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FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI 

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

Denumire: MUZEUL REGIUNII PORTILOR DE FIER 

Sediu social: Strada Independentei, nr. 2, Drobeta Turnu Severin. 

Adresa de corespondenta:  Strada Independentei, nr. 2, Drobeta Turnu Severin 

Localitate: DR TR SEVERIN Cod poștal: 220171 Țara:România 

Persoana de contact: Ionut Chiazna 

În atenția: Compartiment achizitii publice 
Telefon: +40252.312.177 

E-mail: office@muzeulpdf.ro  Fax: +40252.320.027 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul):    

https://muzeulportilordefier.patrimoniu.ro 

 

Adresa autoritătii contractante: Adresa de corespondenta: Strada Independentei, nr. 2,  

Drobeta Turnu Severin 
 

 
I.b. Principala activitate sau activități ale autorității contractante 

X ministere ori alte autorități publice central, 

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 

local 

□ agenții naționale 

□ autorități locale 

□ alte institutii guvernate de legea publică 

□ instituție europeană/organizație internațio 

□ altele 

□ servicii publice centrale 

□ apărare 

□ ordine publică/siguranță națională 

□ mediu 

□ economico-financiare 

□ sănătate 

□ construcții și amenajarea teritoriului 

□protecție socială 

X cultură, religie și activ. recreative, 

educație 

□ activități relevante 

□ energie 

□ apă 

□ poștă 

□ transport 

□ altele (specificați) 

Autoritatea contractantă achiziționează în numele altei autorități contractante 
DA □ NU ■ 

 

I.c. Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute: _____________  

La adresa mai sus menționată. Solicitarile se vor adresa in scris. 

Solicitarile de clarificari vor fi transmise la urmatoarea adresa de e-mail: office@muzeulpdf.ro 

pana la data de 15.06.2021 ora limită : 14.00 

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 16.06.2021, ora 14.00 Solicitarile de 

clarificari vor respecta modelul Formular 11. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi 

postate pe site-ul autoritaii contractante.  

mailto:office@muzeulpdf.ro
https://muzeulportilordefier.patrimoniu.ro/
https://muzeulportilordefier.patrimoniu.ro/
mailto:office@muzeulpdf.ro
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I.d.Sursa de finanțare : 

Se specifică sursele de finanțare ale 

contractului ce urmează a fi atribuit: 

Bugetul de stat. Valoarea estimata a 

contractului fara TVA: 226.680 lei. 

Ofertele care vor depasi valoarea 

estimata vor fi respinse. 

După caz, proiect/program finanțat din fonduri 

comunitare 

DA □ NU X 

 
 

II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) Descriere 

II.1.1) Denumire contract: Contract servicii de paza 

Descrierea completă a serviciilor se regăsește în CAIETUL DE SARCINI 

(a) Lucrări □ (b) Produse □ (c) Servicii ■ 

Execuție                   □ 

Proiectare și execuție 

Realizare prin orice 

corespunzătoare specificate 

de autoritate contractantă 

Cumpărare □ 

□ Leasing 

 

Categoria serviciului 

Anexa 2 ■ 

Principala locație a 

lucrării 

Cod CPV 
□□□□□□□□ 

Principalul loc de __ livrare 

Principalul loc de prestare 

Orșova 

Obîrșia de Câmp 

Cod CPV □□□□□ Cod CPV: 79713000-5 

II. 1. 2) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziție publică: ■ 

Încheierea unui acord cadru: □ 

II. 1.3. Durata contractului de achiziție publică 

ani □ luni 12 zile □□ 

De la data de 01.07.2021 pana 30.06.2022. Pretul contractului este ferm si nu poate fi 

ajustat nici la incheierea contractului si nici pe perioada derularii acestuia decât dacă 

există schimbări legislative. Contractul poate fi prelungit in anul 2022 in conditiile 

prevazute de art. 165 din Hotararea Guvernului 395/2016. 

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie 

in cazul in care nu exista prevederi bugetare pe toata perioada derularii contractului. 

II.1.4) Divizare pe loturi da □ nu ■ 

     II.1.5) Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU ■ 
  



4 

 

II. 2) Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1) Opțiuni (dacă există) 
Dacă există, descrierea acestor opțiuni: 

III. Condiții specifice contractului 

III.1 Alte condiții particulare referitoare 

la contract (dupa caz) 

III. 1.1 Contract rezervat (dacă DA scurtă 

descriere ) 

III. 1.2 Altele 

(dacă DA, descrieți) 

 

DA □ NU ■ 

              DA □               NU ■ 

 
IV: PROCEDURA 

IV. 1) Procedura selectată 

Procedura proprie 

■ Selecție de oferte în conformitate cu 

Procedura proprie a autoritatii 

contractante 

 
 

V. CRITERII DE CALIFICARE ȘI/SAU SELECȚIE 

V.1) Situația personală a candidatului /ofertantului 

Declaratie privind neincadrarea in art. 164 

98/2016 privind achizitiile publice 
Competare FORMULAR 1. 

Solicitat ■ Nesolicitat □  

Declartie privind evitarea conflictului de 

interese potrivit art 59 si 60 din Legea 98/2016 
Competare FORMULAR 2. 

           Solicitat ■           Nesolicitat □  

Certificat de participare la licitatie cu oferta 

independenta. 

Solicitat ■             Nesolicitat □ 

Completare FORMULAR NR. 3 

Declaratie privind calitatea de participant la 

procedura 

Solicitat ■             Nesolicitat □ 

Completare FORMULAR 4 

Certificate de atestare fiscala 

 

Solicitat ■ Nesolicitat □ 

Cerință obligatorie: 

1. Prezentare certificat de atestare 

fiscala privind indeplinirea obligatiilor 

exigibile de plata catre bugetul de stat, 

valabil la data depunerii ofertei; copie 

stampilata si semnata conform cu 

originalul. 
  

DA □ NU 
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2.Prezentare certificat de atestare fiscala 

privind impozitele si taxele locale, valabil 

la data incheierii contractului, copie 

stampilata si semnata conform cu 

originalul. Se accepta depunerea unei 

declaratii pe proprie raspudere, ca dovada 

preliminara, in locul certificatelor, 

urmand ca operatorul economic 

castigator sa prezinte pana la incheierii 

contractului certificatele mentionate. 

V.2) Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare) 

Persoane juridice/fizice române 

 

Solicitat ■ Nesolicitat □ 

Cerință obligatorie: 1.Prezentare 

certificat constatator emis de Oficiul 

Registrului Comerțului de pe lângă 

Camera de Comerț și Industrie 

Naționala sau teritorială,valabil la data 

depunerii ofertei, din care sa rezulte: 

obiectul de activitate, asociatii si 

administratorii, sediul principal si 

secundar, punctele de lucru, mentiuni 

privind incadrarea in prevederile art 21 

lit d)-g) din Legea 26/1990 privind 

registrul comertului, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Declaratie pe proprie raspundere cu personalul 

operatorului economic 

Solicitat ■ Nesolicitat □ 

2) Declarație pe propria răspundere cu 

personalul operatorului economic/ 

ofertantului implicat în prestarea 

serviciilor pentru realizarea 

contractului, în ceea ce privește 

atestarea conform H.G. nr. 301/2012 

pentru aprobarea normelor 

metodologice și a documentelor 

prevăzute la art. 69 din Legea nr. 

