare prevede acoperirea cu puncte de lucru in 

cele mai multe judete, va fi cotata cu punctajul maxim: 15 puncte. 
- celelalte oferte vor primi punctaj conform formulei: 

 
 

(Cpl )= (Cpl (n) / (Cpl maxim) x 15  
 

2) Capacitate sporita de a raspunde unor evenimente deosebite prin folosirea  echipelor  
de interventie (Sti) = maximum 15 puncte 
In scopul evaluarii se vor însuma timpii de interventie  
   a)Cea mai mica suma a  timpilor  de interventie va primi punctajul maxim 15 puncte .  

 b)pentru alte valori decât cel prevăzut la lit.a) se acordă punctaj astfel: 
 

(Sti )= (Sti minim  / (Sti(n)) *15  
 
 
Ofertele care prin Formularul nr 2 la caietul de sarcini prevad timpi de interventie mai 
mari de 120 minute sau care au obiective necotate vor fi respinse fiind declarate 
“neconforme”. 
 

3) Numarul mijloacelor auto folosite in prestarea serviciilor (Cauto) = maximum 7 
puncte. 
Pentru cel mai mare nr mijloace auto detinute proprietate/leasing /inchiere implicate in 
prestarea serviciilor se vor acorda maximum 7 puncte.Pentru alte valori se acorda 
punctaj astfel 

 (Cauto) = (Cauto (n) / Cauto maxim)*7 
 

4) Capacitatea de punere la dispoziţia autorităţii contractante a unor mijloace 
suplimentare utile în executarea serviciului de pază şi intervenţie   fara a solicita 
majorarea pretului contractului - 3 PUNCTE alocate astfel: 

C1.Folosirea mijloacelor aeriene de deplasare la locul intervenţiei atunci când situaţia 
o impune în locuri greu accesibile, izolate ,aflate la mare altitudine. In baza 
documentelor justificative care atesta dotarea legala cu mijloacele prezentate in 
propunerea tehnica (proprietate, inchiriere, leasing....) – 1 punct  
C2. Folosirea în executarea serviciului de pază a unui număr de câini mai mare decât 
cel solicitat prin caietul de sarcini. In baza documentelor justificative care atesta 
dotarea legala cu caini de paza constand in certificate de atestare pentru caini dresati 
eliberate de un centru de pregatire a cainilor si a angajamentului ofertantului ca la 



36 
 

solicitarea achizitorului va majora numarul de posturi la care efectueaza paza si cu 
caini de paza fata de cerintele caietului de sarcini– 1 punct.  
C3.  Folosirea în situaţii de urgenţă a unor echipe pentru asigurarea serviciilor  
medicale de urgenta. – 1 punct  

Pentru fiecare din punctele C1, C2,C3 se acorda punctaj maxim pentru cel mai 
mare numar de mijloace oferite, pentru alte valori se acordă punctajul direct 
proportional.  

 
 

 Evaluarea ofertelor constă în compararea ofertelor în ordine descrescătoare a punctajului, 
clasament pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare.  
 
 Oferta câştigătoare va fi oferta care va întruni cel mai mare punctaj, rezultat în urma 
aplicării algoritmului de calcul descris mai sus. 
 
  
X. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU 
 

X.1) Ajustarea preţului contractului  
da ■   nu□ 

      1. Ajustarea preţului contractat se permite 
numai în condiţiile stabilite de H.G. nr. 925/2006 
art. 97, începând cu data intrării în vigoare şi 
execuţia următorului contract subsecvent pentru 
situaţii ce nu puteau fi prevăzute la data încheierii 
contractului de servicii şi temeinic justificate; 
parametri posibili: majorări de taxe şi impozite, 
majorarea salariului minim brut pe economie 
aprobat prin act normativ sau alte modificări 
legislative care ar putea influenţa tariful orar 
ofertat şi contractat, ce vor avea aplicabilitate 
după data semnării contractului de servicii, cu 
respectarea următoarei formule de ajustare 
precizată în contract:  
 Ta =  T0 x CA 
în care: 
Ta = tariful unitar/oră la data ajustării 
T0 = tariful unitar/ oră din oferta financiară 
prezentată 
CA =  Va / V0 coeficient de actualizare în care: 
Va = valoarea parametrului la data ajustării 
V0 = valoarea parametrului din oferta prezentată 
 

X.2). Garanţia de bună execuţie a 
contractului    
 

da ■   nu□ 
 

Garanţia de bună execuţie a contractului este de 
5% din valoarea contractului subsecvent fără 
TVA. Modul de constituire a garanţiei:  
instrument de garantare emis în condiţiile legii de 
o societate bancară ori de o societate de asigurări. 
Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin 
reţineri succesive din sumele datorate pentru 
facturi parţiale. În acest caz contractantul are 
obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia 
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autorităţii contractante, la o bancă agreată de 
ambele părţi. Suma iniţială care se depune de 
către contractant în contul astfel deschis nu 
trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul 
contractului. Pe parcursul îndeplinirii 
contractului, autoritatea contractantă urmează să 
alimenteze acest cont prin reţineri succesive din 
sumele datorate şi cuvenite contractantului până 
la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de 
bună execuţie în documentaţia de atribuire. 
Autoritatea contractantă va dispune ca banca să 
înştiinţeze contractantul despre vărsământul 
efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul 
astfel deschis este purtător de dobândă în 
favoarea contractantului. 
 

X.3). Clauze contractuale obligatorii 
 

da ■   nu□ 

A) se solicita o declaratie a ofertantului prin 
care isi insuseste clauzele contractuale 
obligatorii prevazute in documentatia de 
atribuire 

B) Plata  facturilor se va efectua după 
recepţia  serviciilor, în maxim  60 de zile 
dar nu mai puţin de 30 de zile de la 
recepţia serviciului, în perioada cuprinsă 
între 24 şi 31 ale lunii. 

C) Cerinţă de calificare obligatorie: 
- Dupa semarea contractului subsecvent, in 
acelasi termen cu garantia de buna executie 
executantul va prezenta o poliţa de asigurare ce 
este destinată acoperirii pagubelor materiale, 
dovedite de organele abilitate a fi provocate 
inclusiv prin (in)acţiunea prestatorului, pe timpul 
executării fiecarui contract subsecvent;  

Se solicită: 

• Valoare asigurata /eveniment =  500.000 lei  

• Valoare asigurata pe total perioada contract 
subsecvent: 800 000 lei, 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secţiunea IV – Formulare 
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 Formular F 12 

  Operatorul economic 
_________________ 
  (denumirea/numele) 
 

Formular de oferta servicii 
 

Către .................................................................................................... 
    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

__________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să 
prestăm/_____________________________ (denumirea serviciului),                                                                    
pentru pentru Valoarea totală a acordului cadru pe 3 ani  =..................lei la care se adaugă taxa 
pe valoarea adăugată în valoare de _______________________(suma în litere şi în cifre.) 
plătibile după recepţia serviciilor la tarifele înscrise în Formularul 12a şi în Formularul 12b,  

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 
serviciile în graficul de timp anexat. 
 3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _____zile, (durata 
în litere şi cifre), respectiv până la data de __________(ziua/luna/anul), şi ea va rămâne 
obligatorie  pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Precizăm că: 
      
    |_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
    |_|   nu depunem ofertă alternativă. 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca  fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 
oferta pe care o puteţi primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 
_____________, (semnătura), în calitate de _____________________ legal autorizat să semnez 
oferta pentru şi în numele __________________(denumirea/numele operatorului economic)  
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Formular 12 a 

Operatorul economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 

 
 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv 
(completat de SNR) 

Amplasare 
Obiectiv 

(completat de 
SNR) 

Preţul 
contractului 
subsecvent 

pentru Anul 1  
(lei) 

TVA aferent 
lei 

A B C D  
1     
2     
3     
...     
...     
...     
...     
...     
...     
...     

