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Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

04.11.2022

      

                                                                    ANUNȚ - ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

„Servicii arhivare” 

 În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, și art. 43 din din Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A., cu sediul în Splaiul Unirii, 

nr. 76, clădirea River Plaza, corp A, et. mezanin și etaj 1, sectorul 4, București, telefon: (+4) 0372 400 

780, e-mail: achizitii@cmeb.com.ro, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să 

achiziționeze „Servicii arhivare”, conform cerințelor din Anunțul publicitar. 

Modalitatea de atribuire: Achiziție directă 

Sursa de finanțare: Venituri proprii 

Tip anunț: Cumparări directe 

Tip contract: Servicii 

Denumirea achiziției: „Servicii arhivare” 

Cod CPV: Cod CPV 79995100-6 Servicii de arhivare (Rev.2) 

Descrierea contractului: „Servicii arhivare” 

Valoare estimată: 84.026,80 lei, fără TVA. 

Durata prestării serviciilor: până la 31.12.2022. 

Locul de prestare a serviciilor: Municipiul București  

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile. 

Condiții contract: Conform Anunțului Publicitar. 

Condiții de participare: Ofertantul va prezenta următoarele documente: 

• Formularul nr. 1 - Formular de ofertă; 

• Formularul nr. 2 - Propunerea tehnică; 

• Formularul nr. 3 - Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul 

mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate 

în muncă; 

• Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, 

din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din 

situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a furniza 
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Compania Municipală  

ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI 

produsele ce fac obiectul contractului. Informațiile din certificatul constatator să fie 

reale/valide la data prezentării acestuia. 

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul/rile CAEN (activități principale 

și/sau secundare) înscrise în Certificatul constatator și să fie autorizat conform prevederilor 

art. 15 din Legea 359/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea acestui contract este în 

conformitate cu art. 187, alin. (3) lit. c) coroborat cu cu art. 187, alin. (31) din Legea 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv “Prețul cel mai scăzut”. 

Aplicarea criteriului de atribuire se face asupra ofertelor declarate ”ADMISIBILE”. 

Termen limită de primire a ofertelor: 09.11.2022, ora: 14:00 

Modalitate de plată: Plata se efectuează lunar, după primirea facturilor pentru contravaloarea 

serviciilor prestate. Plata se va efectua în termen 30 de zile de la primirea facturii. Plata se efectueaza 

cu ordin de plata in contul prestatorului de servicii. 

Informații suplimentare: Ofertele se transmit la adresa de email achizitii@cmesb.ro până la data și ora 

limită precizate prezenta documentatie. Ofertele depuse după data și ora comunicată nu vor fi luate 

în considerare. În cazul în care două sau mai multe oferte vor avea prețuri egale, Autoritatea 

contractantă va solicita retransmiterea ofertei financiare. 

Eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări adresate, vor fi publicate pe site-ul 

https://energeticaservicii.ro, la rubrica Achizitii si licitatii publice – Proceduri in desfasurare. 

 

 



 

 

 

 

OPERATORUL ECONOMIC 

…………........................ 

(denumirea/numele) 

Formular nr. 1 

 

  

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

 

Către: S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SERVICII S.A. 

            Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, mezanin și etaj 1, sectorul 4, București 

 

 

1. Examinând anunțul pe publicitate nr. ................./.............................. și Caietul de sarcini, 

subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ........................................................... (denumirea/numele 

ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai 

sus menţionată, să livram ........................., pentru suma de .................................................... (suma in 

cifre si litere) lei, respectiv ........................................... (suma in cifre si litere), la care se adauga TVA 

............................... (suma in cifre si litere) lei, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Denumire servicii UM Cantitate 

Preț unitar 

(lei, fără 

TVA) 

Valoare 

(lei, fără 

TVA) 

1 Servicii de arhivare Serviciu 1   

Total (lei, fără TVA)  

TVA  

Total (lei, cu TVA)  

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în 

termenul prezentat în propunerea tehnică. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) de zile, până la 

data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
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4. Până la semnarea contractului aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de 

dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract 

angajant între noi. 

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

 

Data completării: [ZZ.LL.AAAA] 

 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură) 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATORUL ECONOMIC 

…………........................ 

(denumirea/numele) 

Formular nr. 2 
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PROPUNEREA TEHNICĂ 

 

Cerințe tehnice solicitate de autoritatea 

contractantă 

Modul de îndeplinire a cerinței 

de către operatorul economic 

Alte precizări 

(dacă este cazul) 