333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor, republicată; 

Declaratie pe proprie raspundere cu privire la 

detinerea unui program de pregătire 

profesionala 

Solicitat ■ Nesolicitat □ 

3) Declarație pe propria răspundere a 

operatorului /ofertantului cu privire 

la deținerea unui program de pregătire 

periodică (anuală) pentru personalul 

propriu, impus de Legea nr. 333/2003, 

republicată. 
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Cheltuielile aferente pregătirii periodice 

sunt suportate de către operatorul 

economic; 

Declaratie pe proprie raspundere cu experienta 

personalului 

Solicitat ■ Nesolicitat □ 

4) Declaratie pe propria răspundere a 

operatorului economic/ofertantului cu 

privire la experiența personalului atestat 

care trebuie sa fie de minim 1 an ca agent 

de pază. 

Declaratie pe proprie raspundere 

legislatiaprivind securitatea si sanatatea in 

munca 

Solicitat ■ Nesolicitat □ 

5) Declarația privind respectarea 

legislației de securitate și sănătate în 

muncă referitoare la condițiile de muncă și 

protecția muncii. (FORMULAR 5) 

Declaratia privind cazierele judiciare 

Solicitat ■ Nesolicitat □ 

6) Declarația privind cazierele personalului 

de specialitate. (FORMULAR. 6) 

Declaratia privind echipamentele de lucru 

Solicitat ■ Nesolicitat □ 

7) Declarația privind echipamentul de 

lucru și echipamentul de protecție. 

(FORMULAR 7) 

Polita de asigurare a bunurilor 

Solicitat ■ Nesolicitat □ 

8) Operatorul economic declarat 

castigator  trebuie sa depuna, la 

momentul incheierii contractului, o 

copie conform cu originalul a politei de 

asigurare a bunurilor la o societate de 

asigurari. Nedepunerea politei de 

asigurare la data incheierii contractului 

are ca efect respingerea ofertei si 

declararea castigatoare a ofertei clasate 

pe locul 2. 

V. 3.) Situația economico-financiară 

Informații privind situația economico-

financiară  

Solicitat ■ Nesolicitat □ 

1.Informatii generale despre operatorul 

economic. FORMULAR NR 8 

Cerinta minima: media cifrei globale de 

afaceri, pe ultimii 3 ani sa fie in valoare 

de minim 200.000 lei 

V.4.) Capacitatea tehnică și/sau 

profesională 
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Solicitat ■         Nesolicitat □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Informații privind capacitatea tehnică 

I.Licenta de functionare, eliberata de 

Inspectoratul General al Politiei-copie 

stampilata si semnata conform cu 

originalul. 2. Recomandari aferente 

contractelor de prestari servicii de paza 

finalizate in ultimii 3 ani sau in curs de 

derulare, cu o durata de minim 1 an, cel 

putin 2 recomandari sau documente 

constatatoare, in copie, stampilate si 

semnate “conform cu originalul”, emise 

in conformitate cu art. 166 din HG. 

395/2016, din care sa rezulte 

indeplinirea /finalizarea in bune conditii 

a contractului/ contractelor. 

2. Declaratie pe proprie raspundere ca 

poate asigura resursele tehnice prevazute in 

caietul de sarcini. 
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2. Experienta similara in prestarea 

serviciilor 

Ofertantul va prezenta dovezi ca are 

experienta similara, in suma de 200.000 lei din 

maxim 2 contracte de prestari servicii 

(procese verbale de prestare a serviciilor, 

extrase din contracte  etc. ). 

Informații privind subcontractanții 

Solicitat □ Nesolicitat □ 
Daca este cazul 

V.5) Standarde de asigurarea calitatii si protecția mediului 

Solicitat ■            Nesolicitat □ 

1. Certificat privind sistemul de management 

al calitatii - ISO 9001/2008 sau 

echivalent. 

2. Certificat privind sistemul de management 

de mediu- ISO14001/2004 sau echivalent. 
 

 
VI. PREZENTAREA OFERTEI 

VI.1) Limba de redactare a ofertei Limba română 

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei 
30 zile de la data limită de depunere a 

acestora. 

VI.3) Garanție de participare 

Solicitat □            Nesolicitat ■ 
 

VI.4) Modul de prezentare a propunerii 

tehnice 

Ofertantul va elabora propunerea tehnică 

astfel încât aceasta să respecte în totalitate 

cerințele prevăzute în Caietul de sarcini. 

Ofertantul va prezenta si o declaratie pe 

proprie raspundere prin care se angajeaza sa 

presteze toate serviciile de paza mentionate 

cu respectarea tuturor conditiilor impuse de 

autoritatea contractanta. 
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VI.5) Modul de prezentare a propunerii 

financiare 

Ofertantul trebuie sa prezinte propunerea 

financiara in asa fel incat sa cuprinda toate 

elementele de formare a pretului final . 

Ofertantul va elabora propunerea financiara 

astfel incat aceasta sa furnizeze toate 

informatiile solicitate cu privire la preturi, 

tarife, precum si alte conditii financiare si 

comerciale legate de obiectul contractului de 

achizitie publica. Ofertantul are obligatia de 

a exprima pretul din propunerea financiara in 

lei. Propunerea financiara va contine: - 

elementul principal al ofertei, conform 

FORMULAR NR 9 - il constituie pretul 

total ofertat fara TVA pentru indeplinirea 

contractului de servicii. 

- Oferta financiara va fi insotita de anexa, la 

oferta financiara, conform modelului 

prevazut la cap. “Formulare”. 

Fundamentarea tarifului orar se va efectua cu 

respectarea dispozitiilor legale privind 

salariul minim brut pe tara garantat in plata 

conform legislatiei in vigoare si a obligatiilor 

prevazute in Codul Muncii - Legea nr. 

53/2003. Pentru ofertantii care sunt 

beneficiari ai unor subventii din partea 

statului privind forta de munca vor trebui sa 

prezinte toate documentele care atesta 

subventiile acordate. 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 

Ofertantul trebuie să își ia toate măsurile 

astfel încât documentele de calificare, 

propunerea financiara și propunerea tehnică 

să fie primite și înregistrate de către 

autoritatea contractantă până la data limită 

pentru depunerea ofertei. Documentele de 

calificare, propunerea financiara și 

propunerea tehnică pot fi transmise prin 

poștă, curier sau depuse direct, de către 

ofertant, la adresa autorității contractante. 

Indiferent de modalitatea de 

depunere/transmitere, ofertantul își asumă 

riscurile transmiterii documentelor de 

calificare, propunerii financiare și propunerii 

tehnice, inclusiv forța majoră.   
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 Numărul de exemplare: documentele de 

calificare, propunerea tehnică si propunerea 

financiara se depun, astfel: 1 exemplar în 

original însoțit de scrisoare de înaintare. 

Ofertanții vor numerota și semna 

fiecare pagină a ofertei și vor anexa un opis 

al documentelor prezentate. 

