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Secțiunea A. Informatii generale 

Servicii de pază și protecție, cod CPV 79713000-5 

 

1. Autoritatea contractantă: Ministerul Educației cu sediul în Bucureşti, strada Gen. Berthelot 

28-30, Sector 1, telefon: 021/4056330, Fax: 021/3120140, cod fiscal 13729380, email 

leonard.curca@edu.gov.ro 

 

2. Sursa de finanțare – buget de stat 

 

3. Valoarea estimată fără TVA:    Valoare contract + prelungire -  694.570,56 lei  

      Valoare contract 2021                - 466.321,60 lei 

      Valoare prelungire 2022           - 228.248,96 lei 

pentru un număr de ore estimat   - anul 2021 – 30.760 ore 

- anul 2022 – 15.056 ore 

Durata contractului este de 8 luni, încheiat cu un singur operator economic, începând cu data 

de 01.05.2021 până la 31.12.2021, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioadă de 4 luni 

(01.01.2022 – 30.04.2022), în limita bugetului disponibil. 

 

4. Obiectul contractului 

- Denumirea contractului: contract de servicii. 

- Obiectul contractului: Servicii de pază și protecție la sediile Ministerului Educației: 

Sediul Central situat în localitatea București, str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sector 1: 

 2 posturi de pază permanente 24/24/7/7; 

Sediul din strada Spiru Haret nr. 10-12, București, sector 1: 

 1 post de paza permanent 24/24/7/7, 

 1 post de pază pe timp de zi 8/24/5/7; 

Sediul din strada Spiru Haret nr. 9-11, București, sector 1: 

 1 post de paza permanent 24/24/7/7; 

Sediul din strada Știrbei Vodă nr. 39, sector 1: 
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 1 post de paza permanent 24/24/7/7, 

5. Procedura de achiziție – procedură de achiziție proprie  

 

6. Criteriul de atribuire – “preţul cel mai scăzut”, cu condiţia respectării cerinţelor din cadrul 

Specificațiilor tehnice / caietului de sarcini. 

 

7. Perioada de valabilitate a ofertei - 60 zile 

 

8. Durata prestării serviciilor – durata contractului este de 8 luni, încheiat cu un singur 

operator economic, începând cu data de 01.05.2021 până la 31.12.2021, cu posibilitatea de 

prelungire pentru o perioadă de 4 luni (01.01.2022 – 30.04.2022), în limita bugetului disponibil. 

 

9. Condiții de plată. Plata se va face in termen de 30 zile de la receptia serviciului și primirea 

facturii de la contractant. Facturile vor fi întocmite până pe data de 10 ale lunii următoare 

prestării serviciilor  și însoțite la plată de următoarele documente: 

- foaie colectivă de prezență întocmită de contractant pentru orele prestate/obiectiv în luna 

precedentă, vizată de conducătorul obiectivului. 

- centralizator care să cuprindă nr. de ore prestate, vizat obligatoriu de către persoana 

desemnată de unitate din cadrul obiectivului respectiv, să urmărească derularea contractului 

de pază. 

 

10. Garanția de bună execuție.  

Se constituie prin rețineri succesive de 5% din valoarea fără TVA a fiecărei facturi lunare, în 

contul de garanție deschis de contractant și pus la dispoziția autorității contractante. 

Contractantul are obligația deschiderii în trezorerie a contului de garanției de bună execuție în 

în 5 zile de la data semnării contractului.  

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 

oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 

contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior 

emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia 

de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, 

precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În 

situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a 

reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 

Autoritatea contractantă se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de 

la îndeplinirea obligaţiilor asumate, în urma solicitării scrise a contractantului. 

 

11. Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție 

- Declarație privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016  (formularul nr.1 anexat) 

- Declarație privind neîncadrarea în art. 165 din Legea 98/2016 (formularul nr.2 anexat)  

- Declarație privind neîncadrarea în art. 167 din Legea 98/2016 (formularul nr.3 anexat)  



                Ministerul Educației  
                DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ   

                Direcția Administrativ și Achiziții   
 

 

 

- Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art. 60 

(formularul nr.4 anexat) 

Operatorul economic desemnat castigător va prezenta documentele suport aferente, respectiv 

certificatul eliberat de Administrația Finanțelor Publice precum și certificatul/ certificatele 

eliberate de Autoritățile Publice Locale din care să rezulte faptul că operatorul economic nu 

are datorii restante către bugetul de stat sau bugetul/ bugetele locale, la momentul prezentării 

acestora. 

- Persoanele cu funcții de decizie din cadrul Ministerului Educației sunt: Sorin Mihai 

CÎMPEANU – Ministru, Gigel Paraschiv – Secretar de Stat, Ioana LAZĂR – Secretar General, 

Sorin Ștefan DECĂ – Secretar General Adjunct, Mirela Gabriela TOMA – Director General 

D.G.J.C.R.P.C., Mihai PĂUNICĂ – Director General DGE, Dănuț GHICAN – Director General 

DGI, Leonard CURCĂ – Director DAA 

 

Cerințe privind Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

- Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator 

economic. Persoanele juridice române vor prezenta Certificat constatator, eliberat de Oficiul 

Registrului Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie 

reale/actuale la momentul prezentării), din care sa reiasă că ofertantul are ca obiect de 

activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare celor din obiectul contractului. 