 
Total acord cadru 

 

  

 
 
 
 

Data _____/_____/_____ 
 
_____________, (semnătura), în calitate de _____________________ legal autorizat să semnez 
oferta pentru şi în numele __________________(denumirea/numele operatorului economic)  

 
 

Operator economic, 
_________________ 
(semnătura autorizată) 
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Formular 12 b 

 
Operatorul economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 

 
 

TARIFE 
propuse pentru executarea serviciului de pază 

 
1. Tarife 

Nr. 
crt. Preţul/ Tariful Preţul în lei 

fără TVA 

1 
 

Tarif orar pentru functionarea unui post de 
paza cu personal – Lei/ora (Tof)  

 

2 
  Tarif pe oră/ echipa  de patrulare – lei/ora 

(Top) 
 

 

3 
Tarif de intervenţie pe eveniment – 

lei/eveniment (Tie) 
 

 

4 Tarif monitorizare - lei/ lună/ obiectiv( Tmo) 
 

 

 
 

2. Fundamentarea tarifelor de la pct.1 

 
 

Data _____/_____/_____ 
 
_____________, (semnătura), în calitate de _____________________ legal autorizat să semnez 
oferta pentru şi în numele __________________(denumirea/numele operatorului economic)  

 
Operator economic, 

_________________ 
(semnătura autorizată) 
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           BANCA 

__________________        
 Formular 14 

 
       (denumirea) 
 
 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ 
 

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire  
a contractului de achiziţie publică 

 
 

Către ................................................................................. 
(denumirea autorităţii contractante şi adresă completă) 

 
 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................................................................... 
(denumirea contractului de achiziţie publică), 
noi ................................................................ (denumirea băncii), având sediul înregistrat la 
................................................. (adresă băncii), 
ne obligăm faţă de ................................................. (denumirea autorităţii contractante) să plătim 
suma de ............................................ (în litere şi în cifre), la prima să cerere scrisă şi fără ca 
aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea 
contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau 
mai multora dintre situaţiile următoare: 
a) ofertantul ...................................................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada 
de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ................................................................ 
(denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ................................................................ 
(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de 
valabilitate a ofertei. 
d) In cazul in care ofertantul a formulat o contestatie ce i-a fost respinsa de Consiliul National de 
Solutionare a Contestatiilor - CNSC si/sau instanta de judecata, autoritatea contractanta are 
dreptul la retinerea din valoarea de garantie de participare a sumelor stabilite de art.278 ind.(1) 
din OUG 76/2010, in raport cu valoarea estimata a contractului.   
 
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ................................................................. 
 
 
Data completării             
…………………           

 
Banca emitentă, 

_________________ 
(semnătura autorizată) 
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    FORMULAR 15 
      
  Tarif orar paza fizică  
      
1 Cheltuieli salariale pentru 1 post/h  
 Salariu  regie   ………………..  
 Spor noapte    ………………… 
 Alte sporuri   ………………… 
      

 Tip Operatie 

Salariu 
brut   
(lei) 

Cota 
operatie   

(%) 

Valoare 
operatie       

( lei)  
      
 1.1 Contributii si impozit la stat     
 CAS unitate  ……….% ………………… 
 Somaj unitate  ……….% ………………… 
 Fond garantare  ……….% ………………… 
 CASS unitate  ……….% ………………… 
 FNUASS  ……….% ………………… 
 Comision CM  ……….% ………………… 
 Fond risc si acc  ……….% ………………… 
 Total contributii    lei 
      
 1.2 Cheltuieli Salariale om/luna    lei 
      
 1.3 Necesar personal /post/zi= (total zile x ore)/(zile lucratoare/ an 2010 x ore/zi) 
      
      
      
 1.5 Concediu odihna     
     
 procent CO   …………..%  
 suma aferenta CO /    ……………….  
      
 1.6 Total cheltuieli salariale / lună / post  ……………….  
      
      
 Cheltuieli  directe1 post / h (total cheltuieli pt 1 post/luna/(365zile/12luni/24 h)) 
      
    ……………… lei/ora 
      
2 Alte Cheltuieli pentru 1 post / h (total cheltuieli post/zi/24 ore)  

     lei/ora 
      
 3.1 Cheltuieli indirecte  ……….%  …………… lei 
 3.2 Profit x 0,1% ……….%  …………… lei 
      
3 TARIF  1 POST / ZI   …………… LEI/ORA 
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                                  Anexa nr.65 

  Operator economic 

...................................... 

(denumirea/numele) 

ÎMPUTERNICIRE 
Subscrisa ………………………………………………………………, cu sediul în 

……………………………………………………………………………………………, 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CIF ………………, atribut 
fiscal ……, reprezentată legal prin ………………………………………………, în calitate de 
………………………………………………, împuternicim prin prezenta pe 
………………………………………………, specimen de semnatura...............................  
domiciliat în ……………………………… …………………………………, identificat cu 
B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …………………………, eliberat de 
…………………………, la data de …………, având funcţia de 
……………………………………………, să ne reprezinte la procedura de achizitii 
……………………, organizată de SC............................................, in data de ............,ora......în 
scopul atribuirii contractului 

……………………………………………………................................................................
.....  

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 
1. Să semneze toate actele şi documentele care rezulta de la subscrisa în legătură cu participarea 

la prezenta procedură; 
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 

parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 

desfăşurării procedurii. 
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei 
împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).  

    Data Denumirea mandantului 
 
…………… S.C. ………………………………… 

                                                 reprezentată legal prin 

                                                 ___________________________ 
                                                                                                                                                 
(Nume, prenume) 

___________________________ 
                                                                                                                                                          
(Funcţie  

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)                 
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                                    Anexa nr.66 

 
DECLARAŢIE 

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii  
   I. Date de identificare a întreprinderii  
   Denumirea întreprinderii ……………………. 
   Adresa sediului social................................ 
    Cod unic de înregistrare................................ 
     Numele şi funcţia..........   (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau 
echivalent) 
   II. Tipul întreprinderii  
 Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 
   [ ] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din 
situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără 
anexa nr.2. 
   [ ] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform anexei nr.7.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie. 
   [ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform anexei nr.7.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.   
 
   III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1  
    Exerciţiul financiar de referinţă2

Numărul mediu anual de 
salariaţi 

Cifra de afaceri anuală netă 
(mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro)

   
   
Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat 
modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-
întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare). 
� Nu 
� Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar 
anterior) 
Semnătura ..................................................................................... 
                (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu 
realitatea. 

Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume.................................... 
Semnătura ..........................................                                 Funcţie..................................………… 
    ___________  
   1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificată şi completată 
prin OG 27/2006.  

   2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele 
totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale 
aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la 
numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se 
declară pe propria răspundere.
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Anexa nr. 45– Model scrisoare de înaintare 

   
OPERATORUL ECONOMIC 

___________________ 
(denumire / sediu ) 

 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     
nr._________data___________ora_____ 

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 
Către ________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

 
Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind 

aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea 

contractului _________________________________________(denumirea contractului de 

achiziţie publică), 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului 

economic) vă transmitem alăturat următoarele: 

 

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind 

garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin 

documentaţia de atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr 

de ________ copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

c) mostre, schiţe după caz. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

Data completării ___________    Cu stimă, 

     Operator economic, 
         ...................................  

         (semnătura autorizată ) 
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Secţiunea V – Caietul de sarcini 
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CAIETUL DE  SARCINI  PENTRU  ACHIZIŢIA  PUBLICĂ  

DE  SERVICII  DE  PAZĂ  

 
- Cerinţele din caietul de sarcini sunt minime, iar nerespectarea acestora în totalitate 

conduce la respingerea ofertei. 

- Ofertanţii vor prezenta un angajament sub semnătura administratorului din care să 

rezulte capacitatea de a presta serviciile care fac obiectul contractului, imediat si la 

toate obiectivele  cuprinse in Anexa 1 la prezentul Caiet de sarcini, odata cu intrarea  

in vigoare a contractului. 

