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RĂSPUNS LA CERERE 

  

De la:  

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 

Sediul/Adresa: Str. Banu Dumitrache nr. 46, sector 2, Bucureşti 

Persoană de contact: Sublocotenent Daciu Florentin, tel. 021.208.61.50/27385, 27386, e-mail: 

informare.publica@mai.gov.ro 

Data:  

 

Către:  

Numele şi prenumele solicitantului: Răzvan Luțac, reporter Libertatea 

Adresa: e-mail: razvan.lutac@gsp.ro 

 

Pentru a veni în întâmpinarea solicitării dumneavoastră de informații de interes public, transmisă 

Ministerului Afacerilor Interne la data de 4 mai a.c. și redirecționată Inspectoratului General 

pentru Situații de Urgență, vă comunicăm următoarele: 

 

La nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) se află în derulare 

proiectul „Creșterea rezilienței la dezastre prin îmbunătățirea pregătirii pentru misiuni de 

căutare-salvare și asanare a muniției neexplodate” – RESILIENCE, finanțat prin Mecanismul 

Financiar Norvegian 2014-2021. Unul dintre beneficiarii acestui proiect este Centrul Național de 

Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență (CNPPMSU), unitate 

subordonată IGSU. 

Obiectivul principal al activității CNPPMSU este reprezentat de formarea, îmbunătățirea și 

specializarea personalului cu sarcini în domeniul gestionării situațiilor de urgență, inclusiv din 

structurile de acțiune și intervenție, pentru a crește eficiența operațională și capacitatea de răspuns 

a structurilor profesioniste și voluntare pentru a-și îndeplini atribuțiile și misiunile. Acest obiectiv 

este în deplină concordanță cu scopul proiectului, și anume acela de a spori pregătirea 

personalului operativ pentru a face față riscurilor de mediu și situațiilor de urgență, pentru a 

îmbunătăți rezistența la dezastre a comunității și a oferi astfel un mediu propice dezvoltării 

sociale și economice. 

Una dintre principalele activități care urmează să fie pusă în aplicare, pentru a atinge 

obiectivul mai sus menționat, este construirea unei facilități de instruire pentru misiunile de 

căutare-salvare și de asanare a muniției neexplodate. Această activitate, în corelare cu formarea 

formatorilor și elaborarea curriculelor pentru misiuni de căutare-salvare și de asanare a muniției 
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neexplodate, va ajuta la consolidarea capacității IGSU de a pregăti personal pentru intervenție în 

situații de urgență. 

Având în vedere că misiunea principală a CNPPMSU este de a instrui, îmbunătăți și 

specializa personalul IGSU în domeniul gestionării situațiilor de urgență, aceste poligoane de 

pregătire reprezintă un pas important în vederea consolidării sistemului de instruire al IGSU. 

Drept urmare, la nivelul IGSU și al CNPPMSU a fost întocmită și aprobată documentația 

aferentă procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare – faza studiu de fezabilitate, care a fost 

introdusă în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Operatorul economic a cărui ofertă 

a fost declarată câștigătoare este SC ISCONPRO SRL, cu care s-a încheiat contractul nr. 4723387 

din 06.08.2019, având ca obiect prestarea de servicii de proiectare – faza Studiul de fezabilitate, 

aferent obiectivului de investiții „Creșterea rezilienței la dezastre prin îmbunătățirea pregătirii 

pentru misiuni de căutare-salvare și asanare a muniției neexplodate” – RESILIENCE. În 

conformitate cu prevederile stipulate în contract, prestatorul (SC ISCONPRO SRL) avea obligația 

ca în termen de 60 de zile de la data semnării contractului să predea Studiul de fezabilitate și 

documentația aferentă acestuia, în volum complet, întocmită conform cerințelor autorității 

contractante, stabilite prin documentația de atribuire (caietul de sarcini) și cu respectarea 

prevederilor legale cu incidență în domeniu. Incapacitatea SC ISCONPRO SRL de a preda în 

termenul stabilit prin contract documentația conformă cu solicitările beneficiarului a condus la 

realizarea de corectări și completări ale acesteia până la data de 13.12.2019. În toată această 

perioadă (de realizare și corectare a documentației), prestatorul a asigurat beneficiarul că se 

încadrează în bugetul proiectului, prezentând patru devize generale ce susțineau aceste afirmații. 

În final, prestatorul a prezentat un ultim deviz general (Devizul nr. 5) majorat cu aproximativ 

40%, valoare care depășea bugetul proiectului, fapt ce a condus la respingerea documentației de 

la avizare de către Comisia Tehnică-Economică (CTE) a Ministerului Afacerilor Interne. În 

consecință, având în vedere faptul că prestatorul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale în 

termenul stabilit, iar documentația depusă a fost respinsă de către CTE în condițiile prevederilor 

art. 166 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice, CNPPMSU a emis documentul constatator cu privire la 

neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către SC ISCONPRO SRL. De reținut este faptul că, 

prin acordul ambelor părți, s-a decis prelungirea perioadei contractuale prin act adițional, 

CNPPMSU urmărind finalizarea contractului și atingerea obiectivelor propuse. 

Precizăm că, pe tot parcursul derulării contractuale, autoritatea contractantă (CNPPMSU) a 

acționat pe principiul bunei credințe, având ca principal obiectiv implementarea proiectului în 

totalitatea acestuia. 

În dosarul nr. 4036/99/2020, aflat pe rolul Tribunalului Iași, SC ISCONPRO SRL a solicitat 

instanței de judecată anularea documentului constatator emis de către autoritatea contractantă, 

constatarea faptului că prestatorul și-a îndeplinit obligațiile contractuale și obligarea instituției 
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noastre, în calitate de beneficiar, la plata serviciului prestat și restituirea garanției de bună 

execuție, precum și plata cheltuielilor de judecată. Prin Hotărârea nr. 328/2021 din 16.04.2021, 

instanța de fond a respins cererea formulată de reclamantul SC ISCONPRO SRL în contradictoriu 

cu CNPPMSU. 

În contextul prezentat mai sus, pentru a nu pierde finanțarea, echipa de management a 

proiectului a hotărât că este necesară elaborarea unui nou studiu de fezabilitate, acesta fiind 

realizat de către o echipă de proiectare din cadrul DGL-MAI. În acest scop a fost reluat întregul 

proces investițional prevăzut de HG nr. 907/2016, respectiv s-au întocmit documentele din etapa I 

de proiectare (tema de proiectare și nota conceptuală) cu propuneri de noi soluții tehnice care să 

se încadreze în termenul de implementare al proiectului, afectat de neconcretizarea contractului 

menționat. 

Studiul de fezabilitate a fost predat CNPPMSU în luna martie 2021, sens în care s-au făcut 

demersurile specifice pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție de lucrări, cu 

servicii de elaborare a documentației tehnico-economice (faza P.th.+DDE) și asistență tehnică din 

partea proiectantului, ce face obiectul anunțului SCN 1083908 din SEAP. 
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