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                                                                                                   Aprobat                                            
                                                                                                    Președinte ANOFM  

                                                                                                  Ordonator de credite, 
                                                                                                     Cristiana Barbu 

 

 

 
CAIET DE SARCINI 

SERVICII POŞTALE DE DISTRIBUIRE A CORESPONDENŢEI 
 

CPV 64110000-0 Servicii poştale (Rev.2) 
 

 
 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie 

ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea 
tehnică. 

 Cerinţele impuse sunt minime şi obligatorii. 
 
  I. Obiectul contractului  îl reprezintă Achiziţia de servicii poştale de distribuire a 

corespondenţei pentru ANOFM şi AGENTIILE JUDETENE. 
 
Adresele de unde se va ridica corespondenta sunt: 

 

Nr. 
A.J.O.F.M./                     
A.M.O.F.M. 

ADRESA TELEFON FIX 

Cantitate totala plicuri 

1 ALBA               
Bloc Columna, Strada Nicolae Titulescu 10 B, Alba Iulia 
510096 

0258.811.470 2099 

2 ARAD              Str. Calugareni, 1A, Arad 0257.211.230 
2083 

3 ARGES            Bulevardul Republicii 11, Pitești 0248.222.415 
2083 

4 BACAU                                    Bulevardul  Ioniță Sandu Sturza 63, Bacău 0234.576.736 
2083 

5 BIHOR  Strada Transilvaniei 2, Oradea 410354 0359.800.961 
2083 

6 BISTRITA        Str.GARII nr.2-4 0263.236.295/96 
2083 

7 BOTOSANI      Strada Colonel Victor Tomoroveanu 2, Botoșani 710067 0231.531.160 
2083 

8 BRAILA           Bulevardul Dorobanților 603-605, Brăila 0239.611.386 
2083 

9 BRASOV         Strada Lungă 1A, Brașov 500035 0268.419.081  
2083 

10 BUCURESTI    Strada Spătaru Preda 12, București 050188 021.316.09.23/24 
2083 
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11 BUZAU            Bulevardul Unirii 11 D-E, Buzău 0238.713.216 
2083 