Sigilarea și marcarea ofertei: Propunerea 

tehnică, documentele de calificare si 

propunerea financiara se vor introduce în 

plicuri distincte, marcate corespunzător. 

Plicurile se vor introduce într-un plic 

exterior, închis și netransparent. Plicurile 

interioare trebuie să fie marcate cu 

denumirea documentelor pe care le contin. 

Dacă plicul exterior nu este marcat conform 

prevederilor de mai sus, autoritatea 

contractantă nu își asumă nici o 

responsabilitate pentru rătăcirea 

documentelor de calificare și propunerea 

tehnică. Plicul exterior depus la o altă adresă 

a autorității contractante decât cea stabilită 

sau, depus după expirarea datei limită pentru 

depunere, se returnează nedeschis. 

Nu se acceptă depunerea de oferte parțiale și 

nici oferte alternative. Plicul cu documentele 

mentionate va fi insotit de Scrisoarea de 

inaintare - Formular 10 (nu se introduce in 

plicul cu documente ci insoteste plicul). 

Nota: documentele emise in alta limba 

trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata 

si legalizata in limba romana. 

VI.7) Data limită de depunere a ofertelor 

17.06.2021, ora 14.00 la adresa: strada 

Independentei, nr 2, Drobeta Turnu Severin, 

sediul Muzeului Regiunii Portilor de Fier – 

Secretariat, in plicuri sigilate. 

VI.8) Posibilitatea retragerii sau 

modificării ofertei 

- Ofertanții nu au dreptul de modificare si 

retragere a ofertei după data și ora limită 

înscrisă la pct. VI.7). 

- Ofertele sunt declarate întârziate atunci 

când au fost depuse după data și ora limită de 

depunere înscrisă la pct. VI.7) sau la o altă 

adresă decât cea stabilită în anunțul de 

participare; 

- Nu se accepta oferte alternative. 
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VI.9) Evaluarea ofertelor In termen de 5 zile de la data depunerii. 
 

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE 

VII. 1) Prețul cel mai scăzut■ 

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU 

VIII. 1 Ajustarea prețului contractului 
DA ■                  NU □ 

În conformitate cu modificările legislative. 

VIII.2. Garanția de bună execuție a 

contractului 

 
DA X                NU □ 

 
Garantia de buna executie  de 10 % din valoarea 
contractului fără TVA se constituie in termen 
de 5 zile lucratoare de la incheierea contractului 
si se depune sub forma unui instrument de 
garantare emis în condițiile legii de o societate 
bancară societate de asigurări, care devine 
anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) 
Legea 98/2016 aplicandu-se corespunzator. In 
cazul neconstituirii garantiei de de buna 
executie de catre operatorul economic clasat pe 
locul 1 in termenul prevazut de lege (5 zile) 
contractul de paza se va incheia cu operatorul 
economic clasat pe locul 2. 
 

MUZEUL REGIUNII PORTILOR DE FIER  

are dreptul de a emite pretenții asupra garanției 

de bună execuție, oricând pe parcursul 

îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului 

creat, în cazul în care contractantul nu își 

îndeplinește obligațiile asumate prin contract. 

Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției 

de bună execuție autoritatea contractantă va 

notifica pretenția contractantului, precizând 

obligațiile care nu au fost respectate. 

Autoritatea contractantă va elibera/restitui 

garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de 

la data de încetării contractului, dacă nu a 

ridicat până la acea dată pretenții asupra ei  
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IX. REALIZAREA CAILOR DE ATAC 

Daca au fost depuse mai multe oferte termenul de contestatie a deciziei castigatoare este de 

4 zile din momentul comunicarii rezultatului catre ofertanti. Contestatiile care se puteau 

solutiona prin solicitarea de clarificari autoritatii contractante in termenul stabilit la pct. “I.c 

Alte informații și/sau clarificări”, nu mai pot face obiectul unor contestatii dupa stabilirea 

castigatorului. 

Daca nu sunt multumiti de modul de solutionare a contestatiei de catre autoritatea 

contractanta, ofertantii pot sa utilize caile de atac conform prevederilor Legii nr. 101/2016. 

ORGANISMUL COMPETENT PENTRU CAILE DE ATAC: 

 

Denumire:  TRIBUNALUL MEHEDINTI ,  Secția a II-a civilă, de contencios administrativ 

și fisca Adresa: Bd Carol I, nr. 14, Dr. Tr. Severin. 

SERVICIUL DE LA CARE SE POT CERE INFORMATII PRIVIND 

UTILIZAREA CAILOR DE ATAC 

Denumire: Compartimentul Achizitii Publice, strada Independentei, nr. 2, Drobeta Turnu 

Severin.   
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FORMULARE 

FORMULAR 1. DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 

98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE 

FOEMUAER 2. DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN LEGEA 

98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE 

FORMULAR 3. CERTIFICAT DE PARTICIPARE CU OFERTA INDEPENDENTA 

FORMULAR 4. DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA 

PROCEDURA 

FORMULAR 5. DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE 

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 

FORMULAR 6. DECLARAȚIE PRIVIND CAZIERELE PERSONALULUI DE 

SPECIALITATE 

FORMULAR 7. DECLARAȚIE PRIVIND ECHIPAMENTUL DE LUCRU SI ECHIPAMENTUL 

DE PROTECTIE 

FORMULAR 8 INFORMAȚII GENERALE 

FORMULAR 9. FORMULAR DE OFERTA 

FORMULAR 10. SCRISOARE DE INAINTARE 

FORMULAR 11. SOLICITARE DE CLARIFICARI 
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FORMULAR 1 

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN 

LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE 

Subsemnatul  ___________________________________________________ , reprezentant 

împuternicit al  ___________________________________________________________________ , 

(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant declar pe propria 

răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte 

publice, că nu mă aflu în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea 

contractelor de achiziție publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei 

instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: 

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale 

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

b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și 

completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările 

și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 

respectivul operator economic a fost condamnat; 

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 - 185 din 

Legea mnr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale 

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

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

și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

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

spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 

din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare 

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

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, 

cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

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

Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor 

aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere 

sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul 

acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016. 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

Operator economic, 

(semnatura autorizată)
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FORMULAR 2 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________________________________________________ 

(denumirea/numele) 
 

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN 

LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE 
 

Subsemnatul  ___________________________________________________ , reprezentant 

împuternicit al  ___________________________________________________________________ , 

(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant la selecția de oferte 

pentru achiziția serviciilor de paza la obiectivele Obîrșia de Câmp și Orșova, organizată de Muzeului 

Regiunii Porților de Fier, la data de ......................................................................................................  

declar pe proprie răspundere că: 

1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul 

general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. (2) din 

Legea 98/2016. 

