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1. Spitalul Clinic, str. x, nr. x, Arad - 7,35 
lei/ora/agent + TVA, publicata in anul 2016 
 

2. Spitalul Clinic Dr. I. _____ – 9,22 
lei/ora/agent + TVA, publicata in anul 2016 
 

3. Directia de Impozite …Sector “X” – 9,33 
lei/ora/agent + TVA, publicata in anul 2016 

 Exemple de Licitatii 2016 – 

preturi mici, sub salariul minim 

pe economie 
• In ultimul an peste 20 de societati ce activeaza in sectorul 

securitatii private au avut probleme legate de evaziune 
fiscala... 

• Mii de reclamatii la ITM pentru majoritatea firmelor de paza 
... 

• Sute de procese cu angajatii pentru nerespectarea obligatiilor 
legate de plata salariilor si a contributiilor.... 

• Calitatea personalului de paza lasa de dorit ...urmare a 
motivatiei salariale foarte proasta... 

• Investitii in profesionalizare si scolarizare minime sau lipsa... 



Contractele cu statul, prin licitatiile la care avem 
un singur criteriu ‘’PRETUL CEL MAI SCAZUT”... 7 

INCURAJEAZA : EVAZIUNEA FISCALA 

        MUNCA LA NEGRU 



Ce ne dorim?            Cum procedam? 

8 



“CERTIFICAT DE ÎNCREDERE” 
(varianta de lucru) 

 

- Conformitate; 

- Performanță; 

- Validitate; 

- Recunoaștere;  

- Competențe. 
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SCOP  
 
- Dovadă a respectării 
legislației în vigoare; 

 
- Cotă de Piață; 

 
- Bonitate; 

 
- Audit. 
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Proveniența datelor: 

 

 
- situațiile financiare pentru anul 

precedent, furnizate de Ministerul 

Finanțelor Publice; 

 

- date - Inspectoratul General al Poliției 

Române; 

 

- date - număr angajați și contractele 

active, Inspectoratul Teritorial de 

Muncă; 

 

- date – personal evaluat, Centre de 

formare profesională; 

 

- date - cifra de afaceri în raport cu 

numărul de angajați; 

 

- calitatea de membru și contribuția la 

dezvoltarea organizației patronale la 

care este afiliat - Patronatul 

Serviciilor de Securitate; 

 

- date - datoriile față de stat, furnizate 

de Agenția Națională de Administrare 

Fiscală; 

 

- Date - plata taxelor și a impozitelor, 

furnizate de Serviciul taxe și impozite 

locale de pe lângă primăria la care 

este arondat; 

 

 

 

- Informații despre propria firmă, 

furnizate de către fiecare participant. 
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CONDIȚII DE PARTICIPARE 

 

Sunt admise în procesul de 

evaluare: 

 

- Firmele membre PSS și cu 

vechime în activitate, de cel 

puțin un an de zile; 

 

- Firmele cu profit din exploatare 

pozitiv; 

 

- Firmele care au cotizația achitată 

la zi; 

 

- Firmele cu licență în termen de 

valabilitate; 

 

- Firmele care au achitat taxa de 

înscriere în procesul de evaluare. 
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Ce firme sunt excluse  

din procesul de evaluare: 

 

a. Firmele din afara PSS. (excepție, 

firmele din afara Patronatului, care 

îndeplinesc în totalitate condițiile 

de la pct. 1, pg. 3 din prezenta 

prezentare - cu condiția ca, atunci 

când depune cererea pentru 

certificat, să solicite și înscrierea ca 

membru asociat); 

 

b. profit negativ din exploatare; 

 

c. nu au cotizația achitată la zi 

(excepție, firmele din afara 

Patronatului, care trebuie să aibă 

achitată, doar taxa de înscriere în 

PSS., până la data înscrierii în 

procesul de evaluare); 

 

d. licență în afara termenului de 

valabilitate; 

 

e. activitate comercială, mai mică 

de un an de zile; 

 

f. conturile blocate; 

 

g. aflate în incapacitate de plată; 

 

h. litigii majore nesoluționate; 

 

i. nu au achitat taxa de înscriere în 

procesul de evaluare, cel mai 

târziu, odată cu depunerea 

cererii; 

 

j. în stare de radiere, faliment, 

lichidare, dizolvare, întrerupere 

temporară de activitate sau 

insolvență. 
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Întrebări 
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Multumesc, 

 

Bogdan  

Sovar 

 

 

 


