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                                                                                                                            Nr. 58785/20.01.2022 
 

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 
„Achiziţia de 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 şi 
birourile teritoriale”, 46 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. Durata acordului cadru:  

► Achiziţionarea serviciilor de pază prin monitorizare și intervenție și servicii de pază umană se va 

face pe baza încheierii unui acord-cadru, cu valabilitate pe o perioadă de 14 luni de la data încheierii 

pentru: Lot 1-ORCT ALBA, Lot 2-ORCT ARAD, Lot 3-ORCT ARGEȘ, Lot 4-ORCT BACĂU, Lot 5-

ORCT BIHOR, Lot 6-ORCT BISTRIȚA-NĂSĂUD, Lot 7-ORCT BOTOȘANI, Lot 8-ORCT BRĂILA, Lot 

9-ORCT BRAȘOV, Lot 11-ORCT BUZĂU, Lot 12-ORCT CĂLĂRAȘI, Lot 13-ORCT CARAȘ-SEVERIN, 

Lot 14-ORCT CLUJ, Lot 16-ORCT COVASNA, Lot 18 ORCT-DOLJ, Lot 19-ORCT GALAȚI, Lot 20-

ORCT GIURGIU, Lot 21-ORCT GORJ, Lot 22-ORCT HARGHITA, Lot 23-ORCT HUNEDOARA, Lot 

24-ORCT IALOMIȚA, Lot 25-ORCT IAȘI, Lot 26-ORCT ILFOV, Lot 30-ORCT NEAMȚ, Lot 31-ORCT 

OLT, Lot 33-ORCT SĂLAJ, Lot 34-ORCT SATU-MARE, Lot 35-ORCT SIBIU, Lot 36-ORCT 

SUCEAVA, Lot 37-ORCT TELEORMAN, Lot 39-ORCT TULCEA, Lot 41-ORCT VASLUI, Lot 44-ORCT 

IAȘI - Biroul Teritorial PAȘCANI, Lot 45-ORCT ILFOV - Biroul Teritorial BUFTEA, Lot 46-ORCT 

MUREȘ  - Biroul Teritorial SIGHIȘOARA 

► Achiziţionarea serviciilor de pază prin monitorizare și intervenție și servicii de pază umană se va 

face pe baza încheierii unui acord-cadru, cu valabilitate pe o perioadă de 12 luni de la data încheierii 

pentru: Lot 10-ORCT BUCUREȘTI, Lot 15 ORCT-CONSTANȚA, Lot 17 ORCT-DÂMBOVIȚA, Lot 27-

ORCT MARAMUREȘ, Lot 28-ORCT MEHEDINȚI, Lot 29-ORCT MUREȘ, Lot 32-ORCT PRAHOVA, 

Lot 38-ORCT TIMIȘ, Lot 40-ORCT VÂLCEA, Lot 42-ORCT VRANCEA, Lot 43-ONRC- sediul central. 

3. Sursa de finanţare: bugetul de stat. 

4. Valoarea estimată a contractului: 2.621.984,20 lei, fără TVA.  

5. Data deschiderii ofertelor: 02.02.2022, 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 

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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Registrului 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, OFICIILE REGISTRULUI COMERȚULUI DE 
PE LÂNGĂ TRIBUNALE ȘI BIROURILE TERITORIALE” astfel încât să parvină autorităţii 
contractante până în data de 02.02.2022, 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. 6);  

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. 10); 

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. 7); 

e) Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 cu modificările 

și completările ulterioare(Anexa nr. 8); 

f) Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 cu modificările 

și completările ulterioare(Anexa nr. 9); 

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 

Ofertanții vor prezenta în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” următoarele documentele: 
►Pentru activitatea de pază umană, ofertantul trebuie să dețină: 
- Licența de funcționare IGP, 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 următoarelor 
activități: 
 a) servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, precum și consultanță; 
 b) servicii de pază a transporturilor de bunuri și valori, precum și consultanță; 
 c) servicii de protecție personală specializată și consultanță. 
►Pentru activitatea de monitorizare și pentru activitatea de intervenție, 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. 
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. 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 
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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/BT, 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. 
►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 IGP, 
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. 
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). 

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. 1.4, Anexa nr. 

1.5, Anexa nr. 1.6, Anexa nr. 1.7, Anexa nr. 1.8; 

-  Anexa nr. 2; 

-  Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4 - dacă este cazul; 

-  Anexa nr. 5. 

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: „prețul cel mai scăzut”.  

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: 150 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 dan.gheldiu@onrc.ro 

până în data de 26.01.2022. 

         Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor în data de 27.01.2022. 

 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 
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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  
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