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 

98/2016, respectiv: 

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra 

acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care 

se constată încălcarea acestor obligații; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activității; 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea, iar autoritatea 

contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei 

instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative; 

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul 

sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

f) nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare 

a concurenței; 

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui 

contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune 

încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de 

daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 

h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 

autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 

criteriilor de calificare și selecție, am prezentat aceste informații sau suntem în măsură să prezentăm 

documentele justificative solicitate; 

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să 

obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de 

atribuire, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă 

asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator 

economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către 

respectivul operator economic. 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

Operator economic, 

 

 _________________  (semnătura autorizată )



FORMULAR 3 
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CERTIFICAT 

de participare cu oferta independenta 

I.Subsemnatul /subsemnatii ....................................................................................... ,reprezentant/ 

reprezentanti legali al / ai ……………………………………..…………………………………………, 

întreprindere/asociere __________________________________________, care va participa la 

procedura de achizitie publica organizata de Muzeului Regiunii Porților de Fier, în calitate de autoritate 

contractanta , cu nr.______, din data ________________, certific/certificam prin prezenta ca informatiile 

continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere. 

I. Certific/certificam prin prezenta , in numele...................................................... urmatoarele: 

1. Am citit si am inteles continutul prezentului certificat 

2. Consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care 

cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si /sau incomplete in orice privinta; 

3. Fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de 

participare , inclusuv in privinta termenilor continuti de oferta; 

4. In sensul prezentului certificat , prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica , alta 

decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi 

proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare; 

5. Oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent , fara 

a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia; 

6. Oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste 

preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva 

procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu 

obiectul respectivei proceduri; 

7. Oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste 

calitatea, cantitatea,, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 

8. Detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate , direct sau indirect , niciunui concurent inainte 

de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor; 

II. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare , declar/declaram ca cele consemnate in 

prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea. 

Ofertant 

Data 

 

 

 

 



FORMULAR 4 

17 

 

 

 

Operator economic 

(denumirea/numele) 

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

1. Subsemnatul ......................................................................................... (denumirea, numele 

operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza 

procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect 

(denumirea produsului,serviciului sau lucrarii si codul CPV) , la data de  (zi/luna/an) 

Organizata de  ............................................................................................... (denumirea autoritatii 

contractante, declar pe proprie raspundere ca particip si depun oferta: 

O in nume propriu; 

O ca asociat in cadrul asociatiei 

O ca subcontractant al ...........................................................  

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

2.Subsemnatul declar ca: 

Onu sunt membru al nici unui grup sau retele de operatori economici 

Osunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari 

in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de 

achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contarctului 

de achizitie publica. 

4. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 

ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor , 

orice documente doveditoare. 

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, alte persoane juridice 

sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Muzeului Regiunii Porților de Fier cu privire la 

orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

 

Operator economic, 

 _________________  (semnătura autorizată ) 
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Operator economic (denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE SECURITATE SI 

SANATATE IN MUNCA 

 

(referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii) 

Subsemnatul,................................ reprezentant legal al ................................................  

(denumire/numele și sediul/adresa ofertantului) 

declar pe propria raspundere, ca pe toata durata de prestare a serviciilor, pentru îndeplinirea sarcinilor 

specifice prezentate în oferta tehnică și financiara, voi respecta legislatia în vigoare privind securitatea 

și sanatatea în munca, pentru tot personalul angajat în prestarea serviciilor. 

Prezenta declaratie este valabila pana la data de finalizare a serviciilor, conform contractului. 

Data completării 

OFERTANT, 

Semnătura autorizată  ________________________________  

L.S.
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Operator economic (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAȚIE 

PRIVIND CAZIERELE PERSONALULUI DE SPECIALITATE 

 

Subsemnatul(a)  ___________________________________  (denumirea, numele operatorului 

economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menționează procedura) 

pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect   (denumirea 

produsului, serviciului sau lucrării și codul CPV), la data de   (zi/lună/an), organizată de 

 _____________________________________  (denumirea autorității contractante), declar pe propria 

răspundere că: 

in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, personalul de specialitate propus a executa 

serviciile prevazute in procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publica având ca obiect 

 ______________________________________________________________________ ; CPV 

 _____________________________________ , la data de  ____________ , organizată de  , au 

cazierele curate. 

Prezenta declarație este valabilă până la data expirarii contractului. 

Data completării  .........................  

Operator economic, 

(semnătură autorizată)
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FORMULAR 7  

 

Operator economic (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAȚIE 

PRIVIND ECHIPAMENTUL DE LUCRU SI ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE 

 

Subsemnatul(a)  ___________________________________  (denumirea, numele operatorului 

economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menționează procedura) 

pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect   (denumirea produsului, 

serviciului sau lucrării și codul CPV), la data de  _________  (zi/lună/an), organizată de 

 _____________________________________  (denumirea autorității contractante), declar pe propria 

răspundere că: 

in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, personalul de specialitate propus a executa 

serviciile prevazute in procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publica având ca obiect 

 ______________________________________________________________________ ; CPV 

 _____________________________________ , la data de  ____________ , organizată de 

 _____________________________________ , dispune de echipamentul de lucru si echipamentul de 

protectie prevazut de legislatia in vigoare. 

Prezenta declarație este valabilă până la data expirarii contractului. 

Data completării  ..........................  

Operator economic, 

Operator economic (semnatura autorizata)
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CANDIDAT/OFERTANT(denumire/nume) 

INFORMATII GENERALE 

1. Denumire/nume: 

2. Cod fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Tel./fax ...  

5. Email: 

6. Certificat de înmatriculare/înregistrare: (numar, data, loc de înmatriculare/înregistrare) 

7. Obiect de activitate, pe domenii: 

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: 
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 

8. Principala piata a afacerilor: 

 
 

Semnatura autorizata 

Ștampila 

Anul Cifra de afaceri 

anuala 

(la 31.12) - mii lei - 

1  

2  

3  

Medie anuala:  

9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: 

Cont Trezorerie ……………………………………….. deschis la …………………………….. 
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FORMULAR 9 

Operator economic 

(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 

Catre :   

Domnilor, 

1. Examinind documentatia de atribuire , subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

 ................................................................................... , ne oferim ca in conformitate cu prevederile 

si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam “servicii de paza si protecție” pentru 

suma de  ...........................................................................  lei/ora /agent(fara TVA) , respectiv 

 ........................... lei/an (faraTVA), pana la 30.06.2021, platibila lunar dupa receptia 

serviciilor la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ................................... lei/an. 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile conform 

propunerii tehnice. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pana la data de  .................................  si ea va 

ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui 

un contract angajat intre noi. 

5. Precizam ca : 

NU depunem oferta alternativa 

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care 

o puteti primi. 

DATA ......... / .......... / .............  

 ........................ , in calitate de .................................................. , legal autorizat sa semnez 

(semnatura) 

Oferta pentru si in numele ......................................................................................  

(denumirea operatorului economic)
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Nr. 

crt. 

Obiectul 

contractului 

Nr.total ore 

servicii de pază 

aferente 

perioadei 

incheierii 

contractului 

(01.07.2021-

30.06.2022) 

Preț unitar - 

Tarif orar 

servicii paza 

(lei/oră) 

Prețul total 

(fără 

TVA) 

Taxa pe 

valoarea 

adaugată 

(TVA) 

Prețul / 

valoarea 

(inclusiv 

TVA) 

1 2 
3 4 5=col.3 x 

col 4 
6 7=col.5 

+ col.6 

2 Servicii de pază 15.112 ore X .....  

lei/oră 

completa 

valoarea 
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FORMULAR 10 

OPERATOR ECONOMIC 

(denumire/numele) 

SCRISOARE DE INAINTARE 

Către  ___________________________________________________  

(denumirea autorității contractante si adresa completă) 

Ca urmare a anunțului de participare publicat pe site-ul Muzeului Regiunii Porților de Fier sub nr.

