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Nesecret 

DIRECȚIA ACHIZIȚII ȘI LOGISTICĂ 

Nr. DAL/224366/16.07.2020 

 

 

CLARIFICAREA NR. 1 

privind achiziţia serviciilor de arhivare, depozitare, selecţionare a documentelor create de 

aparatul propriu al Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, preluare, transport și curierat al 

documentelor și arhivare electronică pentru o perioada de 24 de luni conform anunțului 

publicitar NR ANUNT: ADV1155821  TIP ANUNT: ANEXA 2 

 

1. Solicitare operator economic: 

„Având în vedere faptul că, în documentația de atribuire nu se regăsește data, ora și locul de 
deschidere al ofertelor, precum și modalitatea în care ofertanții pot participa la sedința de 
deschidere, vă solicitam să ne transmiteți, toate datele anterior menționate.” 

Răspuns autoritate contractantă: 

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 20.07.2020, ora 15:00 la sediul Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor din Bulevardul Libertății, nr. 12, sector 5, București, cu respectarea măsurilor 
instituite în vederea prevenirii/combaterii/diminuării riscurilor de infectare cu COVID 19, a 
restricțiilor impuse de autorități valabile la data deschiderii ofertelor. 

 

2. Solicitare operator economic: 

„In cadrul documentației de atribuire, la pagina 3 - Cerințe privind autorizarea este menționat “ 
autorizație de funcționare pentru prestare de servicii arhivistice (păstrare, conservare, prelucrare 
arhivistică și utilizare a documentelor cu valoare practică pe care le dețin), valabilă, eliberată de 
Arhivele Naționale sau serviciile județene/Serviciul Municipiului București ale/al Arhivelor 
Naționale; - aviz pentru pentru spațiul în care se depozitează documentele emis de către Arhivele 
Naționale ale României; - autorizație emisă de către Inspectoratul General pentru Situații de 
Urgență pentru spațiul în care se depozitează documentele conform prevederilor Hotărârii nr. 571 
din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării 
şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu și ale Normelor Metodologice din 25 august 2016 
privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă” in timp ce la pagina 
24, pct 11.6 este menționat “Prestatorul trebuie să respecte prevederile Legii Arhivelor Naționale 
nr. 16/1996. Firma trebuie să dețină autorizații de funcționare emise de Arhivele Naționale pentru 
prestarea serviciilor de „Legătorie”, „Prelucrare Arhivistică”, „Păstrare și conservare a 
documentelor”, „Restaurare documente”.” 

Răspuns autoritate contractantă: 

Cerințele menționate atât la pagina 3 cât și la pagina 24 reprezintă termeni utilizați  în Legea 
Arhivelor Naționale nr.16/1996, care practic  sunt servicii pe care o firmă de arhivare trebuie să le 
presteze.  
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Totuși, pentru a înlătura alte interpretări, sintagma păstrare, conservare, prelucrare arhivistică și 
utilizare a documentelor cu valoare practică pe care le dețin se va citi „Legătorie”, „Prelucrare 
Arhivistică”, „Păstrare și conservare a documentelor”, „Restaurare documente”. 

 

3. Solicitare operator economic: 

„Referitor la draftul de acord cadru: 

6.4. Promitentul-prestator se obligă ca, în cazul încetării activității ca urmare a pierderii 
autorizației de funcționare, acesta are obligația de a asigura transferul fondului arhivistic al 
promitentului-achizitor preluat în vederea depozitării și păstrării. 

Vă rugăm să ne spuneți unde anume se va face acest transfer. 

17.5. Dacă forta majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 (una) 
lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a acordului-
cadru, respectiv a contractului subsecvent în derulare, fără ca vreuna dintre părţi să poată să 
pretindă celeilalte părţi daune-interese. 

Perioada de acțiune a forței majore care să permită încetarea contractului, ar trebui să fie mai 
mare de 1 luna. Propunem 3 luni. 

17.7. Promitentul-prestator nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru 
neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor 
din prezentul acord-cadru de servicii este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod 
similar, promitentul-achizitor nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru 
neexecutare sau pentru rezilierea de către prestator pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în 
care, întârzierea promitentului-achizitor sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul 
forţei majore. 

