
În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 
 

SOLICITARE  DE OFERTĂ 
 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu 
sediul în Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3 solicită oferta dvs. pentru servicii de 
efectuare a analizei de risc la securitatea fizică pentru obiectivul aflat în proprietatea ANCOM DR 
Timis din Drobeta Turnu Serverin  - cod CPV: 71317000-3. 

 
1. OBIECTUL SOLICITĂRII:  
Achiziţia de servicii de evaluare a riscului la securitatea fizică pentru obiectivele ANCOM 

prevăzute în anexă în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor, precum şi cu Instrucţiunile nr. 9/2013 ale Ministerului Afacerilor 
Interne privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii 
nr. 333/2003. 

 
2. CERINŢE OBLIGATORII: 
Ofertanţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

 - Oferta tehnică trebuie să cuprindă angajamentul de a efectua analiza de risc la 
securitatea fizică pentru locatia mentionata, cu respectarea  dispoziţiilor legale incidente: Legea 
nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările 
şi completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 aprobate prin 
H.G. nr. 301/2012 şi Instrucţiunile Ministrului Afacerilor Interne nr. 9/2013; 
 - Ofertanţii trebuie să declare în cuprinsul ofertei că analizele de risc vor fi efectuate de 
către specialişti înscrişi în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică (RNERSF) 
care îndeplinesc condiţiile impuse prin Instrucţiunile nr. 9/2013 pentru elaborarea analizelor de 
risc. În plus, ofertanţii trebuie să prezinte numele specialiştilor care vor efectua analizele de risc şi 
trebuie să se angajeze că analizele de risc aferente locatiei ANCOM din Drobeta Turnu Severin, 
Str Soveja nr. 59A vor fi efectuate prin experţii nominalizaţi care nu pot fi schimbaţi decât cu 
acordul expres exprimat de ANCOM; 
 - Ofertanţii trebuie să declare că au capacitatea efectuării analizelor de risc la locatia 
precizata şi că vor suporta toate cheltuielile aferente prestării serviciilor incluzând fără limitare 
costurile deplasării şi cazării personalului în locaţia ANCOM. 
 

3. ALTE CERINŢE OBLIGATORII: 
Ofertanţii trebuie să se angajeze că vor fi respectate în cursul prestării serviciilor: 
- să asigure efectuarea analizelor de risc la locaţia ANCOM; după semnarea contractului, 

prestatorul va prezenta beneficiarului un grafic de lucru cu privire la prestarea, grafic care trebuie 
aprobat în prealabil de către ANCOM.  

- prestatorul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor şi informaţiilor obţinute de 
la ANCOM, precum şi a celor rezultate în urma realizării analizei de risc; 

- prestatorul are obligaţia de a livra la sfârşitul perioadei de prestare a serviciilor, 
documentaţia privind analiza de risc (raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea 
fizică, grila de evaluare, documentele suport, etc.). Livrabilele vor fi predate şi recepţionate la 



sediul ANCOM DR Timis, pe suport de hârtie, în original, în 2 (două) exemplare. Termenul de 
prestare a tuturor serviciilor nu poate depăşi 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data semnării 
contractului de către ambele părţi. Termenul se consideră respectat în cazul în care procesele 
verbale de recepţie aferente prestării serviciilor sunt semnate până la expirarea termenului de mai 
sus.  

- prestatorul are obligaţia ca şi după livrarea documentaţiilor privind analiza de risc să 
transmită la solicitarea ANCOM şi fără a solicita costuri suplimentare, lămuriri cu privire măsurile 
de securitate care se regăsesc în cuprinsul analizelor de risc. Lămuririle trebuie transmise în 
termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la solicitarea ANCOM. 

ANCOM va permite accesul reprezentanţilor prestatorului la locatia mentionata pentru care 
trebuie efectuate analizele de risc conform graficului de lucru aprobat şi cu respectarea 
programului de lucru al ANCOM – de luni până joi orele 8.30 – 17.00 şi vineri 8.30 – 14.30.  

De asemenea, ANCOM va prezenta prestatorului toate informaţiile şi datele necesare 
prestării serviciilor în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitarea acestora de către prestator.  

În situaţia nerespectării de către ANCOM a termenelor în sarcina sa pentru permiterea 
accesului la locaţii şi/sau pentru furnizarea informaţiilor, perioadele cu care se depăşesc aceste 
termene nu vor fi incluse în termenul de prestare a serviciilor şi nu vor putea fi solicitate penalităţi 
de întârziere în sarcina vreunei părţi pentru aceste întârzieri. 
 