 __________________________________________________________________________________  

din  ______________  (ziua/luna/anul) privind aplicarea selectiei de oferte pentru atribuirea 

contractului  ________________________________________________________________ , 

(denumirea contractului de achiziție publică) 

noi  ________________________________________________  vă transmitem alăturat, 

următoarele: 

(denumirea/numele ofertantului) 

1. Documentul  ______________________  (tipul, seria/numărul, emitent) privind garanția 

pentru participare, in cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin documentația pentru 

elaborarea și prezentarea ofertei; 

2. Coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conținând, în original și un număr de  _________  copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoțesc oferta. 

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare si vă satisface cerințele. 

Data completării  ___________________  

Cu stimă,



FORMULARUL 11 
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SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI  

Către, 

(denumire autoritate contractanta) 

Referitor la  __________________________  pentru atribuirea contractului de 

(tip procedura) 

achizitie publica  ___________________________________________________________  

 ____________________________________ - COD CPV  ___________________ , va adresam 

urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la: 

1.  _________________________________________________________________  

 
Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele 

mentionate mai sus. 

Cu consideratie, 

S.C. _____________________  

(adresa) 

(semnatura autorizata)
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MODEL CONTRACT 

Acest contract reprezintă un model orientativ care va fi adaptat specificului achiziției, obiectului 

acesteia, termenelor de realizare și plată. 

Ofertanții pot prezenta amendamente la clauzele contractuale, care pot fi în avantajul derulării 

contractului și implicit a autorității contractante. 

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a ține cont sau nu de aceste propuneri. 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PAZĂ ȘI PROTECȚIE 
 
 

Nr.                    /   
 
 
 

1.  Părțile  Contractante 
 
 

Prezentul contract se încheie astăzi .................  în urma procedurii 

………………………………….…………………………….. din data ......................., intre 
 
 

Muzeul Regiunii Portile de Fier cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str. I n d e p e n d e n t e i ,  

Nr. 2,   telefon: 0252312177, fax: 0252320027,  cod fiscal 4 3 3 7 4 2 5 , reprezentată prin  Prof. Drd. 

Chircu Doinita Mariana, avand funcția de Manager , în calitate de Beneficiar 
 
 
și 

 

……...........................................................................................................................................…… 

denumirea                          operatorului                          economic, adresă 

.......................................................................................................... telefon/fax 

.............................................. număr de înmatriculare .................................................. cod fiscal 

................................... cont (trezorerie, bancă) ............................................................................... 

reprezentată prin ................................................................ (denumirea conducătorului), 

funcţia..................................... în calitate de Prestator, pe de altă parte. 
 
 

2. Obiectul  Contractului 
 
 

2.1. Obiectul      contractului      îl      reprezintă      prestarea      de      cãtre SC 

...................................... SRL a serviciilor de pază și protecție a obiectivelor aparținând patrimoniului 

Muzeului Regiunii Portile de Fier, în perioada convenită şi în conformitate cu obligatiile asumate prin 

prezentul contract si în conformitate cu planul de pază și protecție al Muzeului Regiunii Portile de Fier, 

plan ce constituie anexă la contract. 

 

2.2. Obiectivele sunt: 

1. Obiectiv Filiala Orsova – localitatea Orsova 

- un post de pază cu program de lucru întrerupt de marți până duminică între orele 17.00 

– 09.00, de duminică de la ora 17.00 până marți la ora 09.00, permanență în zilele de 

sărbătoare legală; 
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  2. Obiectiv Palat Plesa Localitatea Obarsia de Camp  

  – 1 post permanent 24 ore din 24 

Total ore 15112. 

 

2.3. Prestatorul are obligatia de a furniza, la solicitarea scrisă a Beneficiarului, orice alte servicii 

de specialitate. In aceste cazuri, Beneficiarul va suporta cheltuielile ocazionate de asemenea servicii, pe 

baza devizului-ofertã întocmit de Prestator. 
 
 

3. Durata  Contractului, 
 
 

3.1.  –  Prestatorul  se  obligã  sã  presteze  serviciile  de  pazã  şi  protectie,  pe perioada de 1 

an de la data intrãrii în vigoare a contractului. 

3.2. Prestatorul este obligat sã instaleze dispozitivul de pazã în maximum 5 zile de la semnarea 

contractului de prestari servicii. 

3.3. – Contractul intrã în vigoare, după semnarea lui de către reprezentanții legali ai 

părților contractante, începând cu data  01.07.2021. 

 

4. Pretul   contractului 
 
 

4.1. Pentru furnizarea serviciilor de cãtre Prestator, în conformitate cu prevederile contractului și 

a documentelor ce fac parte integrantă din acesta, Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului un 

pret de .................. lei/ora fără T.V.A.. 

4.2. Pentru furnizarea serviciilor de cãtre Prestator, Beneficiarul va efectua plata contravalorii 

acestora în termen de 30 zile de la data primirii facturii Prestatorului. 

4.3. Factura se va emite lunar pentru serviciile prestate efectiv în cursul lunii anterioare. 

4.4. Inainte de emiterea facturii se va întocmi un raport de activitate pentru fiecare lună 

pentru care se efectueaza plata, avizat de conducerea Prestatorului și care va fi prezentat 

Beneficiarului. Un exemplar din Raportul de activitate confirmat de Beneficiarul se va anexa la factură. 
 
 

4.5. Definitii 

4.5.1. – În prezentul Contract, următorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a)  Contractul – actul juridic care reprezintă acordul de vointă al celor două părti încheiat 

între o autoritate Contractantă, în calitate de Beneficiar și un Prestator de servicii, în 

calitate de Prestator; 

b)  Beneficiar   și Prestator – părțile contractante, astfel cum sunt aceste denumite în 

prezentul Contract; 

c)  Prețul Contractului – prețul plătibil Prestatorului de către Beneficiar, în baza 

Contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor 

asumate prin Contract; 

d)  Servicii – activități a căror prestare face obiectul Contractului; 

e)  Reglementări – reglementările legale specifice desfășurării activității de pază și 

protecție 

f) Servicii de pază – (I) paza proprietății împotriva accesului neautorizat sau ocupării 

abuzive; (II) paza proprietății împotriva furturilor, distrugerilor, precum și a altor 

actiuni producătoare de pagube materiale; (III) detectarea substanțelor, armelor, 

explozibililor sau a materialelor de orice natura care pot provoca o pagubă; (IV) paza 

proprietății intelectuale; (V) supravegherea mediului înconjurător; 

g)  Servicii de protecție (garda de corp)-(I) protejarea vieții și integrității corporale a 

persoanei aflate sub protecție impotriva hărțuirii, pedepsită de lege; (III) protejarea 

persoanei aflate sub protecție în timpul transportului; (IV) transport de valori; 

h)  Forta majoră – un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează 

greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii 
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Contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului; 

sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, restricții apărute ca urmare 

a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este 

considerată forta majoră un evenimet asemenea celor de mai sus, 

care,  fără  a  crea  o  imposibilitate  de  executare,  face  extrem  de costisitoare 

executarea obligatiilor unei dintre părți; 

i)   Servicii de consultanță – asistență cu privire la activitățile menționate la punctele f), g) 

si întocmirea de analize, evaluări și rapoarte asupra riscurilor la adresa securității 

persoanei sau proprietății; 

j) Mijloace – echipamente si alte bunuri cuprinse în contract și în anexele la prezentul 

contract și pe care Prestatorul are obligatia de a le asigura aferent serviciilor prestate 

conform contractului; 

k)  Zi – zi calendaristică; an – 365 de zile; 

l)   Data finalizării Contractului – data la care pãrţile şi-au îndeplinit toate obligațiile 

asumate prin Contract. 
 