12 CALARASI      Str. 13 Decembrie, 12,  910014, Călărași 0242.318.376 
2083 

13 
CARAS-
SEVERIN 

Strada Traian Lalescu 17, Reșița 320050 0255.212.160 

2083 

14 CLUJ Strada George Coșbuc 2, Cluj-Napoca 400375 0264.590.227 

2083 

15 CONSTANTA   Strada Lacului 14, Constanța 900001 0241.481.531 
2083 

16 COVASNA str. General GrigoreBălan nr. 14 0267.312.157 
2083 

17 DAMBOVITA   Strada Tudor Vladimirescu 1A, Târgoviște 130078 0245.615.932 

2083 

18 DOLJ        Strada Eugeniu Carada 13 A, Craiova 200390 0251.306.100 
2083 

19 GALATI           Strada Domnească 191, Galați 0236.412.262 
2083 

20 GIURGIU Bulevardul București, Giurgiu 080301 0246.230.613 
2083 

21 GORJ str. Lt. Col. Dtru. Petrescu, nr. 1 0253.213.824 
2083 

22 HARGHITA Bulevardul Frăției 2, Miercurea Ciuc 0266.313.423 
2083 

23 HUNEDOARA  Piata Unirii, nr.2, Deva, 0254.216.151  
2083 

24 IALOMITA       Strada Lacului, Slobozia 920042 0243.230.999 
2083 

25 IASI  Strada Cucu 1, Iași 700082 0232.254.577 
2083 

26 ILFOV              Strada Ruginoasa 4, București 021.332.37.08 
2083 

27 MARAMURES  Aleea Școlii, Baia Mare 0262.227.809 

2083 

28 MEHEDINTI  Bulevardul Carol 3, Drobeta-Turnu Severin 220099 0252.319.029 

2083 

29 MURES  Str. Maniu Iuliu, 2, Târgu Mures, Mures, 540027  0265.269.247 
2083 

30 NEAMT            str. Privighetorii nr. 21, bl. B 13, parter. 0233.237.781 
2083 

31 OLT      Strada Crișan, Slatina 230001 0249.438.595/31 

2083 

32 PRAHOVA      Strada Nicolae Iorga 1, Ploiești 100537 0244.577.380 
2083 

33 SALAJ            Bloc P40, Strada Tudor Vladimirescu, Zalău 450075 0260.612.463  

2083 

34 SATU MARE   Str. Ghica Ion, 36, Satu Mare, Satu-Mare, 440091 0261.770.237 

2083 

35 SIBIU               Strada Morilor 51A, Sibiu 550197 0269.210.882 
2083 

36 SUCEAVA       Str Tudor VLADIMIRESCU, FN, Suceava 720036.  0230.523.279 
2083 

37 TELEORMAN  Alexandria. Str. Dunării nr. 1 0247.310.155 
2083 

38 TIMIS               Bulevardul Republicii 21, Timișoara 0256.294.231 
2083 

39 TULCEA          Str. Grigore Antipanr. 10, Tulcea 0240.516.858 
2083 

40 VALCEA  str. Dacia nr. 8, bloc Transcozia, sc. B, et. 2. 0250.735.608 
2083 
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41 VASLUI            Strada Inginer Badea Romeo 5, Vaslui 730139 0235.369.938 
2083 

42 VRANCEA       Bulevardul Unirii 53A, Focșani 0237.224.677/678 

2083 

43 
A.L.O.F.M 
SECTOR 1 
 

Bucuresti,str.Spataru Preda,nr.12 (corp cladire D) 
 

021.311.85.07 /   
021.311.85.08 

2083 

44 

A.L.O.F.M 
SECTOR 2 

 

Bucuresti,str.Spataru Preda,nr.12 (corp cladire A) 021.313.24.46 / 
021.313.85.18 

2083 

45 
A.L.O.F.M 
SECTOR 3 

 

Bucureşti,str.Tăbăcarilor,nr.20,sect.4 021.331.20.20 / 
021.331.60.65 

2083 

46 
A.L.O.F.M 
SECTOR 4 

 

Bucureşti,şoseaua Berceni nr.8 021.332.76.28  2083 

47 
A.L.O.F.M 
SECTOR 5 

 

Bucureşti,Bulevardul Pieptanari,nr.64 021.336.66.82 / 
021.336.67.71 

2083 

48 

A.L.O.F.M 
SECTOR 6 

 

Bucureşti, Bulevardul Timisoara,nr.59 021.413.14.71 / 

021.413.24.30 

2083 

    TOTAL  
100.000 

 
cu posibilitate de redistribuire intre judete. 
 
Atribuirea se va face potrivit  " Normelor procedurale interne privind achizitia publica de servicii 
din categoria celor cuprinse in Anexa 2 la Legea 98/2016, aprobate prin Ordinul presedintelui 
Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca cu nr. 431/05.12.2017 ", iar contractul se 
va încheia pe o perioadă de 40 de luni, dar nu mai tarziu de 25.09.2021, cu un singur operator 
economic.  
 
Serviciile poştale ce fac obiectul CONTRACTULUI  presupun preluarea, sortarea, transportul şi 
livrarea trimiterilor poştale ale AJOFM/AMOFM/ANOFM în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul unui serviciu organizat, către destinatari persoane fizice din România.  

 
Serviciile ofertate trebuie să fie în conformitate cu legislaţia naţională şi a Uniunii Europene şi 
după caz, cu legislaţia privind protecţia datelor, a mediului şi normele de planificare a 
teritoriului.  
 
Protecţia datelor include protecţia datelor cu caracter personal, confidenţialitatea informaţiilor 
transmise sau stocate şi protecţia dreptului la viaţa privată, cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare. 
 