- Prezentarea Licenței pentru desfășurarea activităților de pază, eliberată de IGP cu avizul 

Serviciului Român de Informații conform legii 333/2003, valabilă la data deschiderii ofertelor si 

autorizatie de funcționare. 

 

Cerințe privind capacitatea tehnică si/sau profesională 

- Ofertanții, terții susținători şi subcontractanții vor prezenta lista principalelor prestări de 

servicii efectuate în cursul unei perioade care acopera cel mult 3 ani, cu indicarea valorilor, 

datelor și a beneficiarilor publici sau privati, din care sa reiasă faptul că ofertantul a prestat 

servicii similare în cadrul unuia sau mai multor contracte. Trebuie precizate informații cum ar 

fi: numarul si data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data 

si numarul documentului de recepție, precum si ponderea și/sau activitățile pentru care a fost 

responsabil. (formularul 5 anexat). De regula, documentele prin care operatorii economici pot 

îndeplini cerința privind experiența similară sunt următoarele, fără a se limita la: certificate de 

predare-primire; recomandări; procese-verbale de recepție; certificate constatatoare. 

 

12. Modul de prezentare a propunerii tehnice  

- Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încat să detalieze și să demonstreze modul de 

îndeplinire a tuturor cerințelor din cadrul caietului de sarcini/specificațiilor tehnice. Orice 

ofertă care nu îndeplinește în mod corespunzator cerințele caietului de sarcini / specificațiilor 

tehnice, va fi declarată neconformă. 

- Propunerea tehnică va consta într-o descriere detaliată a serviciilor care fac obiectul achiziției 

publice, incluzând toate documentele suport, dupa caz. Se va completa formularul 6 anexat.  
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- Operatorii economici vor prezenta și o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte 

faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile 

privind protecția muncii care sunt în vigoare în Romania, precum si că le va respecta în 

vederea implementarii contractului. Informații detaliate privind reglementările care sunt în 

vigoare la nivel național și care se referă la condițiile privind sănatatea și securitatea muncii se 

pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe site-ul: 

http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.  

- Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei în 

raport cu specificatiile tehnice ori prevederile legale în vigoare poate conduce la declararea 

ofertei ca fiind neconformă. Nerespectarea cerințelor minime prezentate în specificatiile 

tehnice precum și neprezentarea în oferta tehnică a acestora ori neprezentarea propunerii 

tehnice în cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia. 

De asemenea odata cu Propunerea tehnică se vor transmite: 

- Declarația pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, 

ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind protecția muncii care sunt 

în vigoare în Romania, precum si că le va respecta în vederea implementarii contractului. 

(formularul 8 anexat) 

 

13. Modul de prezentare a propunerii financiare 

- Moneda în care se transmite oferta: RON 

- Limba in care se redactează oferta: Limba română 

- Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale, fără TVA, cu menționarea 

distinctă a TVA și va conține Formularul de ofertă (formularul 9 anexat) care reprezintă 

elementul principal al propunerii financiare, respectiv actul prin care operatorul economic își 

manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu 

autoritatea contractantă. 

- Neprezentarea propunerii financiare în cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia. 

- În cadrul propunerii financiare operatorul economic va prezenta oferta cu prețul/oră pe 

fiecare post din care reiese valoarea totală pentru numărul total de ore, exprimată în lei, fără 

TVA 

- Pretul unitar ofertat rămâne ferm pe toată durata de valabilitate a contractului. 

- Pretul unitar ofertat va include costurile serviciilor solicitate, precum și orice alte taxe. 

(1) Având în vedere criteriul de atribuire utilizat "preţul cel mai scăzut", clasamentul ofertelor 

se stabileşte prin ordonarea crescătoare a ofertelor totale respective, oferta câştigătoare fiind 

cea de pe primul loc, respectiv cea cu preţul cel mai scăzut, a cărui valoare totală este cea mai 

mică. 

(2) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea 

contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi încheiat cu 

ofertantul a cărui nouă propunere financiară are valoarea totală cea mai mică.  

 

14. Modul de prezentare a ofertei. 

Oferta se va transmite la adresa de email leonard.curca@edu.gov.ro, în termen de 5 zile de la 

http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html
mailto:leonard.curca@edu.gov.ro
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publicare, mentionându-se totodată și obiectul contractului. Toate documentele vor fi semnate 

cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de 

servicii de certificare acreditat, reprezentând documente originale. 

Oferta va contine o Scrisoare de intenție - (formularul 10 anexat), formularul de acceptare a 

clauzelor contractuale (formularul 7 anexat) și un opis al documentelor. Ofertele depuse după 

ora și data limită nu vor fi luate în considerare.  

Ofertantul va elabora oferta în concordanţă cu prevederile prezentelor Instrucținilor privind 

achiziția şi va indica motivat în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică şi/sau 

din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de 

proprietate intelectuală. În cazul în care ofertantul nu indica motivat în cuprinsul ofertei 

caracterul confidenţial al informaţiei, se prezumă că autoritatea contractantă nu este ţinută de 

obligaţia prevăzută la art.123, alin.1) din HG nr. 395/2016 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

15. Termenul limită de transmitere a ofertei.  

- 5 zile de la publicare, ora 11,00 

 

16. Informații suplimentare.  

Oferta se va transmite la adresa de email leonard.curca@edu.gov.ro, în temenul stabilit, 

mentionându-se totodată și obiectul contractului. Toate documentele vor fi semnate cu 

semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de 

servicii de certificare acreditat, reprezentând documente originale. 

