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Către dna. Maria Andrieș,  

Reporter ”Libertatea” 

 

Ca urmare a solicitării dumneavoastră din data de 20 august 2019, 

Registrul Auto Român este în măsură să facă următoarele precizări: 

 

 

1. Registrul Auto Român are o relație contractuală cu firma Safety 

Security SRL, din Caracal, CUI 19227013? 

 

Răspuns: În prezent, RAR nu are vreun contract cu firma ”Safety Security” 

SRL.  

 

 

2. Dacă da, ce valoare are, când a fost încheiat contractul, pe ce durată, 

prin ce procedură a fost atribuit și de ce a fost aleasă respectiva 

procedură? 

 

 

Răspuns: În urma procedurilor legale, respectiv licitație deschisă, cu două 

runde de licitație electronică și la care s-au prezentat 7 ofertanți, ”Safety 

Security” SRL a câștigat, deoarece a avut cel mai mic tarif ofertat.  

La data de 21.08.2018 a fost încheiat contractul de prestări servicii cu firma 

”Safety Security” SRL, cu acord cadru pe 4 ani în valoare de 8.554.626,72 

lei și contractul subsecvent, pe un an, în valoare de 1.760.176,08 lei.  
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La scurt timp după semnarea contractului, RAR a constatat că firma în cauză 

nu-și respecta obligațiile asumate de prestare a serviciilor. Au fost făcute 

două notificări în urma cărora firma a fost penalizată cu câte 10% din 

valoarea plății. Deoarece ”Safety Security” nu a remediat problemele, RAR a 

decis să rezilieze contractul, 8 luni mai tarziu.  

RAR a emis și un document constatator negativ pentru această firmă.  

  

 

3. Cine, ce persoană împuternicită a negociat, respectiv semnat 

contractul din partea Safety Security SRL și din partea Registrului Auto 

Român? 

 

Răspuns: Având în vedere că aceste contracte se atribuie în urma unei 

licitații deschise, nu există niciun fel de negociator.  

După câștigarea licitației, contractul a fost semnat de conducerea RAR, 

conform procedurilor și de Maria Oprescu, administratorul ”Safty Security” 

SRL. 

 

 

 

 

Cu stimă,  

 

                                    

                                       DIRECTOR GENERAL 

                                      Ing.George-Adrian Dincă 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