 

5.  Documentele  Contractului 
 
 

5.1 – Documentele Anexă la Contract sunt: 

a) Contractul propriu – zis; 

b) Caietul de sarcini; 

c) Procesul verbal de adjudecare al Cererii de Oferte; 

d) Oferta tehnicã şi financiarã a Prestatorului; 

e) Instruire pe linie de protectia muncii; 

5.2. Anexe ale contractului: numai dacă este cazul. 
 
 

6.  Standarde 
 
 

6.1. – Serviciile efectuate de cãtre Prestator în baza Contractului vor respecta standardele 

prezentate de cãtre Muzeul Regiunii Portile de Fier prin cerințele tehnice cerute în Caietul de sarcini. 
 
 

7. Drepturi   de  proprietate  intelectualã 
 
 

7.1. – Prestatorul are obligaţia de a despãgubi Beneficiarul împotriva oricãrora: 

a)  reclamatii si actiuni în justitie, ce rezultã din încãlcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 

materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu prestarea 

serviciilor; 
 
 

b)  daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situatiei 

în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de 

Beneficiar. 
 
 

8. Obligatiile  și  responsabilitățile  Prestatorului 
 
 

8.1. Prestatorul are obligatia de a furniza serviciile descrise în art.2.1., în concordanţã cu 

obligaţiile asumate, cu planul de pazã şi protecție şi în limitele stabilite prin contract. In acest scop 

Prestatorului îi revin urmãtoarele sarcini: 

a)  Sã asigure paza patrimoniului Beneficiarului și protectia angajatilor; 

b)  Sã legitimeze toate persoanele care solicitã accesul; în perimetrul protejat si supravegheat; 

c)  Cerceteazã sub supravegherea Sefului Structurii de Securitate al Beneficiarului evenimentele sau 
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incidentele de orice natură care au avut loc pe proprietatea sau în legaturã cu patrimoniul 

Beneficiarului; 

d)  Intervine în mod calificat în cazul în care au loc incidente de securitate care ar putea aduce prejudicii 

Beneficiarului, personalului acestuia sau clientilor; 

e)  Se obligã sã execute, cu respectarea legislaţiei în vigoare, toate dispozitiile Beneficiarului reprezentat 

prin Seful Structurii de Securitate, date în temeiul prezentului contract; 

f) Intocmeste împreună cu Beneficiarul planul de pazã al obiectivului, solicitã şi obține avizul de 

specialitate al organului de poliție; orice modificare a planului de pazã va fi făcutã cu respectarea 

procedurilor menţionate anterior; 

g)  Sã prezinte zilnic, spre confirmare, Sefului Structurii de Securitate sau unui împuternicit al acestuia, 

registrul de executare a serviciului de pazã, conform planului și planificãrii pe posturi şi schimburi, 

pentru ziua anterioară; 

h)  Se supune controalelor anuntate sau inopinate ale Beneficiarului  în scopul verificării modului 

de îndeplinire de către Prestator a obligațiilor prevăzute în prezentul contract; 

i)   Prezintă orice raport solicitat de Beneficiar în temeiul prezentului contract; 

j)   Asigură atestarea, pregătirea și selecția personalului de pază; 

k)  Prezintă Sefului Structurii de Securitate lista inițială cuprinzând personalul de pază și protecție, 

propunerile de modificare a acesteia si permite accesul personalului mentionat în obiectiv și serviciu 

numai după obținerea aprobării prealabile scrise a Sefului Structurii de Securitate; în acest scop, 

pentru fiecare agent de pază, pune la dispozitia Beneficiarului   următoarele documente: (I) fișa 

de angajare; (II) fișa medicală cu mentiunea „ apt serviciu de pază”; (III) fișa de evaluare 

psihologică; (IV) cazier judiciar (nu mai vechi de 30 zile); 

l)   Retrage imediat din dispozitivul de pază orice membru al personalului de pază ca  urmare  a  deciziei  

Sefului  Structurii  de  Securitate,  fără  ca  persoana respectivă să mai poată, din acel moment, să-

și desfășoare activitatea profesională în obiectivul Beneficiarului; 

m) Furnizează către autoritățile competente informații legate de incidente apărute în timpul activității 

de pază și protecție; 

n)  Obține toate autorizațiile, avizele precum si orice alte documente necesare desfășurării activității 

de pază și protecție și furnizării acestor servicii către Beneficiar, si îndeplineste orice altă obligație 

stabilită de lege în sarcina sa; 

o)  Să păstreze confidențialitatea asupra datelor și informațiilor beneficiarului și să dispună măsurile 

care se impun împotriva divulgării sau utilizării acestora în alte scopuri pe timpul sau după încetarea 

acestui contract, pe o durata de 5 ani; 

p)  Să facă recomandări beneficiarului, în legatură cu întarirea sistemului de pază cu amenajari tehnice 

de alarmare ți alte măsuri specifice în raport de situația concretă din obiectiv. 

q)  Să asigure un numar de __ de agenti pază din care va nominaliza un coordonator (la sediul unitatii) 

pe durata contractului. La ora 16.00 va prezenta zilnic un raport. 

r)   Să înlocuiască pe cheltuiala sa toate pagubele materiale, produse exclusiv din vina propriilor 

angajaţi. 

s)   Să utilizeze pentru încălzirea imobilelor primite spre folosinţă numai aparate de producere a 

căldurii certificate. 
 