Persoana de contact leonard.curca@edu.gov.ro 

 

Notă. 

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind prezenta 

achiziție. 

Ministerul Educației și Cercetării are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi făra 

ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioada de timp 

care nu trebuie să depăşească, de regulă 2 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de 

solicitări din partea operatorului economic, dar numai acelor solicitări primite cu cel puţin 

3 zile inainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor. 

 

Solicitările de clarificări se vor transmite la adresa de email leonard.curca@edu.gov.ro.  

 

 

                  

 

 

 

 

 

mailto:leonard.curca@edu.gov.ro


                Ministerul Educației  
                DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ   

                Direcția Administrativ și Achiziții   
 

 

 

Secțiunea B: Formulare   

Formularul nr.1 

Nr. îregistrare .......... / Data ...........  

Denumire operator economic                                 

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

  

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

Către,  

Ministerul Educației, Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, București  

  

Subsemnatul,  (datele de identi ficare), 

Reprezentant împuternicit al  (denumirea/numele şi sediul/adresa 

şi datele de identificare ale operatorului economic), 

în  calitate  de  (se precizează calitatea operatorului economic care 

completează declaraţia în raport cu participarea la  procedura  de  achiziţie  -  procedura 

proprie, denumită în continuare procedura, având ca obiect 

______________________________, cu termen de depunere  a ofertelor  la data de ___________, 

organizată de Ministerul Educației, denumită în continuare   autoritatea contractantă, 

declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 

aplicate faptei de fals în declaraţii, aşa cum este aceasta reglementată de art. 326 din Codul 

penal, următoarele: 

 

Sectiunea I 

Nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 

comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

a) Constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat; 

b) Infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 -294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni assimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 

-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,  descoperirea  şi  sancţionarea  faptelor de 

corupţie, cu modificările şi completările ulterioare,  sau  de  dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

c) Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 

181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulteri oare, sau de 

dispoziţiile  corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economi c a fost condamnat; 

d) acte de terorism, prevăzute de art . 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
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economic a fost condamnat; 

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 

combatere a finanţării terorismului, republicată , cu modificările ulterioare, sau finanţarea 

terorismului, prevăzută de art.  36 din Legea nr.  535/2004,  cu modificările  şi completările 

ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 

respectivul operator economic a fost condamnat; 

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 

286/ 2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare 

ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

 

Sectiunea a 2-a 

Nu am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul 

general consolidat . 

 

Sectiunea a 3-a 

a) Nu am încălcat reglementările obligatorii stabilite în domeniul mediului,  social  şi  al 

relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia 

naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele,  convenţiile şi acordurile internaţionale în 

aceste domenii; 

b) Nu mă aflu în procedură de insolvenţă sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activităţii; 

c) Nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuţie integritatea; 

d) Nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea  concurenţei 

în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) Nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura 

în cauză, situaţie care nu poate fi remediată în mod efectiv prin al te măsuri mai puţin 

severe ; 

f) Participarea mea anterior la pregătirea procedurii de achiziţie nu conduce la o 

distorsionare a concurenţei; 

g) Nu am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce îmi reveneau în cadrul  

unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectori ale sau al unui contract 

de concesiune încheiate anterior, încălcări care să conducă la încetarea respec ti vului contract, 

plata de daune-i nterese sau alte sancţiuni comparabil e; 

 

Având în vedere cele de mai sus, Subsemnatul declar: 

- că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, pe tot parcursul procedurii, în 

scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care 
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însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum 

şi experienţa, competenţa si resursele de care dispunem. 

- că autorizez prin prezenta orice insti t utie , societate comercială , bancă, alte persoane 

juridice să  furnizeze  informaţii  reprezentanţilor  autorizaţi  ai  autorităţii  contractante  

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

Totodată, cu privire la aspectele de la Sectiunile 1-3 din prezenta declaraţie, 

Subsemnatul declar că înţeleg următoarele: 

- faptul că pot fi exclus din procedură dacă mă fac vinovat de declaraţii false în 

conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul 

verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi 

selecţie, sau dacă prezint aceste informaţii sau dacă nu sunt în măsură să prezint 

documentele justificative solic itate; 

- faptul că pot fi exclus din procedură dacă am încercat să influenţez în mod nelegal 

proce sul decizional al autorităţii contractante sau să obţin informaţii confidenţiale 

care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii sau dacă am 

furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă 

asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea mea din procedură, 

selectarea mea sau atribuirea contractului de achiziţie public către mine; 

- faptul că autoritatea contractantă, în sensul verificării şi luării unei/unor decizii cu 

privire la aspectele precizate anterior, va aplica, în mod corespunzător, regulile din 

cadrul Secţiunii a 6-a a Capitolului IV din Legea nr. 98/2016, în timpul derulării 

prezentei proceduri, care nu reprezintă o procedură de atribuire în sensul art. 68 ali 

n. (1) lit a)-g) din cadrul legii precizate anterior ci o procedură proprie în sensul alin. 

(2) lit. b) al aceluiaşi articol. 

 

  

Data completării,             _____________                      

  

Operator economic (denumirea operatorului economic), (nume semnatar, semnătură 

autorizată și stampila)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Ministerul Educației  
                DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ   

                Direcția Administrativ și Achiziții   
 

 

 

Formularul nr.2 

Nr. îregistrare .......... / Data ...........  

