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Nr. 1174918/05.12.2022 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE  
 

 
 
Stimată doamnă, 
Stimate domn, 
 
 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cod de identificare fiscală 14942091, cu sediul în Bucureşti, B-

dul Unirii nr. 74, bl. J3b,tronson II + III, sector 3, tel: 021316.08.04, fax: 021316.08.03, e-mail onrc@onrc.ro, 
organizează procedura pentru atribuirea acordurilor - cadru ce are ca obiect „servicii de pază prin monitorizare şi 
intervenţie şi de servicii de pază umană pentru Oficiul Național al Registrului Comerțului – sediul central, oficiile 
registrului comerțului de pe lângă tribunale 29 loturi”, Cod CPV:79711000-1 Servicii de pază prin monitorizare şi 
intervenţie, Cod CPV:79713000-5 Servicii de pază umană. 

 
1. Procedura de atribuire: procedură proprie simplificată privind achiziţia de servicii din categoria celor cuprinse 

în Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
 

2. Tipul serviciilor și durata acordului cadru:  
 Servicii de pază prin monitorizare și intervenție și servicii de pază umană pe o durată de 12 luni, pentru 

următoarele locații  Lot 1 – ORCT ARAD, Lot 2 – ORCT BACĂU, Lot 3 – ORCT BIHOR, Lot 4 – 
ORCT BOTOȘANI, Lot 8 – ORCT CĂLĂRAȘI, Lot 10 – ORCT CLUJ, Lot 11 – ORCT 
CONSTANȚA, Lot 12 – ORCT DÂMBOVIȚA, Lot 13 – ORCT DOLJ, Lot 14 – ORCT GIURGIU, Lot 
15 – ORCT HARGHITA, Lot 16 – ORCT HUNEDOARA, Lot 18 – ORCT MARAMUREȘ, Lot 19 – 
ORCT MUREȘ, Lot 20 – ORCT NEAMȚ, Lot 21 – ORCT OLT, Lot 23 – ORCT SĂLAJ, Lot 24 – 
ORCT SIBIU, Lot 25 – ORCT SATU MARE, Lot 27 – ORCT TULCEA, Lot 28 – ORCT VRANCEA; 

 
 Servicii de pază umană pe o durată de 12 luni, pentru următoarele locații  Lot 23 – ORCT SĂLAJ și Lot 

26 – ORCT TIMIS; 
 
 Servicii de pază prin monitorizare și intervenție pe o durată de 12 luni, pentru următoarele locații   
 Lot 5 – ORCT BRAȘOV, Lot 6 – ORCT BUCUREȘTI, Lot 7 – ORCT BUZĂU, Lot 9 – ORCT 

CARAȘ SEVERIN, Lot 17 – BIROU TERITORIAL BUFTEA AL ORCT ILFOV, Lot 22 – ORCT 
PRAHOVA, Lot 29 –ONRC-sediul central;       

 
3. Sursa de finanţare: bugetul de stat. 
 
4. Valoarea maximă a acordului cadru pentru cele 29 loturi: 1.026.510,00 lei fără TVA. Cantităţile şi valorile 
minime şi maxime ale acordului – cadru şi ale contractelor subsecvente, se găsesc în anexa la caietul de 
sarcini.  
5. Data deschiderii ofertelor: 14.12.2022, ora 11:30. 
 
6. Termen limită de depunere a ofertelor: Ofertele semnate de către reprezentantul legal sau persoana 
împuternicită în acest sens de reprezentantul legal, se vor depune la sediul Oficiului Naţional al Registrului 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 
București, Bd. Unirii  nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; 

 Cod poștal: 030837; Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091.  
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Comerţului, bulevardul UNIRII NR. 74, BL. J3b, Tronson II+III, Etajul 6 (SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI 
PROIECTE), Sector 3, Bucureşti cu mențiunea „OFERTĂ PENTRU ATRIBUIREA ACORDULUI CADRU DE 
SERVICII DE PAZĂ PRIN MONITORIZARE ȘI INTERVENȚIE ȘI DE SERVICII DE PAZĂ UMANĂ PENTRU 
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI – SEDIUL CENTRAL ȘI OFICIILE REGISTRULUI 
COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALE a nu se deschide înainte de 14.12.2022 ora 11:30” astfel încât 
să parvină autorităţii contractante până în data de 14.12.2022 ora 11:00, conform Secțiunea 3- Specificaţii 
referitoare la modul de prezentare a documentelor de calificare şi a propunerii financiare, din fișa de 
date. 
 