SERVICII SOLICITATE  

În vederea aplicării prevederilor Legii Arhivelor 

Naţionale nr. 16/1996 şi ale Instrucţiunilor 

privind activitatea de arhivă la creatorii şi 

deţinătorii de documente, aprobate de 

conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de 

zi nr. 217 din 23 mai 1996, privitoare la evidenţa 

documentelor, gruparea documentelor în 

dosare, ordonarea şi efectuarea de operaţiuni 

arhivistice la documentele neconstituite în 

dosare, precum și în lipsa unui nomenclator 

arhivistic propriu, se apelează la “Servicii de 

arhivare și inventariere a documentelor”,  

Prin efectuarea „Serviciilor de arhivare”, se va 

realiza verificarea și selectarea documentelor 

care necesită a fi arhivate, pe baza categoriilor 

stabilite de către Beneficiar, igienizarea 

documentelor (desprăfuire, toaletare), 

constituirea unităților arhivistice (dosarelor) – 

identificarea documentelor pe problematică, 

ani și termene de păastrare (gruparea), 

ordonarea, numerotarea și certificarea 

acestora, opisarea, îndosarierea și copertarea, 

înscrierea datelor pe dosare şi actualizarea 

evidenţei (întocmirea inventarelor), precum și 

inventarierea documentelor, în special a celor 

cu termen de păstrare permanent, iar pentru 

selecţionare se vor pregăti dosarele pentru 

scoterea din evidenţă. 
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Etape de parcurs pentru realizarea 

“SERVICIILOR DE ARHIVARE” 

 

 Pentru realizarea „Serviciilor de arhivare”, 

prestatorul va parcurge următoarele etape:  

a) desprăfuirea;  

b) toaletarea documentelor, înlăturarea 

capselor (acelor, agrafelor etc) şi a ciornelor;  

c) ordonarea documentelor conform 

organigramei şi Nomenclatorului arhivistic al 

C.M.E.S.B.  

d) inventarierea documentelor, în special a 

celor cu termen de păstrare permanent; 

 e) copertarea şi îndosarierea documentelor 

(aranjarea cronologică/alfabetică (unde este 

cazul) a documentelor în coperte din carton, 

găurirea cu utilaje care nu deteriorează 

documentele, şnuruirea cu ață de legătorie, 

numerotarea, certificarea, copertarea şi 

etichetarea dosarelor prin înscrierea datelor 

prevăzute legal);  

f) constituirea inventarelor pe suport de hârtie 

şi electronic (inițierea datelor într-o platformă 

online); 

g) opisarea documentelor (notarea, pe scurt, a 

conținutului dosarului) 

h) pregătirea documentelor pentru a fi 

selecționate 
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Etape de parcurs pentru realizarea 

“SERVICIILOR DE SELECŢIONAREA 

DOCUMENTELOR”  

a) pregătirea selecţionării documentelor prin 

însuşirea organigramei C.M.E.B. și C.M.E.S.B., 

gruparea dosarelor pe termene de păstrare şi 

pe compartimentele care le-au constituit, cu 

etichete pentru compartiment şi an;  

b) întocmirea de inventare pentru cantitatea 

de documente de selecţionat 

  

Etape de parcurs pentru realizarea serviciului 

de depozitare:  

a) dosarele constituite se împachetează în 

cutii, pe ani şi termene de păstrare, şi se 

depozitează la sediul Beneficiarului, 

respectând ordinea și modul în care au fost 

preluate de la structurile organizatorice. 

b) la sediul C.M.E.S.B., se vor păstra pe rafturi, 

pe ani şi termen de păstrare.  

  

 DETALIEREA CONŢINUTULUI “SERVICIILOR DE 

ARHIVARE”  

 Desprăfuirea documentelor  

Desprăfuirea se face cu scopul asigurării 

curăţării documentelor prin înlăturarea 

prafului, hârtiei mărunţite şi a efectelor 

biodeteriorării documentelor din arhivă.  

Desprăfuirea se face cu perii moi, prin suflare 

(aspirare) cu aspiratorul, ştergere cu cârpe moi 

şi uscate, fără a se deteriora documentele.  

 

Toaletarea documentelor  

Execuţia toaletării documentelor constă în:  

- netezirea foilor; 
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 - înlăturarea marginilor franjurate, fără 

eliminarea a părţilor utile (text, desen etc.);  

- reparaţii ale zonelor sfâşiate (prin folosirea 

de scotch de hârtie);  

- plierea foilor la dimensiunea formatului de 

dosar , în principiu A4;  

- lipirea alonjelor la documente cu lipici de 

tipografie, astfel încât după îndosariere fila 

respectivă să fie vizibilă în întregime pentru a 

putea fi xerox-ată fără desfacerea dosarului;  

- înlăturarea agrafelor (acelor, capselor etc.) şi 

a ciornelor 

- datele înscrise pe separatoarele din 

bibliorafturi, vor fi trecute în opis, precizându-

se numărul filei unde se regăsesc, pentru a 

putea fi identificate cu ușurință. 

 

Ordonarea documentelor conform 

organigramei și categoriilor de documente  

Documentele se ordonează în dosare prin 

aranjarea acestora pe compartimente conform 

organigramei, pe ani de creare, categorii de 

documente şi pe termene de păstrare.  

Acolo unde este posibil, se vor ordona 

documentele create de C.M.E.B. și, separat, 

cele create de C.M.E.S.B., conform 

organigramelor.  