La elaborarea propunerii tehnice vor fi respectate și condiţiile specifice de livrare a trimiterilor 
poştale stabilite de autoritatea de reglementare, conform prevederilor art. 10 alin. (5) din OUG 
nr. 13/2013 privind serviciile poştale, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Serviciile poştale care fac obiectul acordului – cadru sunt achiziţionate pentru: 
corespondenţă internă, constând în Corespondenţă internă neprioritară din serviciul standard; 

N
r.

 c
rt

. Denumire 
produse/servicii/ 

lucrari 

Cod 
CPV 

Pozitia din 
programul 
de achizitii 

publice 

U.M. 

C
a
n
ti

ta
te

 

Pret  
 

Lei fara 
TVA 

Valoare 
estimata,  

Lei fara TVA 
Obsevatii 

1 Servicii postale  64112000-4 5 serviciu 1 800000 800.000 1 contract de servicii postale pentru 
transmitere 100.000 adrese catre 
tinerii care nu pot fi contactati pe alte 
cai(on line, telefonic, posta 
electronica)  

 TOTAL      
800.000 lei 
fara TVA 
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II. CONDIŢII MINIME OBLIGATORII   
 
Este obligatoriu ca prestatorul să aibă capacitatea de a presta serviciile ce fac obiectul 
prezentului caiet de sarcini astfel: 

 
a) capacitatea de a colecta şi sorta trimiterile poştale în toate localităţile în care se află 
sediile autorităţii contractante prezentate în anexa  prezentului Caiet de sarcini.  
b) capacitatea de a transporta şi livra trimiterile poştale colectate de la expeditor în 
mediul urban şi rural de pe întreg teritoriul naţional, respectiv transportul şi livrarea 
trimiterilor poştale la orice adresă poştală de pe teritoriul României.  

 
În acest sens, ofertantul va prezenta, în cadrul propunerii tehnice, o declaraţie pe propria 
răspundere prin care se angajează să asigure serviciile poştale de colectare şi sortare, de 
transport şi livrare a trimiterilor poştale cu distribuire (declaraţia se va regăsi în propunerea 
tehnică).  
 
 
III. SPECIFICAŢIILE SERVICIILOR POŞTALE 
 
Ofertanţii trebuie să demonstreze că pot să asigure, cu operativitate, servicii permanente şi de 
bună calitate, să garanteze respectarea cerinţelor esenţiale referitoare la serviciile poştale 
astfel cum acestea sunt definite la art. 2 pct. 34 din OUG nr. 13/2013, cu modificările și 
completările ulterioare, după cum urmează:  
1. Prestatorul trebuie să asigure preluarea lunara a trimiterilor conţinând corespondenţa 
autorităţii contractante şi să efectueze expedierea la adresele marcate pe plicuri, indiferent de 
numărul de plicuri. 
2. Preluarea trimiterilor se face pe baza unui borderou de predare - primire şi a unui borderou 
centralizator al trimiterilor.  
Lunar se va întocmi un borderou centralizator al trimiterilor poştale. Borderourile întocmite 
pentru fiecare expediţie vor conţine rubrici pentru toate elementele ce pot identifica o 
trimitere poştală cum ar fi: număr de înregistrare, dată, oră, adresă destinatar,  etc.  
Orice documente utilizate de prestator sau formulare pretipărite pentru preluarea trimiterilor 
vor fi puse la dispoziţia beneficiarului cu titlu gratuit 
3. Pentru trimiterile poştale nu se acceptă termene de livrare mai mari decât  3  zile lucrătoare 
pentru trimiterile interne livrate în acelaşi judeţ. 
4. Nu se vor percepe tarife suplimentare pentru returnarea la expeditor  a trimiterii poştale sau 
pentru păstrarea trimiterii poştale la dispoziţia destinatarului. 
5. Dovada predării trimiterii va fi remisă beneficiarului de către prestator după predarea 
trimiterilor la destinatar, cu semnătura destinatarului. 
 Documentul va avea rubrici care să permită înscrierea a cel puţin următoarelor informaţii:  