7. Modul de prezentare al ofertei: 
7.1 Documente de calificare cu mențiunea, „Documente de calificare”: 
a) Fișă informații generale (Anexa nr. 5);  
b) Împuternicire – Formular 1(după caz); 
c) Declarație privind evitarea conflictului de interese prin neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 şi art. 60 
din  Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare (Anexa nr. 9); 
d) Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice cu modificările și completările ulterioare(Anexa nr. 6); 
e) Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 cu modificările și 
completările ulterioare(Anexa nr. 7); 
f) Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 cu modificările și 
completările ulterioare(Anexa nr. 8); 
g) Declarație privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si 
privind respectarea legislației de securitate si sănătate în muncă – Formular 2. 
7.2  Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

CERINȚA 1 (cerință valabilă pentru toate loturile): ofertantul trebuie să dețină Licența de funcționare, 
eliberată de către Inspectoratul General al Poliției Române, în conformitate cu art. 19 din Legea nr. 
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată cu modificările și 
completările ulterioare, pentru efectuarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, precum și 
consultanță; 
  
Modalitate de îndeplinire: Ofertantul va prezenta licența de funcționare emisă de Inspectoratul General al 
Poliției Române, în conformitate cu art. 19 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor și protecția persoanelor, republicată cu modificările și completările ulterioare - Documentele vor fi 
prezentate în copie cu mențiunea “conform cu originalul”. Ofertanții străini se supun aceleiași licențieri, 
conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată 
cu modificările și completările ulterioare. 
 
CERINȚA 2: (cerință valabilă pentru toate loturile cu excepția Lot 23 – ORCT SĂLAJ și Lot 26 – 
ORCT TIMIS): Ofertantul trebuie să dețină avizul favorabil emis de către Inspectoratul General al Poliției 
Române (inclusiv Anexa 1B la avizul dispeceratului – Dispunerea echipajelor de intervenție ale 
dispeceratului) pentru funcționarea dispeceratelor unde se vor conecta sistemele de detecție la efracție, 
incendiu și inundație (după caz), corespunzător fiecărui lot, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată cu modificările și completările 
ulterioare. 
Modalitate de îndeplinire: Ofertantul va prezenta avizul favorabil emis de către Inspectoratul General al 
Poliției Române (inclusiv Anexa 1B la avizul dispeceratului – Dispunerea echipajelor de intervenție 
ale dispeceratului) pentru funcționarea dispeceratelor unde se vor conecta sistemele de detecție la 
efracție, incendiu și inundație (după caz), conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată cu modificările și completările ulterioare. 
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Documentele vor fi prezentate în copie cu mențiunea “conform cu originalul”. Ofertanții străini se supun 
aceleiași licențieri, conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor, republicată cu modificările și completările ulterioare. Cerințele privind capacitatea de exercitare 
a activității profesionale nu pot fi îndeplinite prin intermediul altei persoane (terțul susținător). 

În anexa 1B la avizul dispeceratului, obligatoriu se va regăsi cel puțin un vehicul cu echipaj care 
realizează intervenția în localitatea unde își are sediul ORCT/ONRC, corespunzător fiecărui lot ofertat. 

Pe Anexa 1B la avizul dispeceratului – Dispunerea echipajelor de intervenție ale 
dispeceratului, se va regăsi, în mod obligatoriu ștampila Inspectoratului General al Poliției Române. 
 
CERINȚA 3: (cerință valabilă pentru loturile 1-22, 24, 25, 27-29): Pentru activitatea de conectare a 
sistemelor de detecție la efracție, incendiu și inundație (după caz) la Dispeceratele de monitorizare, 
ofertantul trebuie să dețină Licența de funcționare, eliberată de către Inspectoratul General al Poliției 
Române, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
protecția persoanelor, republicată cu modificările și completările ulterioare, pentru efectuarea următoarelor 
activități: instalare, modificare și întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției. 
 
CERINȚA 4: Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în 
condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se 
află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a 
realiza activităţile care fac obiectul contractului. În cazul ofertanților persoane juridice străine, se vor 
prezenta documente echivalente emise în țara de rezidență. 
Modalitate de îndeplinire: Se va prezenta certificat constatator, în original (format hârtie sau formă 
electronică având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă), sau copie 
legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul", emis de oficiul registrului comerţului de pe 
lângă tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, din care să rezulte domeniul de 
activitate principal/secundar și codurile CAEN aferente acestora. Informaţiile prezentate în certificatul 
constatator vor fi valabile/actuale la data limită de depunere a ofertelor. În cazul persoanelor fizice 
autorizate se vor prezenta documente de confirmare a capacităţii de exercitare a activităţii profesionale 
conforme cu legislaţia aplicabilă acestora. Obiectul acordului-cadru trebuie să aibă corespondent în codul 
CAEN din certificatul constatator. În cazul ofertanților persoane juridice străine, se vor prezenta documente 
echivalente emise în țara de rezidență. 
Cerinţa este valabilă şi pentru subcontractanţi şi/sau terţi susţinători. 
 
