
 

În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) 
- Direcţia Regională Bucureşti, cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Lucian Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod 
poştal: 031072, intenţionează să achiziţioneze servicii de efectuare a analizei de risc la securitatea 
fizică pentru obiectivul Laborator Acreditat pentru Încercări de Compatibilitate Elactromagnetică, aflat 
în proprietatea ANCOM. 
 
Punct de contact:  Oficiul Achiziţii Regionale, Tel.  0372.845.002, 0732.005.605 Fax:  021.323.31.97, 
în atenţia:  Gabriela Sturzu, email:  gabriela.sturzu@ancom.org.ro 
 
     Tip anunt: Cumparare directa 
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumira achiziţiei: 
 

 Comandă având ca obiect achiziţia de servicii de efectuare a analizei de risc la 
securitatea fizică pentru obiectivul Laborator Acreditat pentru Încercări de Compatibilitate 
Elactromagnetică, sat Prejmer, com. Prejmer, jud. Brașov, aflat în proprietatea ANCOM. 

3. CPV: 71317000-3 
 
4. Descrierea contractului 

 Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în  întocmirea Analizei de risc la securitatea fizică 
la sediul Laboratorului Acreditat pentru Încercări de Compatibilitate Elactromagnetică din sat Prejmer, 
com. Prejmer, jud. Brașov  
 
Descrierea obiectivului:  
Teren identificat în Cartea Funciară nr. 101845 a localităţii Prejmer, cu numărul cadastral 1437,cu 
suprafata de 2834mp; 
Terenul se află intre 2 străzi, strada Pajiştii şi strada Braşovului, are formă de patrulater trapezoidal, 
cu lungimea aliamentului de pe strada Pajiştii de 22,36m şi de pe strada Braşovului de 20,79m.  
Cladire - corp C1: 
-Suprafața construită la sol: 552,00 mp 
-Suprafața construită desfășurată: 752,00 mp 
-Suprafața utilă totală: 483,00 mp 
-Suprafețe terase/balcoane exterioare/platforme: 101,00 mp. 
Anexe: -  cabină de pază cu grup sanitar propriu şi spaţiu de odihnă- corp C2, având dimensiunile 
de aprox. 6 m x 2,5 m deci, suprafața utilă totală de 15mp (in vecinătatea porţii de acces din strada 
Pajiştii). Suprafața construită la sol: 19,50 mp/Suprafața construită desfășurată:19,50 mp; 

- platforma grup electogen; 
- imprejmuire generala 



Adresa: Judeţul Braşov, Comuna Prejmer, Satul Prejmer, Cod poştal 507165, Str. Braşovului, Nr. FN;  
Persoane care-si desfășoară activitatea in sediul Laboratorului:  in medie 5 angajați 

 
- Oferta tehnică trebuie să cuprindă angajamentul de a efectua analiza de risc la securitatea 

fizică 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 analiza de risc va fi efectuata de către 
specialişti înscrişi în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică (RNERSF) care 
îndeplinesc condiţiile impuse prin Intrucţiunile nr. 9/2013 pentru elaborarea analizelor de risc. În plus, 
ofertanţii trebuie să prezinte numele specialiştilor care vor efectua analiza de risc şi trebuie să se 
angajeze că analiza de risc va fi efectuata prin experţii nominalizaţi care nu pot fi schimbaţi decât cu 
acordul expres exprimat de ANCOM DRB. 

- 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 tratatare a riscurilor la securitatea fizică, grila de 
evaluare, documentele suport, etc.). Livrabilele vor fi predate si receptionate la sediul ANCOM DRB ( 
Str. Lucian blaga, Nr. 4, Bloc M110, sector 3, Bucuresti), pe suport de hârtie, în original, în 2 (două) 
exemplare.  
Documentaţia privind analiza de risc cuprinde: 

 raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică; 
 grila de evaluare, specifică obiectului de activitate; 
 documentele suport. 

 
Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde: 

 nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării; 
 amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi, cu impact asupra 

activităţii unităţii; 
 cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii 

beneficiare; 
 sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse şi cauzele 

riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra 
persoanelor şi activităţii; 

 analizarea riscurilor identificate; 
 estimarea riscurilor la securitatea fizică; 
 stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi 

implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional; 
 estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc 

asumat; 
 concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor în 

vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menţionând concret 
dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice 
de supraveghere video, efracţie, control acces şi alarmare, elementele de protecţie 
mecanofizică, precum şi alte măsuri. 
 

ANCOM va permite accesul reprezentanţilor prestatorului in obiectiv  pentru a efectua analiza de risc 
in timpul programului de lucru al ANCOM – de luni până joi orele 9.00 – 16.00 şi vineri 9.00 – 13.30. 

 
5. Valoarea estimata fara TVA:  2000,00 lei 



 
6. Condiţii contract: 

În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, care nu trebuie să fie mai mare de 30 
(treizeci) zile calendaristice de la data primirii comenzii scrise transmise de către ANCOM. 

Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediul ANCOM din str. Lucian 
Blaga, nr. 4, Bl. M110, tronson 1, sector 3 sau la sediul Oficiului Județean Brașov din str. Bisericii 
Române 101, Brașov. 

Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din 
valoarea prezentei comenzi, 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 ANCOM din obligaţiile 
de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.   

În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, prestatorul are obligaţia de a le 
plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM. 

 
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 are loc, 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 
comenzii. 
 

Prezentarea propunerii financiare:  Oferta financiară va conține prețul total al ofertei 
exprimat în Lei, cu şi fără TVA. 

Preţul va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de prestarea serviciilor 
care fac obiectul prezentei achiziţii. 

Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor care fac 
obiectul prezentei achiziţii. 
 

Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al 
ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în 
prezenta solicitare de ofertă.  

 
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM - DRB din Strada Lucian 

Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod poştal 031072, Mun. Bucuresti. 
Plata pretului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a rezultatelor 

serviciilor.  
Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de ANCOM, si 

in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in 
perioada 24-31 a lunii.  

In situatia in care factura este primită anterior sau la data receptiei, plata se va efectua in 
termen de maxim 30 de zile de la data semnarii procesului-verbal de receptie a rezultatelor serviciilor 



si in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in 
perioada 24-31 a lunii.  

In situatia in care factura este primita dupa semnarea procesului-verbal de receptie a 
rezultatelor serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la data 
primirii facturii si in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata 
facturilor in perioada 24-31 a lunii. 

Nu se admite efectuarea de plati in avans sau plati partiale. 
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM. 
 

7. Condiţii de participare 

Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului: 
- în copie, certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 
persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 
precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
8. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul 
cel mai scăzut in Lei, fara TVA.  

 
9. Informatii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data de 18.08.2014 (inclusiv), ora 17.00, prin fax la nr 
021.323.31.97 sau prin email la adresa gabriela.sturzu@ancom.org.ro sau prin depunere direct sau 
prin poştă la Registratură – sediul ANCOM - DRB din Mun. Bucureşti, Cod poştal 031072, Sector 3, Str. 
Luciasn Blaga, Nr. 4. 

  
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 18.08.2014 (inclusiv), ora 

17.00, nu va fi luată în considerare. 
În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să prezinte 

oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic. De 
asemenea, pe plicul se va menţiona „ În atenţia Oficiului Achizitii Regionale / ANCOM -DRB”. Dacă 
plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate 
pentru rătăcirea ofertei. 

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 18.10.2014 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. 
  
  

  