 
 C U P R I N S U L   C A I E T U L U I    D E   S A R C I N I: 
 

1. Consideraţii generale 
 
2. Obiective şi cerinţe generale 

 
3. Modalităţile de prestare a serviciilor de pază 
 
4. Condiţii de efectuare a serviciilor 
 
5. Obligaţii ale personalului de pază 

 
 
1. Consideraţii generale 

 

S.N. Radiocomunicaţii S.A. este societate naţională şi îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
telecomunicaţiilor. Obiectul său principal de activitate include: prestarea şi comercializarea de 
servicii de comunicaţii, întreţinerea şi exploatarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemului 
naţional de radiocomunicaţii.  

S.N. Radiocomunicaţii S.A are o structură organizatorică ierarhic funcţională constituită 
din administraţia centrală şi 4 Sucursale Direcţii de Radiocomunicaţii fără personalitate juridică  

I.1.  Sucursala Direcţia de Radiocomunicaţii Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în 
Bucureşti şi în 17 judeţe ale ţării: Ilfov, Giurgiu, Argeş, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, Prahova, 
Olt, Galaţi, Constanţa, Braşov, Buzău, Covasna, Dîmboviţa, Călăraşi, Brăila şi Ialomiţa. 

Sediul Sucursalei  Directia de Radiocomunicatii Bucuresti este amplasta in acelasi obiectiv 
cu Sediul central al S.N. Radiocomunicatii S.A.in cadrul Centrului National de Radiocomunicatii 

I.2. Sucursala Direcţia de Radiocomunicaţii Cluj îşi desfăşoară activitatea în Cluj şi în 10 
judeţe din Transilvania respectiv: Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Harghita, Maramureş, 
Mureş, Sibiu, Satu-Mare şi Sălaj.  

I.3. Sucursala Direcţia de Radiocomunicaţii Iaşi îşi desfăşoară activitatea în Iaşi şi în 8 
judeţe din Moldova: Iaşi, Bacău, Neamţ, Suceva, Botoşani, Vaslui, Vrancea şi Galaţi. 
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I.4.Sucursala Direcţia de Radiocomunicaţii Timişoara îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul 
judeţelor: Timiş, Arad, Hunedoara, Gorj, Mehedinţi si Caraş-Severin. 

 

S.N. Radiocomunicaţii S.A. asigură transportul şi difuzarea programelor naţionale de 
radiodifuziune şi televiziune, programelor de radiodifuziune şi televiziune destinate străinătăţii şi 
altor programe de radio şi televiziune. 

Activităţile S.N. RADIOCOMUNICAŢII S.A. se desfăşoară în peste 600 puncte de lucru 
care se împart în următoarele categorii: 

- staţii şi centre de emisie de radio,televiziune şi radiorelee; 
- sedii administrative; 
- locaţii ale activităţii operaţionale; 
- alte categorii de obiective (depozite, garaj etc.); 
- translatoare tv (piloni antenă). 

Particularitatea obiectivelor S.N. RADIOCOMUNICAŢII S.A. este aceea că, acestea sunt 
amplasate de regula in afara localitatilor, o parte fiind situate in zone cu conditii periculoase, in 
locuri izolate sau cu conditii grele de acces, ori la altitudini de peste 1700 m. 

Specificul  activităţii   precum   şi   valoarea   şi  importanţa    echipamentelor existente în 
obiectivele S.N.RADIOCOMUNICAŢII S.A. impun asigurarea unor servicii de pază şi 
intervenţie în condiţiile Legii nr. 333/2003 cu modificările şi completările ulterioare. 

Obiectivele sunt distribuite pe întreg teritoriul naţional în cadrul a 4 sucursale asa cum sunt 
prezentate în Anexa 1 la prezentul Caiet de sarcini: 

 
2. Obiective şi cerinţe generale 

 
2.1. Serviciul solicitat este asigurarea de servicii specializate de pază şi intervenţie în 

condiţiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor din cadrul obiectivelor, cu respectarea Regulamentului de ordine interioară, 
normelor şi procedurilor interne ale S.N. Radiocomunicaţii S.A  

2.2 Serviciile specializate de pază au ca obiectiv: 
a) Protecţia echipamentelor şi instalaţiilor de radiocomunicaţii, a bunurilor; 
b) Controlul accesului în obiectivele S.N. Radiocomunicaţii S.A. (care sunt deservite 

cu personal) în conformitate cu procedurile achizitorului ; 
c) Asigurarea monitorizarii pentru obiectivele la care urmeaza sa se instaleze sisteme 

tehnice de securitate in conditiile punctului 3.2 din prezentul caiet de sarcini 
d) Asigurarea intervenţiei în caz de eveniment, la timp şi cu capacitatea necesară, 

inclusiv pentru zonele greu accesibile, zone izolate sau aflate la mare altitudine. 
Se vor prezenta soluţii pentru realizarea intervenţiei în mod cât mai eficient. 

e) Capacitatea de a se organiza pentru detectarea substanţelor, armelor, 
explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot provoca pagube; 

f)  Existenţa capacităţilor de suplimentare a resurselor ofertantului, pentru perioade 
limitate, prin asigurarea serviciilor de patrulare la solicitarea beneficiarului. 

2.3 Cerinţele generale pe care trebuie să le aibă în vedere ofertantul:   
a) Folosirea personalului de pază calificat, asigurarea competenţelor şi a cerinţelor 

legale din punct de vedere al sănătăţii şi securităţii în muncă şi al intervenţiei în situaţii de 
urgenţă adaptate la specificul activităţilor şi echipamentelor din obiectivele păzite ale S.N. 
RADIOCOMUNICAŢII S.A.; 

 b) Respectarea protecţiei mediului înconjurător; 
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c) Capacitatea prestatorului de servicii de a -si adapta prestarea  serviciului la 
sistemele tehnice de securitate existente prevazute in Anexa  1 la caietul de sarcini; 

d) Integrarea la nivel zonal a serviciilor de pază în vederea dimensionării eficiente a 
resurselor şi al sincronizării activităţilor de pază şi intervenţie cu activităţile S.N. 
RADIOCOMUNICAŢII S.A.; 

e) Capacitatea organizatorică proprie care să asigure integrarea serviciilor de pază şi 
intervenţie. Ofertantul trebuie să deţină o structură teritorială cu largă răspândire astfel: 

-min 4 puncte de lucru in judete diferite aferente  Sucursalei Direcţia de 
Radiocomunicaţii Bucureşti. 

- min 3 puncte de lucru in judete diferite aferente  Sucursalei Direcţia de 
Radiocomunicaţii Cluj 

-min 3 puncte de lucru in judete diferite aferente  Sucursalei Direcţia de 
Radiocomunicaţii Iasi 

- min 2 puncte de lucru in judete diferite aferente  Sucursalei Direcţia de 
Radiocomunicaţii Timisoara. 

f) Instituirea unui plan de asigurare a calităţii serviciilor, inclusiv prin dotări tehnice 
necesare; 

g) Furnizarea către reprezentanţii beneficiarului şi autorităţilor competente a 
informaţiilor legate de incidente apărute în timpul activităţii de pază; 

 
3. Modalităţile de prestare a serviciilor de pază 

 
3.1. Pentru fiecare dintre obiectivele şi locaţiile precizate în Caietul de Sarcini, operatorii 

economici interesaţi îşi vor dimensiona resursele astfel încât să asigure satisfacerea obiectivelor 
şi cerinţelor exprimate la punctele 2.2. şi 2.3, iar în  funcţie de dinamica posturilor, se va realiza 
permanent acoperirea necesarului de pază. 

Lista cu obiectivele,  modul cum acestea sunt asigurate în prezent, sunt prezentate în 
Anexa nr.1. 