4. OFERTA FINANCIARĂ va conţine preţul total al ofertei exprimat în Lei, cu şi fără 
TVA. 

Preţurile din ofertă trebuie să fie ferme şi nu vor putea fi modificate pe parcursul prestării 
serviciilor care fac obiectul prezentei achiziţii. 

Valoarea estimată a achiziţiei este de:  700 lei fără TVA. 
  
 5. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele 
solicitate prin prezenta şi care are valoarea totală cea mai scăzută. 

 
6. CONDIŢII DE PLATĂ:  

- plata preţului se va efectua în Lei prin ordin de plată în contul deschis la trezoreria statului după 
prestarea tuturor serviciilor;  
-  plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primite şi acceptate de ANCOM, şi în 
conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în 
perioada 24-31 a lunii. 
- în situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei tuturor livrabilelor aferente 
prestării serviciilor care fac obictul achiziţiei, plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de 
la data semnării proceselor verbale de recepţie a tuturor livrabilelor şi în conformitate cu 
prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor în perioada 24-31 a 
lunii. 
- în situaţia în care factura este primită după semnarea proceselor verbale de recepţie a tuturor 
livrabilelor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data 
primirii facturii şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind 
plata facturilor în perioada 24-31 a lunii.  
 
  Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau parţiale. 

Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 
 

7. ALTE MENŢIUNI OBLIGATORII CARE SE VOR REGĂSI ÎN CONTRACT: 
 
- În cursul derulării contractului de servicii, prestatorul are obligaţia de a păstra 

confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces; în acest sens, prestatorul nu are 
dreptul, fără acordul scris al Achizitorului: 



a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara 
acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de 
derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

- Prestatorul garantează faptul că metodologia şi instrumentele propuse pentru prestarea 
serviciilor, rezultatele serviciilor şi/sau materialele folosite nu încalcă şi nu vor încălca în vreun fel 
drepturile vreunei terţe părţi. 

- La momentul semnării procesului - verbal de recepţie, în mod automat şi fără 
îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile, transferul exclusiv al dreptului de proprietate, inclusiv 
toate drepturile patrimoniale de autor asupra livrabilului rezultat din prestarea serviciilor ce fac 
obiectul contractului; în acest sens, Achizitorul are dreptul exclusiv şi nelimitat de a utiliza, difuza 
şi/sau multiplica şi/sau exploata livrabilele şi datele cuprinse în acesta, după cum consideră 
cuvenit, în conformitate cu nevoile sale; pentru evitarea oricărui dubiu, se convine faptul că 
cesiunea drepturilor patrimoniale de autor are caracter exclusiv, nu este limitată teritorial, este 
realizată pe o durata nedeterminată şi nelimitată, este definitivă şi integrală; preţul cesiunii este 
inclus în preţul total al contractului. 

- Prestatorul are obligaţia de a presta toate serviciile care fac obiectul contractului în 
termenul ofertat care nu poate fi mai mare de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data semnării 
contractului de către ambele părţi; termenul se consideră respectat în măsura în care procesul 
verbal de recepţie este semnat până la expirarea acestui termen.  

- În cazul neîndeplinirii culpabile a oricăror obligaţii asumate prin prezentul contract, 
Prestatorul datorează Achizitorului penalităţi de întârziere de 0,15% din preţul total al 
Contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei 
obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către Achizitor din obligaţia de 
plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere. În cazul în care 
penalităţile nu pot fi deduse din preţ, Prestatorul are obligaţia de a le plăti în termen de maxim 10 
(zece) zile de la primirea solicitării din partea Achizitorului. 

 
 8. PREZENTAREA OFERTEI: 

Oferta se va transmite prin una din următoarele modalităţi: 
- email, la adresa: ramona.botoroaga@ancom.org.ro; 
- depunere la Registratură, la sediul ANCOM DR Timis, din Mun. Timisoara, str. Horia, nr. 

24,  până la data de 05.06.2015, ora 16:00. 
Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0372-845.872; persoană de contact: Ramona 
BOTOROAGA. 

Oferta se poate retrage şi modifica înainte de data limită de depunere a ofertei, respectiv 
05.06.2015, ora 16:00.  

Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 05.06.2014, ora 16:00, nu va 
fi luată în considerare. 
 

   
 