Denumire operator economic                                 

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

  

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 

   

Către, Ministerul Educației, Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, București  

1. Subsemnatul , _______________(datele de identificare), reprezentant  împuternicit  al 

 (denumirea/ numele şi sediul/ adresa şi 

datele  de  identificare  ale  operatorului   economic),  în calitate de  (se precizează calitatea 

operatorului economic care completează declaraţia în raport cu participarea la  procedura  de  

achiziţie  -  procedura  proprie,  denumită  în  continuare procedura, având ca obiect 

_____________________, cu termen de depunere a ofertelor la data de   ___, organizată de 

Ministerul Educației, denumită în continuare autoritatea contractantă, 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a  sancţiunilor 

aplicate faptei de fals în declaraţii, aşa cum este aceasta reglementat ă de art. 326 din 

Codul penal, următoarele: 

a) Nu  mă  aflu  în  situaţia  în  care  am  drept  membri  în  cadrul   consiliului   de  

administraţie / organului de conducere sau de supervizare şi /sau am acţionari ori 

asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 

doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în 

cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 

procedură; 

b) Nu mă aflu în situaţia în care am nominalizat printre principalele persoane 

desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/ soţie, rudă sau afin 

până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu 

funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de 

achiziţie implicat în procedură. 

c) Nu voi angaja sau încheia, după semnarea contractului de achiziţie publică în 

calitate de ofertant declarat câştigător, orice alte înţelegeri privind prestarea de 

servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului respectiv, cu persoane 

fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor 

depuse în cadrul procedurii ori angajaţi /foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau 

ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedură cu care autoritatea 

contractantă/ furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedură a încetat 

relaţiile contractuale ulterior atribuirii acestui contract, pe parcursul unei perioade de 

cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii 

de drept a contractului în speţă. 

Persoanele cu funcţii de decizie, din cadrul autorităţii contractante: 

1. Sorin Mihai CÎMPEANU – Ministru,  

2. Gigel Paraschiv – Secretar de Stat,  



                Ministerul Educației  
                DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ   

                Direcția Administrativ și Achiziții   
 

 

 

3. Ioana LAZĂR – Secretar General,  

4. Sorin Ștefan DECĂ – Secretar General Adjunct,  

5. Mirela Gabriela TOMA – Director General D.G.J.C.R.P.C.,  

6. Mihai PĂUNICĂ – Director General DGE,  

7. Dănuț GHICAN – Director General DGI,  

8. Leonard CURCĂ – Director DAA 

 

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 dispunem. 

 

 

Data completării, 

 

Operator economic (denumirea operatorului economic), (nume semnatar, semnătură 

autorizată şi stampila) 
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Formularul nr.3 

Nr. îregistrare .......... / Data ...........  

Denumire operator economic                                 

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

 

SCRISOARE DE INTENŢIE 

 

Către, Ministerul Educației, Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, București  

 

Referitor la anunţul nr …………. din  data ................., publicat pe site-ul 

www.edu.ro , noi S.C.  (denumire  operator  economic), cu sediul  în  

....................................... ...............................................,  cod  fiscal  ....................., nr. Telefon 

....................., nr. fax .................... ....................................., email: ......................................, ne 

exprimăm intenţia de a participa, în calitate de ofertant, la procedura de achiziţie publică în 

vederea incheierii contractului ............... ............................................... 

 

 

Data completării, 

 

Operator economic (denumirea operatorului economic), (nume semnatar, semnătură 

autorizată şi stampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ro/
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Formularul nr.4 

 

Denumire operat or economic  

Nr. îregistrare .......... / Data .. . .. .. ..  

 

DECLARAŢIE PRIVIND ACCEPTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE 

 

 

Obiectul Contractului: Servicii de _________________ 

 

Subsemnatul, ________________________ (nume si pr enume) reprezentant 

împuternicit al ___________________________ (denumirea / numele si sediul / adresa 

ofertantului ), declar  in  nume propriu sau in numele asocierii (daca este cazul) ca: 

- ne insusim clauzele contractuale obligatorii stabilite de autoritatea contractanta, 

- suntem de acord cu prevederile Clauzelor contractuale speciale cu urmatoarele 

amendamente *) 

a) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b) ... .. . .. ... .. .. . .. .. .. 

 

 

Data completării : .. .. .. ... . .. . . .. . ... . . . . ... . 

 

 

 

Operator economic (denumirea (nume semnatar, 

semnătură autori zată şi stampila) 

 

operatorului economic ), 

 

 

*) Se acceptă amendament e referitoare la clauzele contractuale stabilite în modelul de contract, cu 

conditia ca acestea să fie solicitate în intervalul stabilit pentru solicitare de clarificări, spre a fi aduse 

la cunostiinţă tuturor operatorilor economici interesaţi şi totodată aceste amendamente să nu fie în 

mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă. 
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Formularul nr. 5 

 

Nr. îregistrare .......... / Data ...........  

Denumire operator economic                                 

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

 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR  

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea/numele si sediul/adresa 

operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 

acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 Subsemnatul declar ca 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 si adresa autoritaţii contractante)     cu 

privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 

………………………………………………………(se precizează data expirării perioadei de 

valabilitate a ofertei)  

  

Nr. 

Crt. 

