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No. 041 / 10 martie 2016 
 
Către: SC Alfa Ground Solutions srl 

În atenția: Doamnei Administrator Oana M. TEOHARI și Domnului Ing. Răzvan 

RIZEA 

Doamnă Oana M. TEOHARI și Domnule Răzvan RIZEA 

În data de 2 decembrie 2015, societății pe care o reprezentați, S.C. ALFA 

GROUND SOLUTIONS S.R.L., i-a fost atribuit în urma unei licitații publice 

contractul “Realizarea unei surse de producere a energiei termice in vederea 

alimentării cu căldura a sistemului centralizat de termoficare din municipiul 

Drobeta-Turnu Severin”.  

Pentru buna informare a cititorilor noştri și pentru a respecta principiul 

dialogului și dreptul la un punct de vedere înainte de publicarea unei anchete 

jurnalistice, vă solicităm să ne puneţi la dispoziţie câteva date legate de 

respectivul contract încheiat de S.C. ALFA GROUND SOLUTIONS S.R.L. cu 

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ Drobeta-Turnu 

Severin. 

1. La data semnării contractului, S.C. ALFA GROUND SOLUTIONS S.R.L a 

respectat “Capacitatea economică și financiară, Cerinta nr. 1” care 

prevede că “Media cifrei de afaceri globala a ofertantului (individual 

sau asociere de operatori economici) pe ultimii 3 (trei) ani (2012, 2013, 

2014) financiari trebuie sa fie cel putin 23.280.000 EURO”?   

2. Conform “Capacitatea economică și financiară, Cerinta nr. 1”, “În cazul 

în care ofertantul face dovada ca se încadreaza în categoria I.M.M., în 

conformitate cu prevederile Legii nr.346/2004 privind stimularea 

înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de 

reducerea cu 50 % pentru criteriul legat de cifra de afaceri 

întreprinderilor mici si mijlocii”. Dacă S.C. ALFA GROUND SOLUTIONS 
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S.R.L s-a înscris în această prevedere, societatea deținută de dvs., 

Doamnă Oana M. TEOHARI, a dovedit cu bilanțuri contabile faptul că în 

ultimii trei ani – 2012, 2013, 2014 – “media cifrei de afaceri globala a 

fost de minim 11.640.000 euro”? 

3. S.C. ALFA GROUND SOLUTIONS S.R.L. a respectat prevederile de la 

capitolul “Capacitatea tehnică - Lista lucrarilor executate în ultimii 5 ani 

(calculati pana la data limita pentru primirea ofertelor) din care sa 

rezulte ca operatorul economic sau membrii grupului de operatori a/au 

executat si dus la bun sfarsit la nivelul a minim un contract sau la nivelul 

a maxim 5 contracte, activitati de aceeasi natura si complexitate cu 

prezentul contract si care insumate sa fie în valoare de cel putin 

11.640.000 EUR fara TVA”? Vă rugăm să atașați document explicative. 

4. Conform “Cerinta nr. 2”, S.C. ALFA GROUND SOLUTIONS S.R.L avea 

obligația să depună “o declaratie privind efectivul mediu anual al 

personalului angajat si al cadrelor de conducere”. Vă solicităm să ne 

puneți la dispoziție acestă declarație. 

5. Conform “Cerinta nr. 2”, S.C. ALFA GROUND SOLUTIONS S.R.L avea 

obligația să depună “o Declaratie privind resursele umane ce urmeaza a 

fi implicate in derularea contractului, in corelare cu oferta tehnica 

prezentata” și anume: 

a) Manager de proiect – studii superioare finalizate prin diploma de 

licenta sau echivalent si o experienta generala de minim 5 ani; 

b) Sef echipa proiectare – studii superioare in domeniul ingineresc 

finalizate prin diploma de licenta sau echivalent si o experienta generala 

de minim 5 ani; 

c) Proiectanti de specilitate pentru arhitectura, structuri 

metalice,instalatii electrice,automatizarii si instalatii termice – studii 
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superioare in domeniul ingineresc finalizate prin diploma de licenta sau 

echivalent si o experienta generala de minim 5 ani; 

d) Sef santier – studii superioare de in domeniul ingineresc finalizate 

prin diploma de licenta sau echivalent si o experienta generala de minim 

5 ani. 

Vă solicităm să ne puneți la dispoziție CV-urile persoanelor de la 

subpunctele a, b, c și d, din care să rezulte “Experienta profesionala 

specifica va fi demonstrata prin prezentarea dovezii participarii in cel 

putin un proiect / contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati 

similare cu cel al obiectului procedurii si participarii in cel putin un 

proiect / contract in care a activat pe pozitia de Manager de Proiect / 

Coordonator de Proiect / Director de Proiect”. 

6. La data limită pentru depunerea ofertelor, 07.09.2015, S.C. ALFA 

GROUND SOLUTIONS S.R.L deținea un “certificat care sa atesta 

implementarea si certificarea Sistemului de Management al Mediului 

ISO 14001 sau echivalent”? Mai precis, S.C. ALFA GROUND SOLUTIONS 

S.R.L a respectat prevedrea din următoarea notă: “In cazul unei 

asocieri, aceasta cerinta trebuie îndeplinita individual de fiecare 

membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza”? 

În speranța că vom primi într-un timp rezonabil - câteva zile - informațiile 

și documentele solicitate, 

 

Vă mulțumesc, 

 

Mihai PÂLŞU 

Director SECUNDA 

mihaip@secundatv.ro 
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