 
8.2. Obligatiile personalului de pază și protecție sunt : 

a) Personalul de pază este obligat să cunoască și să respecte îndatoririle ce-i revin fiind 

direct răspunzător pentru paza și integritatea obiectivelor, bunurilor și valorilor 

încredintate; 

b) In timpul serviciului, personalul de pază este obligat: 

- să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a 

preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii obiectivului păzit; 

- sa păzească obiectivul, bunurile și valorile nominalizate în planul de pază și să asigure 

integritatea acestora; 

- să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementarile legale și cu 

regulamentul de ordine interioară al beneficiarului; 
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- să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit 

infracțiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă  normele  

interne  stabilite  prin  regulamentul  propriu,  iar  în cazul infractiunilor flagrante, să 

oprească și să predea poliției pe făptuitor si bunurile sau valorile care fac obiectul 

infractiunii sau al caror fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea și paza lor, 

întocmind totodată un proces verbal pentru luarea acestor măsuri; 

- să încunoștiințeze de îndata șeful său ierarhic și conducerea obiectivului despre 

producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului și despre măsurile luate; 

- să  sesizeze  poliția  în  legatură  cu  orice  faptă  de  natură  a  prejudicia patrimoniul 

fabricii și să-și dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliției pentru 

îndeplinirea misiunilor pentru prinderea infractorilor; 

- să păstreze secretul de stat și de serviciu, dacă, prin natura atribuțiilor, are acces la 

asemenea date și informații; 

- să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare și protectie cu care este 

dotat, să facă uz de acestea numai în cazurile și în condițiile prevăzute de lege; 

-    să poarte numai în timpul serviciului uniforma și însemnele distinctive; 

- să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice si nici să nu consume 

astfel de băuturi în timpul serviciului; 

- să nu absenteze fără motive temeinice și fără să anunțe în prealabil șeful formației de 

pază despre acesta; 

- să execute întocmai dispozițiile sefilor ierarhici, cu excepția celor vădit nelegale și 

să fie respectuos în raporturile de serviciu; 

- sa execute, in raport cu specificul postului si orice alte sarcini care i-au fost incredintate, 

potrivit planului de paza; 

- să  nu  părăsească,  sub  nici  un  motiv,  postul  de  pază  până  la  sosirea schimbului 

si să respecte traseul de patrulare prevazut prin consemn particular; 

-    să respecte consemnul general și particular al postului; 
 
 

8.3.  Șeful  de  formație  de  pază,  pe  lângă  obligațiile  prevăzute  anterior,  are următoarele 

atributii: 

- să organizeze, să conducă și să controleze activitatea de pază, precum și modul de 

executare a serviciului de către personalul din subordine; 

- să informeze de îndată conducerea unității si poliția despre evenimentele produse pe 

timpul activității de pază și să țină evidența acestora; 

-   să propună conducerii măsuri pentru perfecționarea serviciului de pază; 

- să țina evidența armamentului și a muniției din dotarea personalului de pază, să 

asigure păstrarea, întretinerea, depozitarea și folosirea acestora conform legii; 

- să execute programul de pregătire profesională specifică a personalului de pază din 

subordine. 
 
 

8.4. Pentru îndeplinirea întocmai și la timp a obligațiilor asumate mai sus, Prestatorul va trebui să 

posede: 

- autorizațiile si licentele prevăzute de Legea 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor  și  protecția  persoanelor  și  Hotărârea  de  Guvern  pentru  aprobarea normelor 

metodologice și documentelor prevăzute la art.69 din Legea 333/2003, valabile pe toata perioada 

contractului; 

- mijloace și instalatii radio și telefonice; 

- Echipa de intervenție rapidă capabila să răspundă cerintelor beneficiarului 24 ore/zi, 7 zile pe 

săptămână; 

- orice alte mijloace tehnice care vor face parte din dotarea Prestatorului, necesare pentru 

executarea corespunzatoare sau intocmai a obligatiilor asumate prin acest contract; 
 
 

8.5. Prestatorul prin efectul contractului, se face răspunzător material de toate prejudiciile 



31 

 

 

produse în patrimoniul beneficiarului ca urmare a neîndeplinirii, îndeplinirii parțiale sau 

necorespunzătoare a obligațiilor stabilite în sarcina sa. 
 
 

8.6. Prestatorul se obligă să despăgubească Beneficiarul pentru întreg prejudiciul suferit de 

acesta, respectiv prejudiciul efectiv produs pentru pierderea sau distrugerea materialelor sau a 

echipamentelor primite de la beneficiar ( se va reține garanția de bună execuție) în cazul în care 

pierderea sau distrugerea acestora nu se datorează culpei beneficiarului sau presupușilor acestuia (dacă 

este cazul); 
 
 

9. Obligatiile si  responsabilitatile  Beneficiarului. 
 
 

9.1. a) Să asigure condițiile de desfășurare a activității de către Prestator, cu respectarea normelor 

de protecția muncii, paza si protectie și a legii informațiilor clasificate; 

b) să coopereze cu Prestatorul pentru rezolvarea operativă a neajunsurilor constatate, precum și 

pentru îmbunatățirea activităților de salvare și transport persoane accidentate; 

c) sa plătească Prestatorului tariful lunar stabilit, în conditiile și în cuantumul prevăzute în 

prezentul contract; 

d) să pună la dispozitia Prestatorului, pe baza procesului verbal de predare- primire dotările 

tehnice specifice de care dispune, precum si imobilele cu destinatia pază și protectie; 

e) să controleze modul de utilizare a instalațiilor, încăperilor, și imobilele cu destinatia pază și 

protecție; 

f)  să  preia  de  la  Prestator,  după  încheierea  contractului,  bunurile  date  spre utilizare pe baza 

procesului verbal de predare-primire în stare de funcționare; 

g) să asigure Prestatorului utilitățile necesare pentru buna desfășurare a activităților de pază și 

protecție (apa, energie electrică); 

h)  Beneficiarul  este  pe  deplin  răspunzător  de  exactitatea  documentelor  și  a oricăror 

documente și  a oricăror informatii furnizate Prestatorului; 

i) Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului: 

- liste nominale actualizate cu salariatii institutiei care au acces, menționând scopul si sectoarele 

în care acestea au acces; 

- fara acces auto; 

j) Beneficiarul, dupa 2 (doua) luni de la începerea activitatii Prestatorului, are obligatia de a face 

o analiza a eficientei activității acestuia, stabilindu-se noile cerințe tehnice care vor fi stipulate întru-un 

act adițional la contract (dacă este cazul). 

k) Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau 

reclamaţie ce apare în conformitate cu garanţia de bună execuție. 
 
 

10.  Derulare,  încetare,  rezilierea  contractului 
 
 

10.1. a) Prestatorul are obligatia de a începe prestarea serviciilor de la data intrãrii în vigoare 

a Contractului. 

b) In cazul în care Prestatorul suferã întârzieri si/sau suportã costuri suplimentare, 

datorate în exclusivitate Beneficiarul, partile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; 

si 

b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul 

contractului; 
 
 

10.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului Prestatorul nu poate respecta prevederile 

contractuale de prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, Beneficiarul. 

Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin 

act aditional. 
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10.3. Prezentul contract inceteaza: (I) la expirarea perioadei de timp mentionate mai sus; (II) prin 

acordul partilor, pe baza de notificare scrisa comunicata cu cel putin 30 de zile anterior datei cand 

contractul urmeaza sa inceteze, sub conditia inexistentei unor  divergente privind  executarea 

contractului;  (III)  la data hotararii  judecatoresti definitive si irevocabile prin care una din parti este 

declarata in incapacitate de plata; (IV) la data la care o cerere de lichidare judiciara sau de 

declarare a falimentului oricarei parti a fost  admisa  de catre instanta de judecata; (V) la data 

anularii sau retragerii licentei de functionare; (VI) in celelalte cazuri prevazute in mod expres prin 

contract. 
 

10.4. Nerespectarea obligatiilor asumate prin contract de catre una din parti da dreptul partii 

prejudiciate de a rezilia contractul. 