 3.2. Pe parcursul derulării Acordului Cadru, pentru eficientizarea cheltuielilor cu paza, 
autoritatea contractantă, îşi rezervă dreptul de a instala sisteme tehnice de securitate şi de a 
renunţa la sistemul actual de paza fizica . La  unele din aceste obiective se va asigura serviciul de 
paza cu monitorizare şi interventie.  

3.3.  În funcţie de caracteristicile zonale, la solicitarea beneficiarului se vor activa echipele  
de patrulare cu frecvenţă constantă sau la momente de timp aleatoare,  trasee şi intervale de 
patrulare se vor stabili de comun acord cu beneficiarul. Se va asigura minim o echipa pe judet.O 
echipa de patrulare va contine minim 2 agenti de paza.  

3.4. Pentru fiecare dintre obiective, se va asigura controlul accesului persoanelor si 
autovehiculelor in conformitate cu regulamentele interne ale autoritatii contractante si cu 
deciziile Directorului General. 

3.5. În cazul producerii de  evenimente  se va asigura intervenţia în interval de timp de 
maxim 2 ore de la semnalizarea de către agenţii de pază sau personalul de serviciu din staţie. 
Ofertantul va asigura minim o echipa de interventie pentru fiecare judet facandu-se dovada 
existentei mijloacelor  tehnice si umane (Formular 1 anexat caietului de sarcini) precum si timpii 
de interventie la obiectiv , in minute si locatia de stationare (Formular 2 la caietul de sarcini).O 
echipa de interventie este compusa din minim 2 persoane si minim un vehicul. 

In cazul in care ofertantii vor prezenta suplimentar mijloacele auto folosite in prestarea 
serviciilor fata de cele din Formularul 2 la caietul de sarcini vor face dovada existentei acestora  
(Formular 3 la caiet de sarcini). 

3.6.Ofertanţii vor prezenta schema de resurse umane propusă pentru asigurarea posturilor 
de pază şi a funcţiilor de coordonare în conformitate cu reglementările în vigoare. Se va avea în 
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vedere ca aceştia să îndeplinească strict normele legale şi de competenţă în vederea executării 
unor astfel de activităţi cu profil special.  

3.7. Ofertanţii vor preciza: 
a) mijloacele de comunicaţie propuse şi criteriile de dimensionare avute în vedere; 
b) echipamentul, mijloacele de autoapărare, intervenţie şi echipamentele auxiliare 

propuse şi dimensionarea acestora.  
c) dotarea tehnică adecvată de care dispun,  

3.8. Ofertantul câştigător  va presta serviciul de pază  conform dispozitivelor de pază 
existente în obiectivele S.N.Radiocomunicaţii cuprinse  in Anexa 1 la Caietul de sarcini.  

3.9. Ofertantul se obligă să ia măsurile ce se impun pentru asigurarea pazei în zonele 
stabilite, suportând din resurse proprii,  suplimentarea sau dublarea pazei în situaţii de urgenţă, 
acte de violenţă, atacuri teroriste sau alte situaţii ce ar putea pune în pericol integritatea 
obiectivelor. 

3.10  Ofertantul se obligă să transporte pe cheltuiala sa lunar sau ori câte ori este nevoie, 
reprezentanţii autorităţii contractante în vederea inspectării efectuării serviciului de pază, în toate 
obiectivele S.N.R. 

3.11 Ofertantul se obligă sa foloseasca in prestarea serviciului de paza min.12 caini de paza 
in  obiectivele precizate in Anexa 1.  
        3.12 Ofertantul poate propune si alte mijloace suplimentare utile în executarea serviciului 
de pază şi intervenţie, fara a solicita majorarea pretului contractului (Formularul nr. 4 la caietul 
de sarcini) 

 
4. Condiţii de efectuare a serviciilor 

 
Potenţialii ofertanţi, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

  
a) societatea prestatoare trebuie să asigure personal calificat şi bine instruit pe 

parcursul derulării contractului, atestat de către Inspectoratul General al Poliţiei Române,  cu 
care, pe baza mijloacelor proprii, să asigure paza şi securitatea echipamentelor şi instalaţiilor de 
emisie, bunurilor mobile şi imobile din proprietatea achizitorului. 

b) societatea prestatoare să  aibă organizat / instituit un sistem propriu de formare şi 
perfecţionare în vederea obţinerii atestatului de agent de pază  şi ordine şi să îndeplinească 
condiţiile stabilite de reglementările legale în materie pentru desfăşurarea unor asemenea 
activităţi.  

c) să asigure echipamentul de lucru şi dotarea tehnică a agenţilor de pază şi protecţie şi să 
obţină autorizaţiile administrative, acolo unde este necesar, conform legislaţiei în vigoare; 
 d)  să dispună de  un sistem adecvat  de comunicare cu echipajele specializate astfel încât 
să permită intervenţia promptă şi eficientă a acestora. 
 e) în cadrul măsurilor de pază a obiectivelor, a bunurilor şi valorilor, ofertanţii sunt 
obligaţi să asigure utilizarea  sistemelor de supraveghere electronică existente in obiectiv 
împotriva efracţiei în condiţiile Legii nr.333/2003. 
 f) societatea prestatoare a serviciilor de pază trebuie să îndeplinească condiţiile de 
autorizare de către I.G.P., conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor şi valorilor, cu modificările şi completările ulterioare în vigoare si sa se angajeze ca va 
furniza toate datele in vederea obtinerii autorizatiilor de acces necesare pentru obiectivele in care 
se gestioneaza informatii clasificate secrete de stat ( conform art. 104 din H.G. nr. 585/2002, 
pentru aprobarea  standardelor nationale de protectie a  informatiilor clasificate  in Romania); 

g) reprezentantii  societăţii prestatoare care vor intra în relaţii de  negociere cu S. N. 
Radiocomunicatii S.A, trebuie să deţină autorizaţii de acces la informaţii clasificate secrete de 
serviciu potrivit legislaţiei privind protecţia informaţiilor clasificate în România (Legea 
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nr.182/2002 privind informaţiile clasificate şi H.G. nr.781/2002 privind informaţiile clasificate 
secrete de serviciu), model Anexa nr.2 la H.G. nr. 781/ 2002; 

 h) întrucât obiectivele S.N. RADIOCOMUNICAŢII S.A, sunt de interes  strategic, care 
necesită o colaborare permanentă, operativă şi eficientă între Prestator şi Achizitor, Prestatorul 
va nominaliza persoana care la nivel central răspunde de organizarea, conducerea şi controlul 
tuturor serviciior de pază prestate la nivelul S.N. RADIOCOMUNICAŢII S.A, precum şi pe cei 
patru coordonatori (şefi de formaţie) ai serviciiilor de pază prestate la nivelul S.N. 
RADIOCOMUNICAŢII S.A ) 
 Persoana nominalizata pentru coordonarea activitatii de paza  pentru fiecare din cele 4 
sucursale are următoarele atribuţii: 

- gestionează, conduce şi controlează, exclusiv pentru obiectivele S.N. 
RADIOCOMUNICAŢII S.A, activitatea de pază şi modul de executare a serviciului 
de către personalul societăţii prestatoare; 
- este obligat să informeze conducerea societăţii beneficiare şi după caz organele de 
poliţie, despre eventuale evenimente privind activitatea de pază şi să ţină o evidenţă a 
acestora; 
- propune conducerii societăţii specializate măsuri de perfecţionare a activităţii de 
pază; 
- coordonează programul de pregătire profesională specifică pentru personalul de 
pază din obiectivele S.N. RADIOCOMUNICAŢII S.A. 

 j) prestatorul trebuie să asigure serviciile de pază şi intervenţie la standardele stabilite 
pentru desfăşurarea activităţilor specifice, care sunt obligatorii în conformitate cu reglementările 
legale în vigoare. 
            k)prestatorul este deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu 
graficul de prestare convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 
contractului; 
            m) instruirea personalului de paza revine prestatorului precum si răspunderea care 
incumba din nerespectarea prevederilor legale; 
            n) prestatorul va suporta sancţiunile aplicate în urma controalelor organelor abilitate; în 
situaţia în care ofertantul este sancţionat în mod repetat, achizitorul va denunţa unilateral 
contractul; 
            o).in situaţiile sustragerilor de bunuri din obiectivul pazit şi în urma cercetărilor efectuate 
de organele de politie, daca se constata vinovătia agenţilor de pază, prejudiciul va fi recuperat de 
la ofertant; 
            