Deoarece nu există un nomenclator arhivistic 

propriu, este necesară determinarea 

apartenenţei la fond (fondarea), ţinându-se 

seama de denumirea destinatarului, ştampila 

de înregistrare, rezoluţie sau note tergale, 

conţinutul actului etc. . 
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Ordonarea documentelor în cadrul fondului, 

după un criteriu stabilit (pe ani şi 

compartimente de muncă, iar în cadrul 

compartimentului, pe probleme; pe 

compartimente şi ani, iar în cadrul anului pe 

probleme, alfabetic s.a., după caz). În cazul în 

care un dosar cuprinde documente din mai 

mulţi ani, se ordonează la anul cel mai vechi al 

dosarului, fără a se lua în consideraţie datele 

documentelor anexate. Numerotarea 

dosarelor se face începând cu numărul 1, pe 

fiecare an. 

Se vor separa documentele de acelaşi fel, cu 

termene de păstrare 1 - 5 ani (boniere, 

chitanţiere, fişe de pontaj, condici de 

prezenţă), în vederea eliminării lor globale, cu 

ocazia selecţionării, la expirarea termenului de 

păstrare.  

Inventarele vor cuprinde: numărul curent, 

categoria de documente, anii extremi, 

cantitatea (în metri lineari sau unităţi 

arhivistice), poziţia din nomenclator şi 

termenul de păstrare. 

 

 Opisarea documentelor presupune 

întocmirea unei fişe pentru fiecare dosar în 

parte care să conţină pe scurt rezumatul 

dosarului.  

Datele înscrise pe separatoarele din 

bibliorafturi, vor fi trecute în opis, precizându-

se numărul filei unde se regăsesc, pentru a 

putea fi identificate cu ușurință. Opisul astfel 

creat, va reprezenta prima filă a dosarului. 
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 Inventarierea dosarelor  

Inventarierea dosarelor presupune întocmirea 

unui inventar, care să cuprindă toate dosarele 

cu același termen de păstrare, create în cursul 

unui an, de către un compartiment de muncă. 

Fiecare compartiment va avea atâtea 

inventare câte termene de păstrare sunt 

prevăzute în legea din domeniu, pentru 

categoria de documente respectivă. 

În cazul dosarelor formate din mai multe 

volume, în inventar fiecare volum va primi un 

număr curent distinct. 

O deosebită importanță reprezintă 

inventarierea documentelor cu termen de 

păstrare permanent. 

Inventarele se întocmesc în 3 exemplare 

pentru documentele cu termen de păstrare 

temporar și în 4 exemplare pentru 

documentele cu termen de păstrare 

permanent. 

Dosarele neîncheiate în anul respectiv, ca şi 

cele care, din motive justificate, se opresc la 

compartimentele de muncă, se trec în 

inventarul anului respectiv, cu menţionarea 

nepredării lor; în momentul predării lor 

ulterioare, în inventar se va menţiona acest 

lucru. 

Dosarele care cuprind acte din mai mulţi ani se 

vor inventaria la anul de început, 

menţionându-se în inventar datele extreme. 

În ceea ce priveşte completarea rubricii 

„Conţinutul dosarului", se vor preciza genurile 

(referate, solicitări, petiții, decizii, comenzi, 

corespondenţa, sinteze, rapoarte, memorii, 
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ordine etc.) de documente, emitentul, 

destinatarul, problema sau problemele 

conţinute şi, după caz, perioada la care se 

referă. 

Prestatorul va identifica documentele cu 

termen de păstrare expirat sau care urmează 

să expire, dintre documentele prelucrate, și va 

informa Beneficiarul cu privire la cantitatea 

acestora 

 

Îndosarierea documentelor  

Unitatea arhivistică de bază – dosarul - se 

încheie în vederea exploatării legale, eficiente, 

cu uşurinţă şi pe termen îndelungat a 

documentelor create. Această activitate 

cuprinde următoarele operaţiuni: 

 - asigurarea copertelor din carton; 

 - ordonarea documentelor în dosare, pe 

compartimente, cronologic (pe ani şi data de 

creare) sau alfabetic, după caz, conform 

termenelor de păstrare;  

- concomitent cu ordonarea documentelor în 

dosar se înlătură capsele, acele, clamele, 

agrafele metalice, filele nescrise, dubletele, 

ciornele, notele şi însemnările personale, 

plicurile şi actele care nu au legătură cu 

problemele din dosar etc.; 

 - documentele (foile) din fiecare dosar se 

găuresc la 1(un) centimetru de la marginea din 

stânga, cu dispozitive care să asigure utilitate 

şi aspect plăcut, care să nu deterioreze 

documentul şi să prindă foia corespunzător în 

dosar, se leagă cu ață de legatorie, agreată de 

beneficiar, în coperţi de carton, pânzate la 
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cotor, în aşa fel încât să se asigure citirea 

completă a textului, a datelor şi a rezoluţiilor;  

- filele dosarelor se numerotează în partea din 

dreapta sus, începând cu nr. 1. În cazul 

dosarelor compuse din mai multe volume, se 

numerotează fiecare volum separat, începând 

cu nr. 1; 