10.5.  Beneficiarul  isi  rezerva  dreptul  de  a  denunta  unilateral  Contractul  de servicii, in cel 

mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii 

Contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale, in asa masura incat indeplinirea 

Contractului respectiv ar leza interesele sale. 

10.6. In cazul in care in timpul derularii contractului apar modificari ale programului de lucru in 

obiectivele Muzeului Regiunii Portilor de Fier, posturile care asigura paza partial devin posturi 

permanente. Orele efectuate de aceste posturi vor fi suportate de Beneficiar la pretul din contract. 

10.7.  Orice control inopinant dispus de managerul Muzeului Portilor de Fier la punctele de paza 

prin care se constata absenta nejustificata a personalului de paza duce la rezilierea imediata a contractului 

de paza prezent, fara nici un fel de pretentii / daune din partea operatorului economic prestator.  

10.8. a) Orice paguba adusa tezaurului existent la punctul de lucru Orsova sau lipsa din 

patrimoniul aflat sub paza in perioada in care operatorul economic este responsabil cu aceasta se 

va imputa operatorului economic.  

b) Orice degradare fata de starea in care a fost predat a obiectivului Palat Plesa de la Obirsia de 

Camp, constand in furturi din / sau distrugeri ale cladirii existente, se vor cuantifica de angajatii Muzeului 

sau expertii angajati de Muzeu si vor fi imputate operatorului economic. 

10.9 Orice modificare apare pe perioada derularii prezentului contract se notifica prestatorului si 

se precizeaza de comun acord prin incheierea unui act aditional la prezentul contract. 
 
 

11.  Modalitati          de          platã 
 
 

11.1. Beneficiarul  are obligatia de a efectua plata cãtre Prestator în termen de 30 zile lucrãtoare 

de la acceptarea de cãtre Beneficiar a facturii emise de cãtre Prestator. Factura va fi emisã de Prestator 

în urma realizãrii serviciilor prestate în date de Beneficiar, si va fi însoțitã de documentele justificative 

care sã ateste efectuarea serviciilor solicitate. 

11.2. Plata va fi făcutã în lei, în contul Prestatorului 

11.3. Facturile lunare de plată vor fi confirmate de către reprezentantii autorizati ai 

beneficiarului. 
 
 

12. Actualizarea  pretului   Contractului 
 
 
În conformitate cu art. 221 litera a din Legea nr. 98 / 2016 preţul contractului poate fi revizuit în cazul în 

care se modifică cuantumul salariului minim pe economie, proporţional cu valoarea modificării acestora 

după următoarea formulă: 
 

                  X2=X1 * Sn 

                              Sv 
 

unde:  X2 = tarif actualizat 

           X1 = tarif ofertat declarat câștigător în cadrul procedurii 

           Sn = salariul minim nou brut pe țară garantat în plată 

           Sv = salariul minim vechi brut pe țară garantat în plată 
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13. Răspunderea           contractuală 
 
 

13.1. Prestatorul se obligă să plătească retribuția salariaților conform legislației în vigoare, pentru 

toți agenții de pază angajați cu normă întreagă și de a nu prejudicia în mod culpabil, din vina acestuia, 

calitatea serviciului prestat; 
 

13.2.  Prestatorul va răspunde pentru daunele cauzate ca urmare a neîndeplinirii ori indeplinirii 

defectuoase a atributiilor de pază ce vor fi stabilite în urma cercetărilor efectuate de organele de Politie, 

în cazul sesizării acestora și al celor de factură administrativă la care vor participa ambele părti 

contractante. Răspunderea contractuală a Prestatorului nu poate fi angajată în caz de forta majoră. 
 

13.3. Răspunderea contractuală a Prestatorului nu poate fi angajată în caz de forta 

majoră.Contravaloarea pagubelor înregistrate de beneficiar, generate de neexecutarea sau executarea 

defectuoasă a serviciului de pază, cuantificate si acceptate de ambele părți vor fi achitate de Prestator, 

în termen de 5 zile de la facturarea realizată de beneficiar în situația identificării ulterioare ca autori de 

sustrageri din obiectivul vizat a unor presupusi ai beneficiarului, suma reprezentând aceste daune se 

diminuează cu 50%, cota respectivă urmând a rămâne în pierderea beneficiarului. 

 

13.4. In cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu îsi îndeplineste la termen obligațiile 

asumate prin contract, Beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalități, o sumă 

echivalentă cu o cota procentuală de 0,01 % calculată la pretul total al contractului, pentru fiecare zi de 

întarziere si până la îndeplinirea efectivă a obligatiilor neefectuate. 
 
 

13.5. In cazurile în care Beneficiarul nu onorează facturile scadente în termen de 15 zile de la 

data expirarea perioadei prevăzute la clauza 4.2. din prezentul contract, Prestatorul are dreptul sa solicite 

Beneficiarului plata unor penalitati, într-o cotă procentuală de 0,01 % din plata neefectuata, calculată 

pentru fiecare zi calendaristică de întarziere până la îndeplinirea efectivă a obligatiei de plată, dar nu mai 

mult decât valoarea facturii. 
 
 

14.  Forta  majoră 
 
 

14.1. Forta majoră, care este constatată de o autoritate competentă, va fi anuntată Beneficiarului, 

în 5 zile de la data producerii acesteia, comunicând, totodată și dovada emisă de autoritatea competentă. 
 
 

14.2. Forta majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

prezentul Contract, pe toata perioada în care aceasta actionează. 
 
 

14.3. Indeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore,  dar  fără  

a prejudicia drepturile ce li  se  cuveneau  părților  până la aparitia acesteia. 
 
 

14.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți 

contractante, imediat și în mod complet, producerea cazului de forță majoră și de a lua măsurile care îi 

stau la dispoziție în vederea limitării consecintelor. 
 
 

14.5. Dacă forta majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 15 zile, 

fiecare în parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, 

fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

15.  Solutionarea  litigiilor 
 
 

15.1. Soluționarea eventualelor litigii dintre părți se va face pe cale amiabilă, iar în caz de 

neîntelegere, competentă de soluționare a litigiilor revine instantelor de drept comun competente 

teritorial si material. 
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16. Comunicări 
 
 

16.1. – (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, sa fie 

transmisă în scris. 

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

momentul confirmării în scris a primirii comunicării. 

17. Clauze            finale 
 
 

17.1. Acest contract reprezintă intrumentul oficial și legal al relației dintre părti. Contractul 

cuprinde și stabilește toate drepturile si îndatoririle părților și prelevează asupra  oricărui  acord  sau  

întelegeri  anterioare  dintre  acestea.  Acest  contract  este singurul instrument legal ce poate fi folosit în 

cazul unui posibil litigiu. 
 
 

17.2. Părțile vor nominaliza în scris persoanele împuternicite să angajeze răspunderea cu privire 

la derularea si modificarea contractului, urmând a-si comunica reciproc orice schimbare cu privire la  

persoanele desemnate. 
 
 

Incheiat astazi, ................. la sediul Muzeul Regiunii Portile de Fier, în 2 (doua) exemplare, 

fiecare cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte si intră în vigoare la data de 01.07.2021. 
 
 
 

BENEFICIAR ,                                                          PRESTATOR, 
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