 

 

 

 

Obiectul 

contractulu

i 

 

 

Denumirea/ numele 

beneficiarului/ 

clientului 

Adresa 

 

Calitatea 

furnizorului*) 

 

Preţul total 

al 

contractu-

lui  

 

Procent  

îndeplinit 

de furnizor 

% 

 

Perioada de 

derulare**) 

0 1 2 3 4 5 6 

 

1 

      

 

2 

      

  *) 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 perioada de începere şi de finalizare a livrării 

Data ......................................  

Reprezentant legal operator economic ....................................................... (nume, prenume, 

semnătura, ştampila)  
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Formularul nr. 6 

Nr. îregistrare .......... / Data ...........  

Denumire operator economic                                 

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

 

FORMULARUL PENTRU PROPUNEREA TEHNICĂ 

                                   Matricea de conformitate 

 

Nr. 

crt.  

 

Cerințele minime 

solicitate in cadrul 

procedurii  

 

Conformitate 

DA / NU  

 

 

Răspuns 

cerințe 

(specificații 

ofertate)**  

 

Note, remarci 

(dacă este 

cazul) 

     

     

     

     

 

CERINŢE MINIME                      

  

Data _____/_____/_____ ..............................................................................., (nume, prenume şi 

semnătură),  L.S.  

  

 

 

 

în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

_________________________ (denumirea/numele operatorului economic)  
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Formularul nr.7 

Nr. îregistrare .......... / Data ...........  

Denumire operator economic                                 

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

 

 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR REFERITOARE LA 

CONDITIILE DE MUNCA SI PROTECTIA MUNCII 

  

  

Subsemnat(ul)/a ……………………………….(nume si prenume in clar a persoanei autorizate)  

reprezentant legal al …………………………….(denumirea ofertantului), participant la 

procedura de achiziție a contractului  pentru achizitia de ..............................,  

  

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals în declaraţii, 

următoarele:  

- la intocmirea ofertei am ţinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de 

protectia muncii;   

- pe parcursul indeplinirii contractului se vor  respecta regulile obligatorii referitoare la 

conditiile de munca si de protectia muncii, in vigoare la nivel national, pentru tot personalul 

angajat în execuţia contractului.  

  

  

Data completării …………   

  

Ofertant …………………………… (Semnătura autorizată)  
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Formularul nr. 8 

Nr. îregistrare .......... / Data ...........  

Denumire operator economic                                 

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

 

                                    FORMULAR DE OFERTĂ 

Către: ...................................................................................   

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul(ții), reprezentant(ți) ai ofertantului 

_______________ (denumirea/numele ofertantului) mă/ne ofer(im) ca, în conformitate cu 

prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menționată, să prestăm  

.......................................................... (denumire servicii ofertate), pentru suma de.................lei 

fără TVA, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), platibila după recepţia 

serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adăugată în valoare de ............................. (suma 

în litere şi în cifre), conform prețurilor unitare detaliate în centralizatorul de prețuri anexat la 

prezentul formular de ofertă, pe baza cărora se va stabili valoarea totală a contractului, 

plătibilă după recepţia serviciilor. 

2. Mă/Ne angajăm ca, în cazul în care oferta mea/noastră este stabilită câştigătoare, să 

prestez/prestăm serviciile din caietul de sarcini;  

3. Mă/Ne angajez/angajăm să menţin(em) 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 mine/noi şi poate fi 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.  

4. Am înţeles şi consimt(ţim) că, în cazul în care oferta mea/noastră este stabilită ca fiind 

câştigătoare, să constitui(m) garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 

Instrucțiuni privind achiziția.  

5. Precizez/Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)  

|_| depun(em) ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 

separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.   

|_| nu depun(em) ofertă alternativă.  

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta mea/noastră este acceptată ca 

fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.  

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă 

primită.  

 

Data _____/_____/_____ ..............................................................................., (nume, prenume şi 

semnătură),  L.S.  

  

în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

_________________________ (denumirea/numele operatorului economic)  
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Nr. îregistrare .......... / Data ...........  

Denumire operator economic                                 

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

 

CENTRALIZATOR DE PRETURI 

 

Pretul ofertei cuprinde toata gama de servicii care fac obiectul achizitiei, precum si orice alte 

cheltuieli suplimentare pentru realizarea si prestarea serviciilor de pază 

 

Nr.crt Denumire servicii UM Cantitate Preț 

unitar (lei 

fără TVA) 

Valoare 

fără TVA  

Valoare 

cu TVA 

1 Servicii de pază post 

permanent 

Ora     

2 Servicii de pază post 

nepermanent 

Ora     

   Total 

general 

   

  

 

 

 

 

 

Data _____/_____/_____ ..............................................................................., (nume, prenume şi 

semnătură),  L.S.  

  

în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

_________________________ (denumirea/numele operatorului economic)  
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Formularul nr. 9 

Nr. îregistrare .......... / Data ...........  

Denumire operator economic                                 

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

ACORD DE ASOCIERE 

în vederea participării la procedura de achiziţie a contractului de achiziţie publică 

 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53, alin. 1 din Legea nr . 98/2016, cu 

modificările şi completările ult eri oare , 

 

1. Părţile acordului: 

  (denumire op. ec., sediu, telefon), reprezentată prin _________________, în 

calitate de ________________ ;  

-  (denumire op. ec. , sediu, telefon) , reprezentată prin __________________, în 

calitate de __________________ 

 

2. Obiectul acordului: 

2.1. Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:  

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de _________________ 

(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului _________________ 

(obiectul contractului / acordului-cadru)  

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei 

comune ca fiind câştigătoare . 