 - dosarele trebuie să aibă aproximativ 250-300 

de file. În funcţie de specificul documentelor, 

se pot constitui dosare cu număr variat de file 

dar nu mai puţin de 100 file (planşele A1 şi A3 

se echivalează cu 6, respectiv 2 file). În cazul 

depăşirii acestui număr, se formează mai 

multe volume ale aceluiaşi dosar;  

- pe coperta dosarului se înscriu: instituţia - 

CMESB…, 

direcţia/departamentul/serviciul.biroul… 

(creatorul dosarului), indicativul unităţii 

arhivistice, numărul dosarului din inventar, 

cuprinsul unităţii arhivistice, datele 

extreme(ziua şi luna, an) ale documentelor din 

dosar, numărul filelor, numărul volumului 

(dacă sunt mai multe volume) şi termenul de 

păstrare;  

- certificarea unităţilor arhivistice (dosare, 

registre) se face pe ultima foaie nescrisă a 

dosarului, de către personalul firmei 

prestatoare, prin formula: “Prezentul dosar 

(registru) conţine…file”, în cifre şi, între 

paranteze, în litere. La sfârşitul notei de 

certificare se trece data, numele, prenumele şi 

semnătura persoanei care face această 

operaţiune şi se ştampilează de firma 

prestatoare;  
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La terminarea serviciilor de către firma 

prestatoare, personalul compartimentului de 

arhivă verifică fiecare dosar, urmărind 

respectarea întocmai a prevederilor 

prezentului caiet de sarcini. În cazul constatării 

unor neconcordanţe acestea vor fi remediate 

imediat. 

 

 Cantităţile de documente supuse 

operaţiunilor de prestări servicii de arhivare 

Vor fi supuse executării “serviciilor de 

arhivare” documente care vor însuma o 

cantitate estimată de  660 bibliorafturi (220 

cutii), ce vor fi transformate în dosare (unități 

arhivistice). 

 

PRECIZĂRI PENTRU EFECTUAREA 

“SERVICIILOR DE ARHIVARE A 

DOCUMENTELOR”  

Asigurarea logistică  

Materialele, uneltele de lucru şi celelalte 

mijloace necesare efectuării lucrărilor de 

“servicii de arhivare”, descrise mai sus, se vor 

asigura de firma prestatoare, inclusiv cutiile 

pentru depozitarea arhivei.  

 

Timpul de lucru  

Decontarea lucrărilor se va face având ca 

bază metrul liniar de documente/numărul de 

cutii.  

Plata se efectuează lunar, după primirea 

facturilor pentru contravaloarea serviciilor 

prestate. Plata se va efectua în termen 30 de 

zile de la primirea facturii. Plata se efectueaza 
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cu ordin de plata in contul prestatorului de 

servicii. 

 

 

Locul desfăşurării serviciilor de arhivare şi 

selecţionare.  

Lucrările de arhivare a documentelor se vor 

desfăşura în spatiul pus la dispozitie în incinta 

C.M.E.S.B.  

 

Condiţii de confidenţialitate şi de siguranţă 

pentru documentele cu care se lucrează 

 Documentele supuse operaţiunilor de “servicii 

de arhivare” sunt de uz intern.  

Difuzarea de date sau scoaterea din locurile de 

păstrare a acestor documente este interzisă de 

lege.  

Personalul firmei prestatoare de servicii 

trebuie să respecte întocmai prevederile legale 

de lucrul cu documente şi vor semna un 

Angajament de confidenţialitate cu C.M.E.S.B.  

Încălcarea acestor prevederi se sancţionează 

conform capitolului VI din Legea Arhivelor 

Naţionale nr. 16 din 9 aprilie 1996 şi a Codului 

Penal al României.  

Personalul firmei prestatoare de servicii 

trebuie să respecte întocmai şi prevederile 

Regulamentul de ordine interioară al 

C.M.E.S.B. .  

Aceste precizări vor fi prelucrate, sub 

semnătură, la începutul activităţilor de prestări 

de servicii în C.M.E.S.B. .  

Firma prestatoare va înainta C.M.E.S.B., un 

tabel cu personalul lucrător, seria Cărţii de 
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Identitate şi CNP, autentificat prin stampilă şi 

semnătură de firma prestatoare. 

 

Data completării: [ZZ.LL.AAAA] 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură) 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precizări privind completarea Formularului de propunere tehnică 

 

➢ Pentru fiecare cerință din coloana 1 este obligatorie completarea coloanei 2 și coloanei 3 cu 

trimiteri precise la mijloacele probante (document, pagină, aliniat) care sunt parte a 

propunerii tehnice. 

 

➢ Toate documentele solicitate în propunerea tehnică vor fi prezentate în limba română.  

 

➢ Documentele emise într-o altă limbă vor fi însoțite de traducere autorizată. 

 

➢ Ofertele care nu satisfac corespunzător cerințele din Caietul de Sarcini vor fi considerate 

NECONFORME. 
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OPERATORUL ECONOMIC 

…………........................ 