 5) Obligaţii ale personalului de pază: 
 
 1. Să cunoască în amănunţime obiectivul şi particularităţile sale şi să respecte îndatoririle 
ce-i revin fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor şi valorilor încredinţate; 
 2. Să respecte consemnul postului, să asigure paza permanentă a obiectivelor şi să ia toate 
măsurile legale pentru prevenirea, depistarea, împiedicarea şi limitarea pagubelor produse 
beneficiarului ca urmare a unor fapte care constituie infracţiuni şi/ sau contravenţii; 
 3.  Să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivelor şi 
amplasamentelor, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii S.N. 
RADIOCOMUNICAŢII S.A.; 
 4. Să intervină în caz de sustrageri şi spargeri indiferent de situaţie, să identifice şi să 
reţină persoanele care încearcă să comită astfel de fapte şi să anunţe  organul de poliţie pentru 
rezolvarea situatiei; 
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 5. Să intervină în caz de pericol la solicitările personalului angajat al beneficiarului din 
cadrul obiectivului păzit; 
 6. Să raporteze verbal şi în scris persoanei nominalizate la nivel central şi sucursale 
pentru derularea acestui contract orice încercare de sustragere precum şi alte nereguli constatate; 
 7. Să nu permită accesul în obiectivele păzite, a persoanelor aflate în stare de ebrietate; 
 8. Să oprească şi să legitimeze persoanele care au un comportament atipic aflaţi 
întamplator în arealul păzit prin consemn, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să oprească şi să 
predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau altor fapte 
ilicite, luând măsuri pentru conservarea sau paza lor, întocmind totodată un proces verbal despre 
luarea acestor măsuri; 
 9. Să informeze şeful ierarhic superior, care la rândul său va anunţa persoana 
nominalizată la nivel central pentru derularea acestui contract despre producerea oricărui 
eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate; 
 10. Pentru fiecare post de pază se va întocmi un raport de activitate zilnic în care se vor 
consemna evenimentele produse precum şi predarea primirea serviciului. Pe baza rapoartelor 
zilnice de activitate ale posturilor de pază, şeful de obiectiv va întocmi un raport pentru întreaga 
activitate de pază la obiectivele stabilite; 
 11. În caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi salvare a persoanelor, bunurilor 
şi valorilor, să sesizeze pompierii, să anunţe superiorii şi poliţia. 
 12. Să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul 
societăţii şi să dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei, pentru prinderea 
infractorilor; 
 13. Să răspundă material pentru pagubele constatate în zonele stabilite prin contact 
cauzate din culpa lor, în calitate de comitent pentru prepusul său, în conformitate cu legea şi alte 
acte juridice întocmite pentru realizarea acestei răspunderi; 
 14. Pe timpul îndeplinirii serviciului să fie echipaţi cu uniformă şi însemne distinctive ale 
societăţii prestatoare, agreate de beneficiar, dotaţi cu echipament de protecţie şi  mijloacele 
necesare desfăşurării unei activităţi corespunzătoare (staţii de emisie-recepţie, lanterne, mijloace 
de protecţie şi apărare, armament dacă este cazul, etc.) conform Legii nr. 333/2003; 
 15. Să execute orice alte sarcini conform planului de pază al obiectivului căruia i se 
asigură paza. 
 16. Să păstreze secretul de stat, de serviciu sau datele confidenţiale dacă prin natura 
atribuţiilor de serviciu are acces la astfel de date sau informaţii; 
 17. Să nu se prezinte la serviciu în stare de ebrietate şi să nu consume băuturi alcoolice în 
timpul efectuării serviciului,în timpul serviciului sa aiba o tinuta decenta, ingrijita; 

18. Să efectueze supravegherea obiectivului păzit în scopul evitării furtului, 
vandalismului, a comerţului ambulant, cerşetoriei, consumului de băuturi alcoolice în perimetrul 
obiectivului; 

19. Să exercite permanent prestaţia de control, respectiv accesul persoanelor şi 
autovehiculelor în obiectiv numai pe bază de legitimaţii şi/ sau permis de acces; 

20. Să respecte regulile interne specifice obiectivului pe care îl deserveşte; 
21. Să desfăşoare activitatea pentru care a fost angajat cu maximă discreţie şi cu respect 

faţă de beneficiar, angajaţii şi clienţii acestuia; 
22. Să verifice în permanenţă în obiectivele nedeservite, iar în cele cu personal după 

terminarea programului, sistemul de închidere ferestre, uşi birouri, magazii şi dacă constată 
nereguli să informeze ierarhic şi să coopereze cu reprezentanţii Beneficiarului, pentru prevenirea 
oricăror riscuri: 
            23. Să coopereze în permanenţă cu factorii desemnaţi de conducerea S.N. 
Radiocomunicaţii S.A. în scopul unei bune desfăşurări a activităţii de pază şi protecţie. 
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Operator economic      Formular nr.1 la Caietul de sarcini 
............................... 
 
 
 
   Mijloace tehnice si umane privind interventia pe obiectiv 
 
 
Nr.crt Judetul Nr de 

echipe de 
interventie  

Nr. 
imatriculare 
vehicul 

Modalitate de detinere 
(proprietate/inchiriat/..
 

Nume 
agent 
paza 

Serie 
atestat 

     1.  
     
     2  
     

n       
 

 
 

 
 
 
Data completării ___________     

     Operator economic, 
         ...................................  

         (semnătura autorizată ) 
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Operator economic      Formular nr.2 la Caietul de sarcini 
............................... 
 
 
 
   Timpii de interventie la obiectiv , in minute si locatia de stationare 
 
 

Nr.crt Obiective 
SNR   

Timp 
interventie 
(minute) 

Locatia de 
stationare 

Fundamentare 
timp 
interventie 

1     
2     
...     
n     
Suma totala 
timpi 
interventie  

 x   

 
 

 
Data completării ___________     

     Operator economic, 
         ...................................  

         (semnătura autorizată ) 
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Operator economic      Formular nr.3 la Caietul de sarcini 
............................... 
 
 
 
   Mijloace auto folosite în prestarea serviciilor 
 
 
Nr.crt Mijlocul auto  

(tip, marcă) 
Nr. 
inmatriculare  
mijloc auto 
 

Modalitate de detinere 
(proprietate/inchiriat/..) 
 

   1. 
   
   2 
   

n    
 

 
 

 
 
 
Data completării ___________     

     Operator economic, 
         ...................................  

         (semnătura autorizată ) 
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Operator economic                                                             Formular nr.4 la Caietul de sarcini 
............................... 
 
 
 

Capacitatea de punere la dispoziţia autorităţii contractante a unor  
mijloace suplimentare utile în executarea serviciului de pază şi  

intervenţie fara a solicita majorarea pretului contractului 
 
 
 
 

Nr.crt Mijloc suplimentar Modalitate de 
detinere 

Observatii 

  1.  
  
  2  
  

n    
 

 
Ex.- mijloace aeriene de deplasare, câini ( numar mai mare decât cel solicitat prin caietul de 
sarcini ), ambulante. 
 
 
Data completării ___________     

     Operator economic, 
         ...................................  