2.2. Alte        activitaţi ce        se        vor        realiza      în       comun: 

a) _________________ 

b) _________________ 

2.3. Contribuţia  financiară/tehnică/profesională  a   fiecarei   părţi   la  îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică  este:  _________________ %  S.C.  ________________ 

% S.C.  _________________ 

2.4. Repartizarea beneficiilor sau  pierderilor  rezultate  din activităţile  comune  desfăşurate 

de asociaţi  se  va  efectua  proporţional  cu  cota  de  participare  a  fiecărui  asociat, 

respectiv:   

_________________% SC _________________% SC 

3. Durata asocierii: 

3.1. Durata asocierii  constituite  în  baza  prezentului  acord  este  egală  cu  perioada 

derulării procedurii  de  achiziţie  şi  se  prelungeşte  corespunzător  cu  perioada   de 

îndeplinire a contractului  (În  cazul  desemnării  asocierii  ca  fiind  câştigătoare  a  

procedurii de achiziţie). 

 

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 

4.1. Se împuterniceşte SC _________________, având calitatea de lider al asociaţiei pentru 
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întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea 

constituită prin prezentul acord. 

4.2. Se împuterniceşte SC _________________, având calitatea de lider al asociaţiei pentru 

semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea  constituită prin 

prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie. 

 

5. Încetarea acordului de asociere: 

5.1. Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:  

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;  

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 

din acord;  

c) alte cauze prevăzute de lege. 

 

6. Comunicări: 

6.1. Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi 

transmisă la adresa / adresele _________________, prevăzute la art. ___________ 

6.2. De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

 

7. Litigii: 

7.1. Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de 

nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 

 

8. Alte clauze: 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de ... exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte, astăzi ... (data semnării lui) 

Liderul  asociatiei, _________________ (nume în clar, semnătură şi ştampilă) 

Asociat, _________________ (nume în clar, semnătură şi ştampilă) 

 

 

 

Notă! : Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de 

cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor. 
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CONTRACT PRIVIND PRESTAREA DE SERVICII DE PAZĂ ȘI PROTECȚIE  

Nr. ____/DAA/______ 
 

PREAMBUL 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare s-a 

încheiat prezentul contract de achiziție publică de servicii, între: 

 

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

MINISTERUL EDUCATIEI cu sediul în București, str. General Berthelot nr. 28-30, 010168, sector 1, cod 

fiscal 13729380, telefon 021 405 56 33, fax 021 312 01 40, reprezentat prin domnul Sorin Mihai 

CÎMPEANU, Ministru, în calitate de Autoritate contractantă, pe de o parte, şi 

SC ……….. SRL, adresă Strada …….., nr. ……., bl. ………, sc. …, ap. …, …………,  telefon/fax. 

……………….., număr de înmatriculare ………….., cod fiscal: …………., cont ………………., deschis la 

Trezoreria ……………, reprezentată prin …………., funcţia ………., în calitate de Contractant, pe de 

altă parte, 

 

 
1. DEFINIŢII 

1.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a. contract - prezentul contract și toate anexele sale; 

b. Autoritatea contractantă și contractant - părţile contractante, așa cum sunt acestea numite în 

prezentul contract; 

c. prețul contractului - prețul plătibil contractantului de către Autoritatea contractantă, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin 

contract; 

d. servicii - activitățile a căror prestare face obiectul contractului; 

e. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă 

executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 

revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un 

eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 

costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți; 

f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.    

 

 

2.  INTERPRETARE 

2.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

2.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 

mod diferit. 

 

 

 



                Ministerul Educației  
                DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ   

                Direcția Administrativ și Achiziții   
 

 

 

3. OBIECTUL CONTRACTULUI 

3.1 - Contractantul se obligă să presteze servicii de pază și protecție a bunurilor si persoanelor și 

monitorizarea obiectivelor în conformitate cu caietul de sarcini. în perioada convenită și în 

conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.  

3.2 - Autoritatea contractantă se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru 

serviciile prestate. 

3.3 - Activitatea contractantului se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind 

pază obiectivelor, bunurilor și valorilor și a altor dispoziții legale în materie. 

3.4 – Serviciul va fi asigurat cu 5 posturi de pază 24/24/7/7 și 1 post de pază 8/24/5/7, încadrate cu agenți 

de protecție și pază calificați, instruiți în conformitate cu dispozițiile legale în materie. Locul prestării 

serviciului de pază și protecție este MINISTERUL EDUCAȚIEI în următoarele  locații: 

Sediul Central situat în localitatea București, str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sector 1: 

- 2 posturi de pază permanente 24/24/7/7; 

Sediul din strada Spiru Haret nr. 10-12, București, sector 1: 

- 1 post de paza permanent 24/24/7/7, 

- 1 post de pază pe timp de zi 8/24/5/7; 

Sediul din strada Spiru Haret nr. 9-11, București, sector 1: 

- 1 post de paza permanent 24/24/7/7; 

Sediul din strada Știrbei Vodă nr. 39, sector 1: 

- 1 post de paza permanent 24/24/7/7, 

 

 

4. PREŢUL CONTRACTULUI 

4.1 - Prețul convenit pentru îndeplinirea integrală și la standardele în vigoare, plătibil contractantului 

de către Autoritatea contractantă, este de .............. lei/agent pază/oră, la care se adaugă TVA in procent 

de 19%. 