(denumirea/numele) 

Formular nr. 3 

   

Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al 

relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă 

 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(ă) în …………………………………………… (adresa de 

domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de 

...................., la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal al operatorului 

economic ……………………………… (denumire), cu sediul în …………………………….. (adresa operatorului 

economic),  CUI nr. ....., CIF nr. ..........., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de 

fals în acte publice, că mă angajez să realizez activitățile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în 

conformitate cu reglementarile obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, 

stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective 

sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii.  

 De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont de 

obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, costurile aferente îndeplinirii 

acestei obligații fiind incluse în ofertă astfel cum acestea sunt indicate în prețul contractului conform 

propunerii financiare.  
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Totodată, declar că am luat la cunostință de prevederile art 326 «Falsul în Declarații» din Codul 

Penal referitor la ”Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 

prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 

unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 

2 ani sau cu amendă.” 

 

Data completării: [ZZ.LL.AAAA] 

 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură) 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic 
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Formular nr. 4 

OPERATORUL ECONOMIC 

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

(denumirea/numele - în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE 

OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE ȘI A CLARIFICĂRILOR/MODIFICĂRILOR/COMPLETĂRILOR 

LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(ă) în …………………………………………… (adresa de 

domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat 

de………………………………, la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant împuternicit 

al Ofertantului ……………………………… (în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii 

Asocieri) la procedura de atribuire având ca obiect „………………………………”, organizată de COMPANIA 

MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile 

aplicate faptei de fals în acte publice, următoarele: 

• Înțelegem că toate clauzele contractuale sunt obligatorii și suntem de acord cu clauzele 

contractuale prevăzute în Contractul de achiziție publică de produse din documentația de 

atribuire, secțiunea “Clauze contractuale obligatorii”;  

• Totodată, confirm că acceptăm Clarificările/ Modificările/ Completările la Documentația de 

atribuire (inclusiv anexele acestora) și le prezentăm atașate la prezentul formular, inițializate 

(semnate și ștampilate) pe fiecare pagină. 

 De asemenea, vă comunicăm că avem următoarele amendamente la clauzele contractuale sus 

menționate (vor fi menționate amendamentele propuse sau, după caz, mențiunea NU ESTE CAZUL): 
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- ___________________________ 

- ___________________________ 

Data completării:[ZZ.LL.AAAA]     

 

 

Reprezentant împuternicit al Ofertantului 

(denumirea Ofertantului – în cazul unei Asocieri, toată Asocierea; 

și denumirea reprezentantului împuternicit) 

_________________ (semnatura și ștampilă) 
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 Formular nr. 5 

OPERATORUL ECONOMIC 

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

(denumirea/numele - în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

 

ANGAJAMENTUL OFERTANTULUI DE A NU SUBCONTRACTA PĂRȚI DIN CONTRACT ULTERIOR 

EMITERII COMENZII FĂRĂ ACCEPTUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE, CĂTRE OPERATORI 

ECONOMICI CARE NU AU FOST NOMINALIZAȚI CA FIIND SUBCONTRACTANȚI DE SPECIALITATE ÎN 

CADRUL OFERTEI 

 

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(ă) în …………………………………………… (adresa de 

domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat 

de………………………………, la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant împuternicit 

al Ofertantului ……………………………… (în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii 

Asocieri) la procedura de atribuire având ca obiect „...........................................”, organizată de 

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A., declar pe propria răspundere, sub 

sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu subcontractez furnizarea produselor ulterior 

emiterii comenzii de livrare fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu 

au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei. 

 

Data completării: [ZZ.LL.AAAA]     

 

Nume și prenume, capacitatea în care semnează și semnătura 

[persoanei sau persoanelor autorizate să semneze în numele Ofertantului] 

 

 



 

21 
 
 

 

Revizia 1 – 2022 

Nr. înregistrare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

pentru achiziția de „Servicii de arhivare documente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

București 

2022 

 

 



 

22 
 
 

CAIET DE SARCINI 

PENTRU „SERVICII DE ARHIVARE A DOCUMENTELOR” 

 

DATE GENERALE  

Autoritatea contractantă:  
 
COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A. 
 
Adresa: Splaiul Unirii, nr. 76, mezanin și etaj 1, Corp A 
Sector 4, București 
Telefon: 0372.400.780 
Site web: www.energeticaservicii.ro 
 
Denumirea serviciului:  
 „Servicii de arhivare a documentelor” - cod CPV 79995100-6;  
 
 
2.DATE PRIVITOARE LA ACORDUL CADRU/CONTRACT  
2.1. Obiectul acordului-cadru/contractului: Servicii de arhivare a documentelor  
2.3. Cantitatea estimată:  
 

Nr. 

crt. 