CERINȚA 5: Operatorii economici trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani in cadrul a maximum 3 
contracte, au prestat servicii similare, în valoare de minim:  
- 23.000,00 lei, fără TVA, pentru fiecare lot ofertat, pentru următoarele loturi: Lot 1 – ORCT ARAD, Lot 2 – 
ORCT BACĂU, Lot 3 – ORCT BIHOR, Lot 4 – ORCT BOTOȘANI, Lot 8 – ORCT CĂLĂRAȘI, Lot 10 – 
ORCT CLUJ, Lot 11 – ORCT CONSTANȚA, Lot 12 – ORCT DÂMBOVIȚA, Lot 13 – ORCT DOLJ, Lot 14 – 
ORCT GIURGIU, Lot 15 – ORCT HARGHITA, Lot 16 – ORCT HUNEDOARA, Lot 18 – ORCT 
MARAMUREȘ, Lot 19 – ORCT MUREȘ, Lot 20 – ORCT NEAMȚ, Lot 21 – ORCT OLT, Lot 23 – ORCT 
SĂLAJ, Lot 24 – ORCT SIBIU, Lot 25 – ORCT SATU MARE, Lot 27 – ORCT TULCEA, Lot 28 – ORCT 
VRANCEA; 
- 21.000 lei, fără TVA, pentru fiecare lot ofertat, pentru următoarele loturi: Lot 23 – ORCT SĂLAJ și Lot 26 – 
ORCT TIMIS; 
- 1.110,00 lei, fără TVA, pentru fiecare lot ofertat, pentru următoarele loturi: Lot 5 – ORCT BRAȘOV, Lot 6 – 
ORCT BUCUREȘTI, Lot 7 – ORCT BUZĂU, Lot 9 – ORCT CARAȘ SEVERIN, Lot 17 – BIROU 
TERITORIAL BUFTEA AL ORCT ILFOV, Lot 22 – ORCT PRAHOVA, Lot 29 –ONRC-sediul central; 
Valoarea minimă se referă numai la partea executată de către operatorul economic ofertant, în cazul în care 
oferta depusă a fost alta decât oferta individuală. 
Ofertanţii trebuie să prezinte orice certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de 
către clientul beneficiar, în copie lizibilă cu menţiunea ”conform cu originalul”, prin care se confirmă că au 
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prestat în ultimii 3 ani servicii de siguranță (servicii de pază prin monitorizare şi intervenţie, servicii de pază 
umană, servicii de transport valori) prin raportare la data limită de depunere a ofertelor. În cazul în care 
autoritatea contractantă este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită 
stabilit pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se 
extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi 
operatorii care au prezentat dovada experienţei în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-
limită stabilit pentru depunerea ofertelor şi stabilirea astfel a unei noi date nu pot conduce în mod automat la 
respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa este situată în afara perioadei de 3 ani raportate la noua 
dată-limită de depunere a ofertelor, atât timp cât acesta, la data iniţial stabilită în invitația de participare, 
îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta solicitată. În situaţia în care ofertantul a fost înfiinţat sau şi-a 
început activitatea economică de mai puţin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informaţiilor 
corespunzătoare perioadei efective de activitate. Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a 
cerinței, eventuala conversie leu-altă valută se face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de 
Banca Națională a României. Cursul leu/alta valuta ce va fi luat în calcul pentru anul in curs, este cursul 
stabilit de BNR la data publicarii invitației de participare pentru prezenta procedură. 
Modalitate de îndeplinire: Ofertantul va preciza următoarele informaţii: numărul şi data contractului invocat 
drept experienţă similară, valoarea, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie pentru dovedirea 
faptului că au fost recepţionate în cadrul perioadei de 3 ani, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru 
care a fost responsabil. Ofertantul va prezenta documentele justificative (contracte, recomandări, 
procese verbale, etc. sau orice alte documente relevante în susţinerea cerinţei), care probează 
îndeplinirea celor asumate. Autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final 
al serviciilor ce fac obiectul contractului prezentat drept experienţă, pentru confirmarea celor prezentate de 
ofertant.  
Capacitatea tehnică şi/sau profesională poate fi dovedită prin susţinerea unui/unor terţ. În cazul în 
care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată de 
către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin 
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Angajamentul trebuie să fie explicit, scris şi 
necondiţionat, precizând fără echivoc cerinţa pentru care terţul înţelege să acorde susţinerea, precum şi 
modalitatea concretă de acordare a susţinerii, în condiţiile legii. Odată cu angajamentul de susţinere, 
ofertantul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, 
din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea 
propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. 
Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele care sunt aduse în 
susţinere şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat în funcţie de 
necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză, în condiţiile şi în termenele acestuia. 
Atunci când ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinţei de calificare legată de capacitatea tehnică şi /sau 
profesională prin invocarea susţinerii acordate de unul sau mai mulţi terţi, capacitatea acestuia/acestora se 
va cumula cu cea a ofertantului în ceea ce privește respectiva/respectivele cerinţe.  
Modalitate de îndeplinire: Se va prezenta angajamentul ferm al terţului susţinător/angajamentele ferme 
ale terţilor susţinători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători vor asigura 
îndeplinirea angajamentului. Ofertantul va anexa documentele justificative care probează cele asumate în 
angajamente. Din angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători 
trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. 
În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea 
criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor 
tuturor membrilor grupului, caz în care aceştia vor răspunde în mod solidar pentru executarea acordului-
cadru. 
CERINȚA 6:  Informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o 
subcontracteze. În cazul în care ofertantul are subcontractanţi, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în 
oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care 
urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi 
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acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. Răspunderea contractantului în ceea ce priveşte 
modul de îndeplinire a contractului de achiziție publică nu este diminuată în cazul în care o parte/parţi din 
contract sunt îndeplinite de subcontractanţi. Resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi 
se vor lua în considerare dacă se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în 
contractul care urmează să fie îndeplinit. 
Modalitate de îndeplinire: În cazul în care ofertantul utilizează capacităţile subcontractantului/ 
subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta acordul de subcontractare. 
Subcontractanţii precizează în acordul de subcontractare informaţiile aferente criteriilor de calificare pe care 
le îndeplineşte menţionând numărul şi data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă 
pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplineşte o cerinţă de calificare, atunci acesta va 
completa anexele nr. 6, 7, 8 și 9, doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. 