         (semnătura autorizată ) 
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Secţiunea VI – Clauze contractuale obligatorii  
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Acord – cadru de servicii 
nr.______________data_______________ 

 
 
1. Părţile acordului-cadru 
 

In temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

între 
 
autoritatea contractantă  SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A., cu 
sediul în Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 103, sector 4, cod 041303, telefon: 021 3073007, fax: 021 
3149798, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/7677/1998, CIF 
RO10881986, cont IBAN nr. RO32BTRL04301202882794xx, deschis la Banca Transilvania - 
Sucursala Unirii, capital social subscris şi vărsat la data de 31.12.2008 de 148.101.545,76 lei, 
reprezentată prin Dl. Cristian NIŢU – Preşedinte-Director General, în calitate de promitent-
achizitor, pe de o parte 

 
 şi  

 
…........…... ................ ........................... ……………. denumirea operatorului economic, adresă 
................................................................., telefon/fax ............................................., număr de 
înregistrare ......................................., cod de înregistrare fiscală  ..........................., cont 
(trezorerie, bancă) ........................................................................................, reprezentată prin 
.................................................................. (numele şi prenumele conducătorului), 
.............................. (funcţia), în calitate de promitent-prestator/ promitenţi-prestatori, pe de 
altă parte, 
s-a încheiat prezentul acord-cadru. 
 
2. Scopul acordului cadru  
2.1 - Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care vor 
guverna contractele de prestări " Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor S.N. 
Radiocomunicaţii S.A.” ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord. 
2.2 - Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea categoriilor de 
servicii din documentele anexa la prezentul acord-cadru. 
3. Durata acordului- cadru 
3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de 3 ani, începând cu data semnării de ambele părţi. 
 
4. Preţul unitar al serviciilor  
4 .1 -  Preţul unitar al serviciilor este cel inclus de promitentul-prestator în propunerea 
financiară şi este de ...................lei/oră, la care se adaugă T.V.A.. 
5. Ajustarea preţului  
5.1 - Preţul se ajustează utilizând formula de ajustare convenită, care va fi introdusă în contractul 
subsecvent. 
5.2-Ajustarea preţului contractat se permite numai în condiţiile stabilite de art. 97 din H.G. nr. 
925/2006, începând cu data intrării în vigoare şi execuţia următorului contract subsecvent pentru 
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situaţii ce nu puteau fi prevăzute la data încheierii contractului de servicii şi temeinic justificate; 
parametri posibili: majorări de taxe şi impozite, majorarea salariului minim brut pe ţară aprobată 
prin act normativ sau alte modificări legislative care ar putea influenţa tariful orar ofertat şi 
contractat, ce vor avea aplicabilitate după data semnării contractului de servicii, cu respectarea 
următoarei formule de ajustare precizată în contract:  
 Ta =  T0 x CA 
în care: 
Ta = tariful unitar/oră la data ajustării 
T0 = tariful unitar/ oră din oferta financiară prezentată 
CA =  Va / V0 coeficient de actualizare în care: 
Va = valoarea parametrului la data ajustării 
V0 = valoarea parametrului din oferta prezentată 
5.3 - Ajustarea preţului se va face prin înscrisuri semnate de către ambele părţi. 
 
6. Cantitatea previzionată  
6.1 - Cantitatea lunară previzionată de servicii ce urmează a fi prestate în baza contractelor 
subsecvente este prevăzută în documentele anexă la prezentul acord-cadru: ................................... 
6.2 Daca va fi cazul, autoritatea contractanta va putea opta pentru achizitia 
suplimentara/diminuarea de servicii similare 
  
7. Obligaţiile promitentului-prestator  
7.1 - Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin calitatea prevăzută 
în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru. 
7.2 - Promitentul-prestator se obligă să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în acordul 
– cadru, ori de câte ori autoritatea solicită acest lucru. 
7.3 - Promitentul-prestator se obligă să despăgubească promitentul-achizitor împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu serviciile prestate. 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care 
o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
7.4 - Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin 
prezentul acord-cadru. 
7.5 - Promitentul Prestatorul se obliga sa asigure personal cu acces la informatii clasificate 
pentru un numar de 4 obiective precizate de autoritatea contractanta la semnarea contractului  
 
8. Obligaţiile promitentului–achizitor  
8.1 - Promitentul-achizitor se obligă să plătească prestatorului preţul convenit în prezentul 
contract pentru serviciile prestate, în termen de maxim 60 de zile, dar nu mai puţin de 30 de zile 
de la recepţia şi facturarea serviciului, în perioada cuprinsă între 24 şi 31 ale lunii. 
8.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă 
procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul 
prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care promitentul prestator declară că nu mai are 
capacitatea de a răspunde solicitărilor. 
8.3 - Promitentul-achizitor este îndreptăţit să iniţieze o procedură de atribuire, atunci când 
valoarea estimată a contractului subsecvent pe care intenţionează să îl atribuie, cumulată cu suma 
contractelor subsecvente atribuite anterior, depăşeşte o valoare pentru care prevederile legale 
impun obligaţii în raport cu anumite praguri valorice. 
9. Comunicări 
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9.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie 
să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii. 
9.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
10. Documentele acordului cadru: 
a) propunerea tehnică 
b) propunerea financiară 
c) caietul de sarcini 
d) alte anexe, după caz (lista dotărilor tehnice, lista personalului de contact, acordurile de 
asociere legalizate, contractele de subcontractare ş.a.).  
e)Angajament sustinere......... 
11. Încetarea acordului cadru 
11.1 - (1) Prezentul acord cadru încetează de drept: 
- prin ajungerea la termen 
(2) Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: 
- prin acordul de voinţă al părţilor ; 
- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 
necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte, cu 
notificare prealabilă de 30 zile a părţii în culpă. 
12. Litigii 
Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord- cadru 
se vor soluţiona pe cale amiabilă. 
Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul achizitorului  

 
13. Părţile au convenit să încheie azi .............. prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte a acordului. 
 
14. Limba care guverneaza acordul cadru este limba romană 
 
 
             Promitent- achizitor,                                                                    Promitent-prestator, 
       
  S.N. RADIOCOMUNICAŢII S.A.           

    Preşedinte-Director General                                                              Director General   
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Contract subsecvent de prestare de servicii  
nr.______________data_______________ 

 
 
 
1. Părţile contractului subsecvent 

În temeiul Acordului Cadru nr....................din data de ...................., a intervenit prezentul 
contract subsecvent, încheiat  

 
între 

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A., cu sediul în Bucuresti, Sos. 
Oltenitei nr. 103, sector 4, cod 041303, telefon: 021 3073007, fax: 021 3149798, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/7677/1998, CIF RO10881986, cont IBAN nr. 
RO32BTRL04301202882794xx, deschis la Banca Transilvania - Sucursala Unirii, capital social 
subscris şi vărsat la data de 31.12.2008 de 148.101.545,76 lei, reprezentată prin Dl. Cristian 
NIŢU – Preşedinte-Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte 

 
 şi  
…........…... ................ ........................... ……………. denumirea operatorului economic, adresă 
................................................................., telefon/fax ............................................., număr de 
înregistrare ......................................., cod de înregistrare fiscală  ..........................., cont 
(trezorerie, bancă) ........................................................................................, reprezentată prin 
.................................................................. (numele şi prenumele conducătorului), 
.............................. (funcţia), în calitate de Prestator, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  prestator  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 
serviciilor prestate conform contractului; 
forţa majoră -  reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în  afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; 
zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 
 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
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3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se 
specifică în mod diferit. 

 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze “Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor S.N. 
Radiocomunicaţii S.A.”, în  perioada/ perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul contract.  
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru “Servicii de 
paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor S.N. Radiocomunicaţii S.A.” prestate.  
 
5. Preţul contractului 
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv tariful serviciilor prestate, plătibil 
prestatorului de către achizitor, este de ………. lei,/oră, la care se adaugă ……… T.V.A.. 
 
6. Durata contractului 
6.1 - Durata prezentului contract este de 12 luni, începând de la data semnării de ambele părţi 
contractuale. 
 
7. Executarea contractului 
7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, în termen de 
……… zile de la data semnării contractului de ambele părţi. 
 