a) Datele de identificare ale expeditorului (nume, adresă completă) care se completează de 
către expeditor 
b) Datele de identificare ale destinatarului (nume/denumire, adresă) care se completează 
de către expeditor. 
c) Rubrică pentru confirmarea primirii trimiterii de către destinatar care să menţioneze cel 
puţin următoarele informaţii: loc pentru semnătura destinatarului, data primirii, calitatea 
primitorului. 
d) Rubrică pentru prezentarea motivului pentru care trimiterea nu a fost predată 
destinatarului şi data la care se face returnarea trimiterii. 
 

6. Trimiterile se predau de către prestator destinatarilor persoane fizice sau în lipsa acestora, 
membrilor majori ai familiilor acestora (prin membrii majori de familie se înţeleg: soţi, fraţi, 
părinţi, copii, socri, cumnaţi, care au împlinit vârsta de 18 ani, posedă acte de legitimare şi au 
acelaşi domiciliu sau reşedinţă cu a destinatarului).  
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7. Livrarea trimiterilor către destinatari se va face după legitimarea primitorilor şi în baza 
semnăturii acestora. 
8. În cazul în care corespondenţa nu a putut fi predată destinatarului, aceasta va fi returnată 
expeditorului fără costuri suplimentare. 
9. Pentru trimiterile returnate la expeditor se va menţiona motivul nepredării şi data la care se 
face returnarea trimiterii. Predarea trimiterilor retur şi a confirmarilor de primire se vor face în 
baza unui borderou.  
10. Distribuirea  zilnică a corespondenţei către persoanele fizice şi juridice din toată ţara pe 
baza numelui/prenumelui primitorului, semnătură.   
11. La corespondenţa retur – a se face dovada trimiterii către destinatar în localitatea de 
destinaţie (, motivul returului, semnatura). 
12. Încercările multiple pentru livrare – avizare, reavizare gratuită către destinatar, 
numele/prenumele şi semnatura  agentului poştal pentru fiecare avizare – reavizare  - se vor 
efectua minim 2 încercări de distribuire în maxim 7 zile lucrătoare; 
13. Prestatorul trebuie sa asigure integritatea documentelor din momentul preluării de la  
autoritatea contractantă şi până la predarea acestora la beneficiar. 
14. Prestatorul trebuie să asigure urmărirea trimiterilor poştale interne şi externe prin reţeaua 
sa.  
15. Prestatorul are obligaţia de a stabili timpii de livrare garantaţi, care încep de la depunerea 
trimiterii poştale şi care vor respecta următoarele condiţii: 
    -  în cazul trimiterilor poştale interne, timpii de livrare nu vor depăşi 2 zile în aceeaşi 
localitate, 4 zile între reşedinţele de judeţ şi intrajudeţean, respectiv 6 zile între localităţi; 
16. În caz de pierdere, furt, distrugere, deteriorare, întârziere, nerespectare a condiţiilor de 
rambursare, etc., sunt aplicabile prevederile art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
13/2013, cu modificările şi completările ulterioare.  Sumele reprezentând despăgubiri vor fi 
calculate de beneficiar şi vor fi comunicate în scris prestatorului, urmând a se deduce din 
valoarea facturată. 
 
● Condiţii de ambalare, etichetare şi marcare 
 - Corespondenţa autorităţii contractante se va preda prestatorului serviciilor poştale de 
distribuire a corespondenţei în plicuri închise (lipite), inscripţionate cu adresa destinatarului şi 
adresa expeditorului.Prestatorul va pune la dispozitia autoritatii contractante plicuri format C5.  
 -  Prestatorul trebuie să asigure integritatea documentelor expediate din momentul ridicarii 
acestora de la sediul autorităţii contractante şi până la predarea acestora la destinatar. 
Reprezentaţii prestatorului au obligaţia de a verifica modul de ambalare, sigilare şi starea 
exterioară a trimiterilor. În situaţia că nu sunt corespunzătoare, vor preveni autorităţile 
contractante asupra riscului deteriorării prin manevrele de manipulare pe parcursul prelucrării 
şi vor solicita ambalarea şi sigilarea corespunzătoare în vederea preluării.  
 