7.3 Propunerea tehnică cu mențiunea ,,Propunere tehnică”, semnată de către reprezentantul legal sau 
persoana împuternicită în acest sens de reprezentantul legal. 
 Propunerea tehnică va fi întocmită pentru fiecare lot  în parte pentru care se depune ofertă, prin  completarea 
Formularului 3, Formularului 4, Formularului 5 (după caz) și Formularului 6. 
7.4 Propunerea financiară cu mențiunea „Propunere financiară”, semnată de către reprezentantul legal sau 
persoana împuternicită în acest sens de reprezentantul legal. 
Propunerea financiară va fi întocmită pentru fiecare lot în parte pentru care se depune ofertă, prin  completare:  
- Anexa nr. 1 și după caz: Anexa nr. 1.1, Anexa nr. 1.2, Anexa nr. 1.3; 
-  Anexa nr. 2; 
-  Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4 - dacă este cazul; 
 
8. Şedinţa de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cod de 
identificare fiscală 14942091, cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii nr. 74, bl. J3b, tronson II + III, sector 3, tel: 
021316.08.04, fax: 316.08.03, E-mail onrc@onrc.ro și nu este publică. 
 
9. Ofertele se vor redacta în limba română. 
 
10. Criteriul de atribuire: „cel mai bun raport calitate-preț”, conform prevederilor din fișa de date.  
 
11. Garanţia de participare: nu este cazul. 
 
12. Garanția de bună execuţie: nu este cazul. 
 
13. Documentația de atribuire a acordului cadru (fișa de date, caiet de sarcini, anexe, formulare, model acord 
cadru și model contract subsecvent) este prezentată anexat. 
 
14. Propunerea tehnică şi propunerea financiară depuse au un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere 
al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei, oferta depusă fiind oferta finală ce nu mai poate fi 
îmbunătăţită. 
 
15. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 120 de zile. 
 
16. Ofertanții pot depune ofertă pentru un lot sau mai multe loturi. 
           Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise pe adresa de e-mail mihaelacristina.joita@onrc.ro 

până în data de 07.12.2022. 
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         Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor în data de 08.12.2022. 
 Documentația de atribuire, în format editabil, se regăsește pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului www.onrc.ro la Secţiunea .Informaţii publice/Achiziţii publice/2022/, Achiziții publice de servicii 
prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 
7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016, anul 2022. 

Având în vedere valoarea estimată a achiziţiei precum şi obiectul acesteia, asigurarea publicității se va 
face pe pagina de internet www.onrc.ro, la secțiunea, Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la 
 Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, 
inițiate după data de 26.05.2016, anul 2022. De asemenea, răspunsurile la solicitările de clarificări se vor publica 
pe site-ul www.onrc.ro, la procedura mai sus menționată. 

 
 Vă mulțumim pentru colaborare, 
 
 
  

Valentina BURDESCU 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2022-12-05T15:51:56+0200
	ONRC
	SN=Burdescu, G=Valentina, S=Bucuresti, SERIALNUMBER=BV80, CN=Valentina Burdescu, O=Oficiul National al Registrului Comertului, L=Bucuresti, C=RO
	Semnare documente


		2022-12-05T16:02:11+0200