4.2. - Valoarea contractului este de .................... lei fără TVA, la care se va adăuga TVA în valoare de 

............... lei. Valoarea totală a contractului este de ................... lei (TVA inclus) pentru cele ............... 

ore/agent pază ce urmează a fi prestate în perioada 01.05.2021 ora 00,00 – 31.12.2021, ora 23,59. 

 

 

5. DURATA CONTRACTULUI 

5.1. Contractul intră în vigoare la data de ……2021 (ora 00,00), iar valabilitatea acestuia încetează la 

data de 31.12.2021 (ora 2359). 

5.2. Prezentul contract poate fi prelungit prin act adițional în limita bugetului aprobat cu această 

destinație, conform caietului de sarcini.  

 

6. EXECUTAREA CONTRACTULUI 

6.1. Executarea contractului începe la data menționată la punctul 5. 

6.2. Prezentul contract poate fi prelungit în limita bugetului aprobat cu această destinație. 

 

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

7.1. Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini. 

b) oferta financiară 

c) oferta tehnică 
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8. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE CONTRACTANTULUI 

8.1 - Contractantul se obligă să presteze serviciile la standardele și sau performanțele și în conformitate 

cu specificațiile din caietul de sarcini anexă la contract. 

8.2 - Contractantul se obligă să presteze serviciile în regim de permanență 24 ore din 24 ore 7 zile din 7, 

sau 8/24 timp de 5 zile pe săptămână la obiectivele specificate în prezentul contract la punctul 3.4. 

8.3 - Contractantul se obligă să mențină prețul serviciilor prezentate în propunerea financiară pe toată 

perioada de derulare a contractului. 

8.4 - Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea contractantă împotriva oricăror: 

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele 

folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate; și 

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel 

de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Autoritatea contractantă 

8.5 - Agenții de pază vor avea în mod obligatoriu în dotare materiale specifice, uniformă și echipament 

adecvat pentru îndeplinirea obiectului contractului. 

8.6 - Să asigure echipamentul de lucru și dotarea tehnică a agenților specializați, precum si instruirea 

acestora în sensul exercitării atribuțiilor ce le revin. 

8.7 - Să asigure executarea și să garanteze calitatea serviciilor calificate de pază, protecție, prevenire, 

monitorizare și intervenție. Să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de 

activitatea prestată. 

8.8 - Să rezolve, în timpul cel mai scurt, eventualele evenimente petrecute în obiectiv, evenimente care 

țin de serviciile contractantului sau produse din vina acestuia și să existe posibilitatea de comunicare cu 

echipajul de intervenție și cu organele abilitate. 

8.9 - Să comunice beneficiarului situațiile ce pot conduce la slăbirea sistemului de pază și protecție, la 

înlesnirea sustragerii de bunuri, precum și măsurile ce trebuie luate. 

8.10 - Contractantul se obligă ca toți agenții de pază să fie instruiți pentru prevenirea și stingerea 

incendiilor. În caz de incendiu, agenții sunt obligați să ia imediat măsurile de stingere și de salvare a 

persoanelor, a bunurilor și valorilor, să sesizeze serviciul de pompieri, să anunțe reprezentanții unității 

și organele de poliție. 

8.11 - Agenții de pază se obligă să acționeze cu bună credință și vigilența unor profesioniști, având 

răspundere directă față de beneficiar. 

8.12 - În caz de avarii produse la instalații, conducte sau rezervoare de apă, de combustibil etc., să aducă 

imediat la cunoștința celor în drept cele constatate și să ia primele măsuri. 

8.13 - Contractantul își asumă răspunderea materială față de beneficiar în legătură cu daunele materiale 

produse Ministerului Educației sau funcționarilor Ministerului Educației datorate neglijenței sau culpei 

personalului de pază și protecție. 

8.14 - Personalul contractantului este obligat să respecte regulamentul intern al unității în legătură cu 

accesul vizitatorilor și regulamentului de ordine interioară privind măsurile pentru prevenirea 

contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii în condiţii de 

securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, nerespectarea acestuia atrăgând sancțiuni 

pecuniare ce se vor reține din valoarea facturată de către contractant, inclusiv pot duce la incetarea 

prezentului contract, dacă se dovedește culpabil în urma unei anchete interne efectuată de către 

beneficiar. Contractantul va răspunde față de daunele produse unității dacă se permite accesul în afara 

orelor de vizită, precum și pentru orice prejudiciu adus prin nerespectarea clauzelor contractuale. 

8.15 - Contractantul are obligația să prezinte beneficiarului la momentul predării facturii și efectuării 

recepției pontajul aferent lunii facturate.  
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8.16 - Agenții de pază sunt obligați să aibă o ținută morală și un comportament civilizat în raporturile 

acestora cu reprezentanții beneficiarului și vizitatorii sediilor Ministerului Educației, etc. 

8.17. - Să intervină în cazuri de necesitate, cu echipe specializate, în maxim 5 minute în caz de alarmare 

și să informeze, dacă este cazul, organele competente (poliție, salvare, pompieri, etc). 

8.18. Să asigure monitorizarea și intervenția rapidă prin intermediul echipajelor la spațiile dotate cu 

sisteme de alarmă în termen de maxim 5 minute de la declanșarea alarmei: Caseria ME aflată în strada 

General Berthelot nr. 28-30, etaj 2 nr. 88, și Biroul Documente Secrete aflat în strada General Berthelot 

nr. 28-30, etaj 1 birou 44. 