Denumire serviciu CPV UM Cantitate   

estimată 

1 

Servicii de arhivare și 

inventariere documente 79995100-6 
cutii 

220 

1 cutie = aprox. 3 bibliorafturi 

I. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI  

1.1. OBIECTIV GENERAL  
În conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16 din 9 aprilie 1996, completată prin 
Legea nr. 138/2013,  Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de 
documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996, 
C.M.E.S.B. îşi propune realizarea de operaţiuni pentru ordonarea și constituirea unităţilor arhivistice, 
întocmirea inventarelor de arhivă pentru documentele create de compartimentele companiei, în 
special pentru cele cu termen de păstrare permanent, precum şi pregătirea documentelor cu termen 
de păstrare expirat, dacă este cazul, în vederea selecționării ulterioare. 
 

 1.2. DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVELE  
C.M.E.S.B. deţine documente care nu sunt constituite ca unităţi arhivistice (majoritatea sunt 

constituite în bibliorafturi), conform prevederilor legale în ceea ce priveşte îndosarierea, 

numerotarea, legarea, etichetarea, sigilarea, înscrierea datelor pe coperta de dosar şi întocmirea 

inventarelor pe suport de hârtie şi electronic, în lipsa unui nomenclator arhivistic. De asemenea, 

poate deţine documente cu termen de păstrare expirat, care pot şi trebuie scoase din evidenţă.  
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1.3. SERVICII SOLICITATE  
În vederea aplicării prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 şi ale Instrucţiunilor privind 

activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor 

Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996, privitoare la evidenţa documentelor, gruparea 

documentelor în dosare, ordonarea şi efectuarea de operaţiuni arhivistice la documentele 

neconstituite în dosare, precum și în lipsa unui nomenclator arhivistic propriu, se apelează la 

“Servicii de arhivare și inventariere a documentelor”,  

Prin efectuarea „Serviciilor de arhivare”, se va realiza verificarea și selectarea documentelor care 

necesită a fi arhivate, pe baza categoriilor stabilite de către Beneficiar, igienizarea documentelor 

(desprăfuire, toaletare), constituirea unităților arhivistice (dosarelor) – identificarea documentelor 

pe problematică, ani și termene de păastrare (gruparea), ordonarea, numerotarea și certificarea 

acestora, opisarea, îndosarierea și copertarea, înscrierea datelor pe dosare şi actualizarea evidenţei 

(întocmirea inventarelor), precum și inventarierea documentelor, în special a celor cu termen de 

păstrare permanent, iar pentru selecţionare se vor pregăti dosarele pentru scoterea din evidenţă.  

 

 II. CONȚINUTUL “SERVICIILOR DE ARHIVARE”  

2.1. Etape de parcurs pentru realizarea “SERVICIILOR DE ARHIVARE” 
 

 Pentru realizarea „Serviciilor de arhivare”, prestatorul va parcurge următoarele etape:  

a) desprăfuirea;  

b) toaletarea documentelor, înlăturarea capselor (acelor, agrafelor etc) şi a ciornelor;  

c) ordonarea documentelor conform organigramei şi Nomenclatorului arhivistic al C.M.E.S.B.  

d) inventarierea documentelor, în special a celor cu termen de păstrare permanent; 

 e) copertarea şi îndosarierea documentelor (aranjarea cronologică/alfabetică (unde este cazul) a 

documentelor în coperte din carton, găurirea cu utilaje care nu deteriorează documentele, şnuruirea 

cu ață de legătorie, numerotarea, certificarea, copertarea şi etichetarea dosarelor prin înscrierea 

datelor prevăzute legal);  

f) constituirea inventarelor pe suport de hârtie şi electronic (inițierea datelor într-o platformă 

online); 

g) opisarea documentelor (notarea, pe scurt, a conținutului dosarului) 

h) pregătirea documentelor pentru a fi selecționate 

 

III. CONTINUTUL “SERVICIILOR DE SELECŢIONARE A DOCUMENTELOR”  
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3.1. Etape de parcurs pentru realizarea “SERVICIILOR DE SELECŢIONAREA DOCUMENTELOR”  
a) pregătirea selecţionării documentelor prin însuşirea organigramei C.M.E.B. și C.M.E.S.B., gruparea 

dosarelor pe termene de păstrare şi pe compartimentele care le-au constituit, cu etichete pentru 

compartiment şi an;  

b) întocmirea de inventare pentru cantitatea de documente de selecţionat; 

 

IV. CONTINUTUL “SERVICIILOR DE DEPOZITARE A DOCUMENTELOR”  

Etape de parcurs pentru realizarea serviciului de depozitare:  

a) dosarele constituite se împachetează în cutii, pe ani şi termene de păstrare, şi se depozitează la 

sediul Beneficiarului, respectând ordinea și modul în care au fost preluate de la structurile 

organizatorice. 

b) la sediul C.M.E.S.B., se vor păstra pe rafturi, pe ani şi termen de păstrare.  

 

V. DETALIEREA CONŢINUTULUI “SERVICIILOR DE ARHIVARE”  

5.1. Desprăfuirea documentelor  
Desprăfuirea se face cu scopul asigurării curăţării documentelor prin înlăturarea prafului, hârtiei 

mărunţite şi a efectelor biodeteriorării documentelor din arhivă.  