8. Documentele contractului 
8.1  - Documentele contractului sunt: 

1. Anexa 1-lista amplasamentelor, nr. de posturi.... 
2. propunerea tehnică  
3. propunerea financiară 
4. garanţia de bună execuţie 
5. caietul de sarcini 

 6. altele după caz 
 
9.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
9.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentulului contract conform 
solutiei tehnice existente in obiectivele achizitorului în perioada/perioadele convenite şi în 
conformitate cu graficul de prestare, anexă la contract şi obligaţiile asumate, respectiv la 
standardele şi/ sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.  
9.1.1 - Solutia tehnică existentă în obiectivele achizitorului poate fi modificată  la solicitarea 
achizitorului în raport cu soluţia Prestatorului din propunerea sa tehnică.  
9.2.Prestatorul se obligă să asigure personal cu acces la informaţii clasificate pentru un număr de 
4 obiective precizate de autoritatea contractantă la semnarea contractului.  
9.3 - Prestatorul se obligă: 
a) în termen de 10 zile după semnarea contractului, împreună cu achizitorul, să efectueze 
întocmirea planurilor de pază şi protecţie a obiectivelor SNR; 
b) în planurile de pază se vor regăsi detalii despre posturile fixe şi mobile în care se va efectua 
paza şi supravegherea, în regim de continuitate, cu acoperirea întregului perimtetru, precum şi 
programul de lucru, ce vor fi stabilite de prestator, conform înţelegerii cu achizitorul; 
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c) să asigure şi să garanteze calitatea serviciilor de pază, conform prevederilor planurilor de pază, 
a legilor şi reglementărilor în vigoare.   
d) să asigure pentru fiecare obiectiv menţionat în contract, organizarea unui serviciu intervenţie 
rapidă conform prevederilor caietului de sarcini; 
e) să asigure selecţia, angajarea, nivelul pregătirii, echiparea şi dotarea personalului de pază, 
realizarea continuităţii prestării serviciilor de pază pe toată durata derulării contractului şi a 
numărului de agenţi de pază stabiliţi prin planul de pază; se acceptă numai personal calificat în 
exercitarea profesiei de agent de pază, atestat conform legislaţiei în vigoare; 
f) să asigure instruirea corespunzătoare a agenţilor de pază cu privire la specificul misiunilor pe 
care le au de îndeplinit şi situaţiile de urgenţă ce pot apărea; 
g) să asigure, pe timpul serviciului, echiparea personalului propriu de pază şi protecţie aferent 
obiectivului cu uniforme şi însemne distinctive corespunzătoare, precum şi dotarea cu mijloacele 
specifice derulării activităţii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor destinate atât apărării 
obiectivului cât şi imobilizării şi predării organelor în drept a persoanelor care săvârşesc 
infracţiuni; 
h) să sesizeze poliţia de comun acord cu achizitorul, în legătură cu orice faptă de natură a 
prejudicia patrimoniul achizitorului aferent obiectivului şi să îndeplinească misiunile ce îi revin 
pentru prinderea infractorilor; 
i) să informeze imediat achizitorul cu privire la evenimentele deosebite în legatură cu obiectivul 
aflat în pază şi protecţie comunicându-i acestuia măsurile luate motivându-le; 
j) să păstreze confidenţialitatea asupra activităţilor/operaţiunilor comerciale sau de altă natură ale 
achizitorului. 
k) să asigure executarea prin sondaj a controalelor de zi şi de noapte, asupra modului în care 
personalul din dispozitiv execută misiunile încredinţate şi să propună achizitorului, în scris, 
măsuri de remediere a deficienţelor constatate şi pentru perfecţionarea activităţii de pază şi 
protecţie în funcţie de situaţia concretă a obiectivului. 
9.4  Agenţilor de pază aparţinând prestatorului, le revin şi următoarele obligaţii : 
a) să permită accesul în obiectiv cu documente de acces temporar (ecusoane, permise de acces 
provizoriu, etc. emise de SNR) numai în conformitate cu reglementările şi dispoziţiile interne, să 
efectueze controlul la intrare/ieşire în/din incinta obiectivului a persoanelor, mijloacelor de 
transport, materialelor şi a altor bunuri conform dispoziţiilor interne;  permite fotografierea, 
filmarea, intervievarea numai cu aprobarea prealabilă a conducerii obiectivului SNR. 
b)  să consemneze zilnic într-un registru special de procese verbale evenimentele petrecute în 
timpul serviciului de pază, inclusiv neregulile constatate şi să le aducă neîntârziat la cunoştinţa 
conducătorului reprezentanţei SNR. Predarea/primirea serviciului de pază se va face în prezenţa 
reprezentantului SNR; 
c) să nu permită accesul în obiectiv a persoanelor aflate în stare de ebrietate. 
d) să alerteze dispeceratul sau echipa de intervenţie proprie de căte ori consideră necesar pentru 
evitarea comiterii de infracţiuni sau limitarea consecinţelor acestora în cadrul obiectivelor SNR. 
e) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor, bunurilor şi valorilor, în caz de calamităţi 
naturale. 
f) să anunţe în caz de incendiu serviciul de urgenţă 112 şi apoi să ia  măsuri de stingere şi de 
salvare a persoanelor, a bunurilor şi a valorilor şi să anunţe conducerea unităţii; 
g) să execute, în raport cu specificul obiectivului, bunurilor sau valorilor păzite şi protejate, orice 
alte sarcini care au fost încredinţate prin planul de pază pus la dispoziţia serviciului de pază şi 
protecţie. 
h) să respecte consemnul general, consemnul particular şi reglementările de ordine interioară a 
obiectivului SNR; 
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i) să cunoască zonele şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni 
producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii SNR ; 
j) să acorde o atenţie deosebită bunurilor şi valorilor nominalizate în planul de pază şi să asigure 
integritatea acestora; 
k) să aducă de îndată la cunoştinţă celor în drept şi să ia primele măsuri pentru limitarea 
consecinţelor în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili 
ori de substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări, care sunt 
de natură să producă pagube.  
l) să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale şi să fie 
respectuoşi în raporturile de serviciu; 
m) să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi să nu consume băuturi 
alcoolice în timpul serviciului. 
9.5 - Obligaţii specifice ale personalului nominalizat pentru a asigura legătura între societatea de 
pază şi SNR (coordonator, persoană de contact) :  
a) să organizeze, să conducă şi să controleze activitatea de pază, precum şi modul de executare a 
serviciului de către personalul din subordine; 
b) să verifice zilnic, pe fiecare tură: 
- prezenţa personalului propriu la toate posturile şi/sau pe traseele stabilite şi să ia măsuri 
imediate de completare a personalului de pază lipsă, în cazul în care se constată astfel de situaţii; 
- starea personalului (oboseală, boală, sub influenţa băuturilor alcoolice, stare de ebrietate, 
consum de stupefiante etc); 
- să asigure la fiecare post de pază documentele care stabilesc modul de organizare şi dotare a 
postului, consemnul general şi cel particular (specific postului respectiv), să constate modul de 
acţiune în diferite situaţii, să verifice listele cu personalul prestatorului şi al beneficiarului care 
trebuie contactat în cazul producerii unui eveniment sau alte situaţii deosebite şi telefoanele la 
care aceştia pot fi contactaţi; 
c) să constate prin patrulare starea fizică a perimetrului păzit şi să anunţe superiorilor orice 
deteriorare sau semn de modificare a situaţiei acestuia; 
d) să informeze de îndată conducerea obiectivului şi poliţia despre evenimentele produse pe 
timpul activităţii de pază şi să ţină evidenţa acestora ; 
9.6 - (1) Prestatorul este obligat să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă şi normele 
pentru situaţii de urgenţă atunci când îşi desfăşoară activitatea în incinta achizitorului. 
(2) Prestatorul va efectua instructajul pe linie de securitate şi sănătate a muncii şi pe linie de 
situaţii de urgenţă pentru toţi angajaţii săi care îşi vor desfăşura activitatea în reprezentanţele 
achizitorului. 
(3) În situaţia în care se produce un accident de muncă în care este implicat un angajat al 
prestatorului, acesta se înregistrează de către prestator. 
9.7 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele 
achiziţionate. 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor; 
iii) pagube create ca urmare a prestării necorespunzătoare a serviciilor de pază şi 
dovedite de organele competente, prin poliţa de asigurare în favoarea achizitorului, 
după cum urmează: 
• Valoare asigurata /eveniment =  500.000 lei  
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• Valoare asigurata pe total perioada contract subsecvent: 800 000 lei 