 

 

9. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE 

9.1 - Autoritatea contractantă se obligă să recepționeze serviciile prestate numai dacă sunt îndeplinite la 

standardele în vigoare. 

9.2 - Autoritatea contractantă are obligația de a efectua plata către furnizor în termen de 30 zile 

lucrătoare de la data recepției serviciilor, pe baza facturii și a pontajului aferent fiecărui post depuse de 

către contractant și acceptată de către beneficiar și a procesului verbal de recepție a serviciilor.    

9.3 - Dacă Autoritatea contractantă nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 

prevăzute convenite, contractantul are dreptul de a sista prestarea serviciilor și de a beneficia de 

reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat ce Autoritatea 

contractantă onorează factura, contractantul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 

 

 

10. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 

10.1 - În cazul în care contractantul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci 

Autoritatea contractantă are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală din prețul contractului. Cota procentuală pentru fiecare zi de 

întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor este de 0,02%. 

10.2 - În cazul în care Autoritatea contractantă nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la 

expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti ca penalități o sumă echivalentă cu o 

cotă procentuală din plata neefectuată. Cota procentuală pentru fiecare zi de întârziere, până la 

îndeplinirea efectivă a obligațiilor este de 0,02% din valoarea restantă a facturilor. 

10.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod 

culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde 

plata de daune-interese. 

10.4 - Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare 

scrisă, adresată contractantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția 

ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru 

contractant. În acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. 

 

 

11. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI 

Se constituie prin rețineri de 5% din valoarea fără TVA a fiecărei facturi lunare, în contul de garanție 

deschis de contractant și pus la dispoziția Autorității contractante. 

Contractantul are obligația deschiderii în trezorerie a contului de garanției de bună execuție în maximum 5 

zile de la semnarea contractului de către ambele părți.  
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12. ALTE RESPONSABILITĂȚI ALE CONTRACTANTULUI 

12.1 - (1) Contractantul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

        - (2) Contractantul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 

cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract 

sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

12.2 - Contractantul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu programul 

de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de 

prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.     

 

 

13. ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE 

13.1. – Autoritatea contractantă se obligă să pună la dispoziția contractantului orice facilități și/sau 

informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii 

contractului. 

 

 

14. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI 

14.1. - Autoritatea contractantă are dreptul de a verifica oricând modul de prestare a serviciilor pentru a 

stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini sau cu 

necesitățile sale.  

 

 

15. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE 

15.1 - (1) Contractantul are obligația de a începe prestarea serviciilor de la data intrării în vigoare a 

contractului. 

(2) În cazul în care contractantul suferă întârzieri și/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 

exclusivitate autorității contractante, părțile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; și 

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la prețul contractului. 

15.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a 

fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de 

părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care: 

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează contractantului sau 

ii) alte circumstanțe neobișnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de 

către contractant, îndreptățesc contractantul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor 

sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor 

semna un act adițional. 

15.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului contractantul nu respectă programul de prestare, 

acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, autoritatății contractante. Modificarea 

datei/perioadelor de prestare asumate în programul de prestare se face cu acordul părților, prin act 

adițional. 
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15.4 - În afara cazului în care autoritatea contractantă este de acord cu o prelungire a termenului de 

prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul autoritatății contractante de a solicita 

penalități contractantului. 

15.5 - Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare 

produse, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data 

încheierii contractului, cu condiția notificării Contractantului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul 

denunțării. 

 

16. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 

16.1 - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de autoritatății contractante contractantului sunt tarifele 

declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 

16.2 – Tariful orar al contractului nu se ajustează. 

 

17. AMENDAMENTE 

17.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adițional. 

 

18. FORŢA MAJORĂ 

18.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

18.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 

18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

18.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în 

mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării 

consecințelor. 

18.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 

parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 

vreuna dintre părți să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

19. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

19.1 - Autoritatea contractantă și contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea contractului. 

19.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Autoritatea contractantă și contractantul nu 

reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluționeze de către instanțele judecătorești din România. 

 

 

20. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

 

21. COMUNICĂRI 

21.1 - (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul 

primirii. 

21.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

 

 

22. INCETAREA CONTRACTULUI 

22.1 - Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui/unei tribunal 

arbitral/instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți: 

- nu își execută corespunzător una dintre obligațiile enumerate la pct. 3 - Obiectul principal al 

contractului, din prezentul contract sau încalcă regulamentului de ordine interioară privind măsurile 

pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 al autorității contractante; 

- este declarată în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșați procedura de lichidare (faliment) 

înainte de începerea executării prezentului contract; 

- cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți; 

- în termen de 5 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștință că nu și-a executat ori 

își executa în mod necorespunzător oricare dintre obligațiile ce-i revin; 

- la încheierea duratei contractului conform punctului 5 din prezentul contract; 

- la voința oricărei părți, cu un preaviz de 30 zile. 

22.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între 

părțile contractante. 

22.3. Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat 

încetarea contractului. 

 

23. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

23.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Părțile au înțeles să încheie prezentul 

contract în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și conține .... pagini. 

 

 

 

 

 

 

Autoritatea contractantă                                                                Contractant 

        MINISTERUL EDUCAȚIEI                        SC ..................................... SRL        
                           MINISTRU                                                                         ……………  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 