Desprăfuirea se face cu perii moi, prin suflare (aspirare) cu aspiratorul, ştergere cu cârpe moi şi 

uscate, fără a se deteriora documentele.  

 

5.2. Toaletarea documentelor  
Execuţia toaletării documentelor constă în:  

- netezirea foilor; 

 - înlăturarea marginilor franjurate, fără eliminarea a părţilor utile (text, desen etc.);  

- reparaţii ale zonelor sfâşiate (prin folosirea de scotch de hârtie);  

- plierea foilor la dimensiunea formatului de dosar , în principiu A4;  

- lipirea alonjelor la documente cu lipici de tipografie, astfel încât după îndosariere fila respectivă să 

fie vizibilă în întregime pentru a putea fi xerox-ată fără desfacerea dosarului;  

- înlăturarea agrafelor (acelor, capselor etc.) şi a ciornelor 

- datele înscrise pe separatoarele din bibliorafturi, vor fi trecute în opis, precizându-se numărul filei 

unde se regăsesc, pentru a putea fi identificate cu ușurință. 
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5.3. Ordonarea documentelor conform organigramei și categoriilor de documente  
Documentele se ordonează în dosare prin aranjarea acestora pe compartimente conform 

organigramei, pe ani de creare, categorii de documente şi pe termene de păstrare.  

Acolo unde este posibil, se vor ordona documentele create de C.M.E.B. și, separat, cele create de 

C.M.E.S.B., conform organigramelor.  

Deoarece nu există un nomenclator arhivistic propriu, este necesară determinarea apartenenţei la 

fond (fondarea), ţinându-se seama de denumirea destinatarului, ştampila de înregistrare, rezoluţie 

sau note tergale, conţinutul actului etc. . 

Ordonarea documentelor în cadrul fondului, după un criteriu stabilit (pe ani şi compartimente de 

muncă, iar în cadrul compartimentului, pe probleme; pe compartimente şi ani, iar în cadrul anului pe 

probleme, alfabetic s.a., după caz). În cazul în care un dosar cuprinde documente din mai mulţi ani, 

se ordonează la anul cel mai vechi al dosarului, fără a se lua în consideraţie datele documentelor 

anexate. Numerotarea dosarelor se face începând cu numărul 1, pe fiecare an. 

Se vor separa documentele de acelaşi fel, cu termene de păstrare 1 - 5 ani (boniere, chitanţiere, fişe 

de pontaj, condici de prezenţă), în vederea eliminării lor globale, cu ocazia selecţionării, la expirarea 

termenului de păstrare.  

Inventarele vor cuprinde: numărul curent, categoria de documente, anii extremi, cantitatea (în metri 

lineari sau unităţi arhivistice), poziţia din nomenclator şi termenul de păstrare. 

 

5.4. Opisarea documentelor presupune întocmirea unei fişe pentru fiecare dosar în parte 

care să conţină pe scurt rezumatul dosarului.  
Datele înscrise pe separatoarele din bibliorafturi, vor fi trecute în opis, precizându-se numărul filei 

unde se regăsesc, pentru a putea fi identificate cu ușurință. Opisul astfel creat, va reprezenta prima 

filă a dosarului. 

 

5.5 Inventarierea dosarelor  
Inventarierea dosarelor presupune întocmirea unui inventar, care să cuprindă toate dosarele cu 

același termen de păstrare, create în cursul unui an, de către un compartiment de muncă. Fiecare 

compartiment va avea atâtea inventare câte termene de păstrare sunt prevăzute în legea din 

domeniu, pentru categoria de documente respectivă. 

În cazul dosarelor formate din mai multe volume, în inventar fiecare volum va primi un număr curent 

distinct. 

O deosebită importanță reprezintă inventarierea documentelor cu termen de păstrare permanent. 

Inventarele se întocmesc în 3 exemplare pentru documentele cu termen de păstrare temporar și în 4 

exemplare pentru documentele cu termen de păstrare permanent. 

Dosarele neîncheiate în anul respectiv, ca şi cele care, din motive justificate, se opresc la 

compartimentele de muncă, se trec în inventarul anului respectiv, cu menţionarea nepredării lor; în 

momentul predării lor ulterioare, în inventar se va menţiona acest lucru. 

Dosarele care cuprind acte din mai mulţi ani se vor inventaria la anul de început, menţionându-se în 

inventar datele extreme. 



 

26 
 
 

În ceea ce priveşte completarea rubricii „Conţinutul dosarului", se vor preciza genurile (referate, 

solicitări, petiții, decizii, comenzi, corespondenţa, sinteze, rapoarte, memorii, ordine etc.) de 

documente, emitentul, destinatarul, problema sau problemele conţinute şi, după caz, perioada la 

care se referă. 

