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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
 

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT 
Denumire oficială: AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU 

Adresă: STR. DECEBAL NR. 12 

Localitate: ALBA IULIA Cod poştal: 

510093 

Ţara: ROMÂNIA 

Punct(e) de contact: 

În atenţia ALINA MUREŞAN 

Telefon: 

+40 258818616 

E-mail: office@adrcentru.ro Fax: +40 258818613 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.adrcentru.ro 

Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): 

Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro 

 

Alte informaţii pot fi obţinute la: 

□ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

□ Altele: completaţi anexa A.I 

Caietul de sarcini, documentaţia specifică (pentru concesiuni) şi/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele 

pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la: 

□ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

□ Altele: completaţi anexa A.II 

Ofertele/proiectele sau solicitările/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: 

□ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

□ Altele: completaţi anexa A.III 

 

Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor 

Zile : 9 (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor) 

 

 

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE 

PRINCIPALE) 
□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv 

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 

□ Agenţie/birou naţional sau federal 

□ Colectivitate teritorială  

□ Agenţie/birou regional sau local  

□ Organism de drept public  

□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană 

 

 

■ Altele (precizaţi): ONG 

□ Servicii publice generale 

□ Apărare 

□ Ordine şi siguranţă publică 

□ Mediu 

□ Afaceri economice şi financiare 

□ Sănătate 

□ Construcţii şi amenajări teritoriale 

□ Protecţie socială 

□ Recreere, cultură şi religie 

□ Educaţie 

■ Altele (precizaţi): DEZVOLTARE 

REGIONALĂ 

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante                                              da □ nu ■ 
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Sau, după caz 
□ Producere, transport şi distribuţie de gaz şi de energie 

termică 

□ Electricitate 

□ Prospectare şi extragere a gazului şi petrolului 

□ Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a altor 

combustibili solizi 

□ Apă 

□ Servicii poştale 

□ Servicii feroviare 

□ Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz 

□ Activităţi portuare 

□ Activităţi aeroportuare 

 

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractantă/entitatea contractantă 

CONTRACT DE SERVICII PUBLICITATE PRIN PRESA SCRISĂ  PENTRU REGIO ÎN ANUL 2012 

II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor 

(Alegeţi o singură categorie - lucrări, produse sau servicii - cea care corespunde cel mai bine obiectului specific al 

contractului sau achiziţiei dumneavoastră) 

a) Lucrări                                   □ B) Produse                                □ c) Servicii                                      □ 

Executare                                 □ 

Proiectare şi executare              □ 

Executarea, prin orice               □ 

mijloace, a unei lucrări, 

conform cerinţelor 

specificate de autoritatea 

contractantă 

Cumpărare                                 □ 

Leasing                                      □ 

Închiriere                                   □ 

Închiriere cu opţiune de             □ 

cumpărare 

O combinaţie între acestea         □ 

Categoria serviciilor:             nr. 13 

(Pentru categoriile de servicii 1-27, consultati 

anexa II aa Directivei 2004/18/CE). 

Locul principal de executare 

........................ 

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

........................ 

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare 

Regiunea Centru 

Cod NUTS 12 – Regiunea Centru 

II.1.3) Procedura implică 

Un contract de achiziţii publice                                                                 ■ 

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)                 □ 

Încheierea unui acord-cadru                                                                      □ 

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz) 

Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici          □ 

 

Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim □□□ de 

participanţi la acordul-cadru preconizat 

Acord-cadru cu un singur operator economic             □ 

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului 

cadru   

                                           da □ nu □ 

Dacă DA, 

Reluarea competiţiei se va face în SEAP: 

da □ nu □ 
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__________________________________________ 

(se fac precizări suplimentare referitoare la modul de 

desfăşurare a reluării competiţiei între semnatarii unui 

acord-cadru) 

Durata acordului-cadru: Durata în ani: □□ sau în luni: □□□ 

Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani: 

......................... 

Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în cifre): 

Valoarea estimată fără TVA: _________________                                                                 Monedă: ________ sau 

intervalul: între _____________ şi _______________                                                      Monedă: ________ 

Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): __________ 

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor 

Servicii de concepţie şi publicare de anunţuri de presă (machete conforme cu MIV REGIO ce conţin informaţii despre 

program), în publicaţii cu profil generalist de la nivel local şi regional.  