Forța majoră nu exonerează de obligația de plata și nici nu ar trebui să ducă la amânarea ei. Doar 
daca sistemele de operare a plăților ar fi impiedicate de cazul de forță majoră s-ar putea accepta 
amânarea, dar altfel nu. De asemenea tot în conținutul acestui articol se folosește termenul 
”reziliere”, care nu e potrivit situației, încetarea din cauza de forță majoră tocmai exclude culpa 
părților. ” 

Răspuns autoritate contractantă: 

Art. 6.4  - se va completa cu adresa la care se va asigura transferul și va avea următoarea formă: 

Promitentul-prestator se obligă ca, în cazul încetării activității ca urmare a pierderii autorizației 
de funcționare, acesta are obligația de a asigura transferul fondului arhivistic al promitentului-
achizitor preluat în vederea depozitării și păstrării. Adresa la care se va asigura transferul este într-
o rază de max. 20 km față de sediul principal al autorității contractante. 

Solicitarea de completare a art. 17.5, referitor la perioada de acțiune a forței majore, la trei luni, 
va fi preluată, deși nu este prevăzut un termen în Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 
modificările ulterioare. 

Art. 17.7 - Autoritatea contractantă menține forma propusă în Documentația de atribuire, această 
clauză nu contravine prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii 
în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 
profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. 

 

4. Solicitare operator economic: 

„4. Referitor la Contractul subsecvent: 
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11.12. Drepturi de proprietate intelectuală 

1. Orice rapoarte şi date, precum Nomenclatorul arhivistic, inventarele realizate pe suport de 
hârtie şi suport electronic a dosarelor şi înregistrările justificative ori materiale achiziţionate, 
compilate ori elaborate de către prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în 
executarea contractului de servicii vor deveni proprietatea exclusivă a achizitorului. După 
încetarea contractului de servicii, prestatorul va remite toate aceste documente şi date 
achizitorului. 

Prestatorul nu va păstra copii ale acestor documente ori date şi nu le va utiliza în scopuri care nu 
au legătură cu contractul de servicii fără acordul scris prealabil al achizitorului” 

Va rugam sa adaugati ”cu exceptia cazului in care astfel de documente trebuie pastrate sau 
utilizate ca obligatie legala pentru dovedire efectuarii activitatilor”. 

13.2. Facturile vor fi emise de către prestator pentru serviciile efectiv prestate, după semnarea 
Proceselor - Verbale de recepție cantitativă și calitativă. 

Va rugăm să ne spuneți care este frecvența recepției și admiterii facturilor. 

17.1. Nerespectarea obligaţiilor principale ale contractului, astfel cum sunt prevăzute la art. 3, 
în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 
plata de daune-interese, fără altă formalitate și fără intervenția unei instanțe judecătorești. 

Propunem sa fie corelat cu termenul de remediere. Ar trebui notificat și apoi în caz de neremediere 
să intervină rezilierea. Astfel, 17.1. Nerespectarea obligaţiilor principale ale contractului, astfel 
cum sunt prevăzute la art. 3, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul 
de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese, fără altă formalitate și fără intervenția 
unei instanțe judecătorești” va rugam sa completati cu ”dar numai cu notifcarea prealabilă și 
acordarea termenului de remediere prevazut la art. 15 de mai sus.” 

 

Răspuns autoritate contractantă: 

Art. 11.12 - se va menține în forma propusă de autoritatea contractantă, întrucât nu s-au regăsit 
prevederile legale care obligă prestatorul să facă dovada efectuării activităților. 

Art. 13.2 – se va face precizarea că emiterea facturilor este lunară.  

Art. 17.1 Autoritatea contractantă va prelua propunerea de completare a acestui articol prin 
introducerea sintagmei „dacă încălcarea obligațiilor nu este remediată într-un termen de maximum 
15 (cincisprezece) zile de la data notificării primită de la cealaltă parte”,  

Propunerea de modificare a art. 19.5, referitor la perioada de acțiune a forței majore, la trei luni, 
va fi preluată, deși nu este prevăzut un termen în Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 
modificările ulterioare. 

Privind propunerea de modificare a art. 19.7, se va menține forma propusă de autoritatea 
contractantă, această clauză nu contravine prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru 
combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din 
contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. 

 

 
Cu stimă, 

Direcţia Achiziții și Logistică 
p/Director    