Prestatorul va identifica documentele cu termen de păstrare expirat sau care urmează să expire, 

dintre documentele prelucrate, și va informa Beneficiarul cu privire la cantitatea acestora 

 

5.6. Îndosarierea documentelor  
Unitatea arhivistică de bază – dosarul - se încheie în vederea exploatării legale, eficiente, cu uşurinţă 

şi pe termen îndelungat a documentelor create. Această activitate cuprinde următoarele operaţiuni: 

 - asigurarea copertelor din carton; 

 - ordonarea documentelor în dosare, pe compartimente, cronologic (pe ani şi data de creare) sau 

alfabetic, după caz, conform termenelor de păstrare;  

- concomitent cu ordonarea documentelor în dosar se înlătură capsele, acele, clamele, agrafele 

metalice, filele nescrise, dubletele, ciornele, notele şi însemnările personale, plicurile şi actele care 

nu au legătură cu problemele din dosar etc.; 

 - documentele (foile) din fiecare dosar se găuresc la 1(un) centimetru de la marginea din stânga, cu 

dispozitive care să asigure utilitate şi aspect plăcut, care să nu deterioreze documentul şi să prindă 

foia corespunzător în dosar, se leagă cu ață de legatorie, agreată de beneficiar, în coperţi de carton, 

pânzate la cotor, în aşa fel încât să se asigure citirea completă a textului, a datelor şi a rezoluţiilor;  

- filele dosarelor se numerotează în partea din dreapta sus, începând cu nr. 1. În cazul dosarelor 

compuse din mai multe volume, se numerotează fiecare volum separat, începând cu nr. 1; 

 - dosarele trebuie să aibă aproximativ 250-300 de file. În funcţie de specificul documentelor, se pot 

constitui dosare cu număr variat de file dar nu mai puţin de 100 file (planşele A1 şi A3 se echivalează 

cu 6, respectiv 2 file). În cazul depăşirii acestui număr, se formează mai multe volume ale aceluiaşi 

dosar;  

- pe coperta dosarului se înscriu: instituţia - CMESB…, direcţia/departamentul/serviciul.biroul… 

(creatorul dosarului), indicativul unităţii arhivistice, numărul dosarului din inventar, cuprinsul unităţii 

arhivistice, datele extreme(ziua şi luna, an) ale documentelor din dosar, numărul filelor, numărul 

volumului (dacă sunt mai multe volume) şi termenul de păstrare;  

- certificarea unităţilor arhivistice (dosare, registre) se face pe ultima foaie nescrisă a dosarului, de 

către personalul firmei prestatoare, prin formula: “Prezentul dosar (registru) conţine…file”, în cifre 

şi, între paranteze, în litere. La sfârşitul notei de certificare se trece data, numele, prenumele şi 

semnătura persoanei care face această operaţiune şi se ştampilează de firma prestatoare;  

La terminarea serviciilor de către firma prestatoare, personalul compartimentului de arhivă verifică 

fiecare dosar, urmărind respectarea întocmai a prevederilor prezentului caiet de sarcini. În cazul 

constatării unor neconcordanţe acestea vor fi remediate imediat. 
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 5.7. Cantităţile de documente supuse operaţiunilor de prestări servicii de arhivare 
Vor fi supuse executării “serviciilor de arhivare” documente care vor însuma o cantitate estimată de  

660 bibliorafturi (220 cutii), ce vor fi transformate în dosare (unități arhivistice). 

 

VI. PRECIZĂRI PENTRU EFECTUAREA “SERVICIILOR DE ARHIVARE A 

DOCUMENTELOR”  

6.1. Asigurarea logistică  
Materialele, uneltele de lucru şi celelalte mijloace necesare efectuării lucrărilor de “servicii de 

arhivare”, descrise mai sus, se vor asigura de firma prestatoare, inclusiv cutiile pentru depozitarea 

arhivei.  

 

6.2. Timpul de lucru  
Decontarea lucrărilor se va face având ca bază metrul liniar de documente/numărul de cutii. 

 

6.3. Locul desfăşurării serviciilor de arhivare şi selecţionare.  
Lucrările de arhivare a documentelor se vor desfăşura în spatiul pus la dispozitie în incinta C.M.E.S.B.  

 

6.4. Condiţii de confidenţialitate şi de siguranţă pentru documentele cu care se lucrează 
 Documentele supuse operaţiunilor de “servicii de arhivare” sunt de uz intern.  

Difuzarea de date sau scoaterea din locurile de păstrare a acestor documente este interzisă de lege.  

Personalul firmei prestatoare de servicii trebuie să respecte întocmai prevederile legale de lucrul cu 

documente şi vor semna un Angajament de confidenţialitate cu C.M.E.S.B. .  

Încălcarea acestor prevederi se sancţionează conform capitolului VI din Legea Arhivelor Naţionale nr. 

16 din 9 aprilie 1996 şi a Codului Penal al României.  

Personalul firmei prestatoare de servicii trebuie să respecte întocmai şi prevederile Regulamentul de 

ordine interioară al C.M.E.S.B. .  

Aceste precizări vor fi prelucrate, sub semnătură, la începutul activităţilor de prestări de servicii în 

C.M.E.S.B. .  

Firma prestatoare va înainta C.M.E.S.B., un tabel cu personalul lucrător, seria Cărţii de Identitate şi 

CNP, autentificat prin stampilă şi semnătură de firma prestatoare. 

 