● Tarife ofertate:  
  - Se va specifica dacă tarifele sunt scutite de TVA, ori dacă au TVA inclus.  

 
Preţul ofertat va fi prezentat ca „ pret pe trimitere” si  va cuprinde toate costurile aferente 
următoarelor operaţiuni: 

- Preluarea corespondenţei de la Autoritatea contractantă, 
- Expedierea corespondenţei la destinatar, 
- Returnarea corespondenţei nelivrate în condiţiile specificate în caietul de sarcini, 
- Returnarea borderourilor completate cu numerele de înregistrare ale trimiterilor recomandate, 
- Punerea la dispoziţia achizitorului a formularelor tipizate, respectiv a confirmărilor de primire 

aferente tuturor trimiterilor poştale generate de aceştia.   
 
IV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 
 
Autoritatea contractantă atribuie contractul aplicând criteriul de atribuire preţul cel mai 
scăzut. 
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V. DERULAREA contractului 
 
După desemnarea ofertantului câştigător se va încheia cu acesta un contract de servicii, pe o 
perioadă de 40 de luni dar nu mai tarziu de data de 24.09.2021.   
Autoritatea contractantă va verifica pe toată durata perioadei de prestare conformitatea 
prestării serviciilor poştale cu prevederile contractului, inclusiv a anexelor acestora, încheiate 
cu Prestatorul. 
 
VI. CONDIŢII ŞI MODALITĂŢI DE FACTURARE ŞI PLATĂ 
1. Prestatorul va emite lunar factura pentru serviciile prestate Autorităţii contractante şi va 
ataşa acesteia borderourile de prezentare ale trimiterilor poştale corespunzătoare. 
2. Facturile vor fi emise lunar de către Prestator, pentru prestaţiile din luna anterioară şi vor fi 
însoţite de borderourile de prezentare ale trimiterilor poştale corespunzătoare. 
3. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către furnizor, prin ordin de plată, prin 
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, în termen de 30 zile 
de la data primirii facturii la sediul achizitorului, pe baza procesului verbal de recepţie 
cantitativă şi calitativă, aprobat de către Comisia de recepţie. 
4. Factura va fi emisă de către furnizor pentru produsele furnizate după aprobarea procesului 
verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, de către Comisia de recepţie. 
5. Penalităţile pentru neîndeplinirea obligaţiilor de către părţi se stabilesc prin contract, 
conform prevederilor legale în vigoare. 
 
ALTE PRECIZĂRI 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul 
cerinţelor tehnice minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 
tehnică. 
Cerinţele impuse sunt minimal obligatorii şi nu absolvă pe ofertanţi de responsabilitatea de a 
realiza si alte sarcini pe care le consideră necesare pentru asigurarea calităţii produsului. În 
acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi 
luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică prezentată asigură un nivel 
calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini. 
Se va respecta ordinea de prezentare a specificaţiilor din propunerea tehnică cu cea din caietul 
de sarcini pentru a permite identificarea facilă a corespondenţei acestora cu cerinţele 
tehnice/dotări minimale din caietul de sarcini. 
Oferta va cuprinde obligatoriu specificaţiile tehnice de la producător care vor atesta 
caracteristicile minime obligatorii solicitate prin caietul de sarcini. 
 
 

MANAGER PROIECT 

Ramona Cojoacă 

 
 
 
Responsabil financiar                                                                              Expert achiziții 
 Carmen Niculescu                                                                                      Eliza Crețu     
 
 
 

Simona Țiparu 

Director CPFNFEMB 
 

 