9.8 - Prestatorul se obligă să prezinte lunar un raport privind efectuarea serviciului de pază.  
 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
10.2 - (1) Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit în prezentul contract 
pentru serviciile prestate, în termen de maxim 60 de zile, dar nu mai puţin de 30 de zile de la 
recepţia şi facturarea serviciului, în perioada cuprinsă între 24 şi 31 ale lunii. 
(2) Plata prestaţiilor se face lunar, pe bază de factură emisă de prestator şi procese verbale de 
acceptanţă a raportului lunar avizate de reprezentantii SNR din Sucursale şi Sediul Central, în 
mod centralizat pentru toate obiectivele SNR. 
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 
prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul 
onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
10.4 - Achizitorul se obligă să nu solicite personalului prestatorului alte servicii sau alt mod de 
executare decât cel prevazut in planul de pază. 
10.5 - Achizitorul se obligă să asigure în limita posibilităţilor condiţii de desfăşurare a activităţii 
prestatorului, respectiv accesul la un telefon, la un grup sanitar, precum şi un vestiar pentru 
echiparea şi dezechiparea agenţilor de pază. 
10.6 - Achizitorul se obligă să aducă la cunoştinţa prestatorului orice consideră necesar pentru 
îmbunătăţirea activităţii sau cu privire la activitatea personalului de pază din obiectiv. 
10.7 - Achizitorul se obligă să anunţe în timp util prestatorul de servicii asupra acţiunilor sau 
activităţilor achizitorului care implică măsuri suplimentare de pază faţă de cele asumate de 
prestator prin clauzele prezentului contract şi a planului de pază. 
 
11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 
penalitaţi, o sumă echivalentă cu ….. % pe zi de întârziere din preţul contractului. 
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci Prestatorul, are dreptul de a solicita, ca penalităţi, o sumă echivalentă 
cu …. % pe zi de întârziere din plata neefectuată. 
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat (mai mult de 3 ori), dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de 
plin drept fără intervenţia instanţelor judecătoreşti şi de a pretinde plata de daune-interese. 
Penalităţile şi daunele interese nu pot depăşi valoarea contractului. 
 

Clauze specifice 
 
12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
12.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum 
de 5% din valoarea contractului, respectiv ….. lei pentru perioada de valabilitate a contractului, 
în termen de …. zile de la data semnării contractului de ambele părţi.  
12.2 - Constituirea se face astfel: prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia 
achizitorului, la o bancă agreată de ambele părţi. Suma iniţială care se depune de către prestator 
în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul 
îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din 
sumele datorate şi cuvenite prestatorului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de 
bună execuţie. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea prestatorului. 
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12.3 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce prestatorul a 
facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
12.4 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, 
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.    
12.5 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie conform prevederilor legale. 
 
13. Alte resposabilităţi ale prestatorului 
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 
propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor,  să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 
definitivă cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   
13.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 
graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 
contractului. 
13.3 - Pentru contravaloarea prestaţiei serviciilor de pază, pentru fiecare obiectiv al achizitorului  
inclus în contract, prestatorul va fi ţinut direct răspunzător de asigurarea şi organizarea 
pazei acestuia, utilizând în acest scop mijloacele sale şi dotările necesare, reglementate şi 
încadrate în Legea nr. 333/2003, conform caietului de sarcini. 
 
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 
care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii 
contractului. 
 
15. Recepţie şi verificări  
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru acest scop. 
15.3 -  (1) Recepţia serviciilor de pază prestate se face după verificarea calităţii prestaţiei de 
către împuterniciţii achizitorului pentru fiecare obiectiv, prin sondaj, de către împuterniciţii 
achizitorului. 
(2) Verificarea se referă la asigurarea prezenţei agenţilor de pază la posturi, a dotărilor, a ţinutei, 
a comportamentului, precum şi a tuturor obligaţiilor prevăzute în contract, conform caietului de 
sarcini. 
(3) Neefectuarea prestaţiei conform obligaţiilor contractuale, ale caietului de sarcini sau ale 
planului de pază, constatată în mod repetat cu ocazia verificărilor, conduce la rezilierea 
unilaterală a contractului de către beneficiar. 
 
 
 
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
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16.1 - (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în data de ……. .  
(2) În cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul                        
contractului. 
16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator, 
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei 
faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un 
act adiţional.  
16.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
prestatorului.  
 
 
17. Ajustarea preţului contractului 
17.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate 
în propunerea financiară, anexă la contract. 
17.2. - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită: Ta =  T0 x CA 
în care: 
Ta = tariful unitar/oră la data ajustării 
T0 = tariful unitar/ oră din oferta financiară prezentată 
CA =  Va / V0 coeficient de actualizare în care: 
Va = valoarea parametrului* la data ajustării 
 V0 = valoarea parametrului* din oferta prezentată. 
* parametri posibili: majorări de taxe şi impozite, majorarea salariului minim pe 
economie/ramură aprobată prin act normativ sau alte modificări legislative care ar putea 
influenţa tariful orar ofertat şi contractat, ce vor avea aplicabilitate după data semnării 
contractului de servicii.  
17.3. - Dacă va fi cazul autoritatea contractantă va putea opta pentru achiziţia suplimentară/ 
diminuarea de servicii similare. 
 
18. Amendamente  
18.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe 
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului. 
 
19. Subcontractanţi 
19.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul. 
19.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
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(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
19.4 - (1) Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi 
notificată achizitorului. 
(2) Achizitorul poate solicita prestatorului schimbarea unui subcontractant în situaţia în care 
acesta încalcă în mod grav sau repetat obligaţiile asumate. 
 
20. Cesiunea  
20.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract.  
 
21. Forţa majoră 
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor. 
21.5 - Nu este considerat forţă majoră un eveniment care, fără a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
21.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
21.7 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
 
22. Soluţionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 
cu îndeplinirea contractului. 
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc 
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul achizitorului.  
 
23. Încetarea contractului 
23.1. - Contractul încetează: 
 - înainte de termen prin acordul părţilor; 
 - la momentul îndeplinirii obligaţiilor contractuale; 
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 -  rezilierea de plin drept a contractului fără intervenţia instanţei şi îndeplinirea unei alte 
formalităţi prealabile, în cazul în care oricare din părţi nu-şi execută sau îşi execută 
necorespinzător obligaţiile asumate prin prezentul contract, în termen de 15 zile de la 
transmiterea notificării părţii care nu este în culpă către cealaltă parte, partea lezată putând 
pretinde daune-interese. 
23.2. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestări servicii, în cel 
mult 10 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea 
contarctului respectiv ar fi interesului public sau devine oneroasă pentru Achizitor. 
23.3. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment. În acest caz prestatorul 
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până 
la data denunţării unilaterale a contractului. 
23.4. -  În condiţiile prevăzute la art. 23.2. şi 23.3. prestatorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului.  
 
24. Limba care guvernează contractul 
24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
25. Comunicări 
25.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii. 
25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
26. Legea aplicabilă contractului 
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
       Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, ambele cu aceeaşi 
valabilitate, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi intră în vigoare la data semnării şi 
înregistrării sale de ambele părţi.     
 
 
                Achizitor,                                                                                                    Prestator, 

       
  S.N. RADIOCOMUNICAŢII S.A.           

    Preşedinte-Director General                                                                          Director General   
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