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 

 Vocabular principal  

Obiect principal 79.34.10.00-6  

Obiect(e) suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

 

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice (GPA)             da □ nu ■ 

 

II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi                                                      da □ nu ■ 

Anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte) 

Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă): 

un singur lot                                  □ 

 

unul sau mai multe loturi              □ toate loturile                                  □ 

 

 

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              da □ nu ■  

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile) 

- Machete cu suprafaţa între 240-300 cmp, portrait sau landscape, monocrome, insert în pagini interior, 12/an - pt fiecare din 

jud. AB, BV, CV, HR MS, SB 

- Machete cu suprafaţa între 45-50 cmp, format landscape, policromie, insert în pagina 1 în publicaţia cu cel mai mare tiraj, 

judeţean dintre cele selectate, concomitent cu insertul machetei de interior, 12/an – pt minim 1 publicaţie locală 

 

După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 72720                  Monedă: lei 

sau intervalul: între _______________ şi _______________                     Monedă: __________ 

 

II.2.2) Opţiuni (după caz)                                                                                                                        da □ nu ■ 

Dacă da, valoarea se va completa în mod obligatoriu numai ca interval valoric 

Dacă da, descrierea acestor opţiuni: ____________________________________________________________ 

 

După caz, aplicarea prev. art. 6 din H.G. nr. 925/2006, prevederilor art. 122 lit. j) / respectiv art. 252 lit. k) din O.U.G. nr. 

34/2006. 
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Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni: 

în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

Numărul de prelungiri posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□ 

Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevăzut al contractelor 

ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

II.2.3 Procentul minim de lucrări/servicii care urmează să fie atribuite de concesionar unor terţi (după caz, în cazul 

contractelor de concesiuni) 

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 
Durata în luni: 5 sau în zile:  (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de începere a serviciilor sau lucrărilor) 

 

II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea preţului contractului                                                                                                    da □ nu ■ 

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, cum, formula de ajustare aplicabilă) 

 

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 

III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT 
III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz) 

III.1.1.a) Garanţie de participare                                                                                                          da □ nu □ 

O sumă fixă în valoare de 1450 lei; perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 60 zile de la termenul limită 

pentru depunerea ofertelor.Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 

emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi 

pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire.Garanţia este irevocabilă.Instrumentul de garantare trebuie să 

prevadă dacă plata garanţiei se va executa:a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în 

conformitate cu contractul garantat; sau b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei 

acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria 

autorităţii contractante: a) a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiţia confirmării acestora de către bancă până la 

data deschiderii ofertelor; b) a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de participare este redusă ca 

valoare. În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora 

stabilite pentru deschiderea ofertelor. Cont IBAN RO93 BTRL00101205650583XX B Transilvania Suc A. Iulia, CUI: 

11293615.Restituirea garanţiei de participare:pentru ofertantul câştigător în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării 

contract sau constituirii garanţiei de buna execuţie;ofertanţilor necâştigători: după semnarea contractului de achiziţie 

publica, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantii tip IMM  care 

doresc să beneficieze de prevederile Legii nr. 346/2004 vor depune documentele doveditoare în conformitate cu prevederile 

legale. Daca nu se face dovada depunerii garanţiei de participare pana la data deschiderii ofertelor, oferta va fi considerata 

inacceptabila si va fi respinsa. 

III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie                                                                                                     da □ nu ■  

 

III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante 

Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte surse) 

Programul Operaţional Regional 2007  - 2013, proiectul „Sprijin acordat în perioada 2011 – 2012 pentru OI din 

cadrul ADR Centru în informarea şi publicitatea la nivel regional privind POR 2007 – 2013” 

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (după caz) 

Asocierea conform art 44 din OUG nr. 34/2006 

Subcontractarea – Declaraţie privind partea din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora 

(Formular 15)  

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)                                da □ nu  

 

Dacă da, descrierea acestor condiţii 
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III.1.5. Legislaţia aplicabilă 

a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

c) ORDIN nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu ofertă 

independentă 

d) ORDIN nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie 

e) ORDIN nr. 302 din 1 iunie 2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a 

ofertelor şi Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

f) www.anrmap.ro 

 

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE 
III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul 

comerţului sau al profesiei 

III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor  

1. Declaraţie privind eligibilitatea conform art.180 din O.U.G. nr. 34/2006 (Formularul nr. 1) din Secţiunea III 

Neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art.180 din O.U.G. nr. 34/2006. 

Încadrarea în situaţia  prevăzută  la art. 180  din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din 

procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie  publică. 

Documentele solicitate pentru verificarea neîncadrării în prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse 

obligatoriu şi vor trebui prezentate şi de terţul susţinător, dacă este cazul. 

Pentru  persoane juridice  străine: 

Operatorul economic va prezenta ca documente edificatoare orice document considerat edificator, din acest punct de 

vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau 

alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă pentru demonstrarea faptului ca 

ofertantul/candidatul nu se încadrează in una dintre situaţiile prevăzute la art. 180 si 181. Documentele vor fi prezentate în 

traducere legalizată sau autorizată. 

În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte situaţia personală a respectivilor candidaţi/ofertanţi, autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente care emit documentele. În ceea 

ce priveşte cazurile menţionate la art. 180, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi candidaţii sau 

ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau 

la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte candidatul sau ofertantul. 

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor 

prevăzute sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta 

acceptă o declaraţie pe propria răspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaraţia pe 

propria răspundere, o declaraţie autentica data in fata unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei 

asociaţii profesionale care are competente in acest sens. 

2. Declaraţie privind neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art.181 din O.U.G. nr. 34/2006 (Formularul nr. 2) din 

Secţiunea III; 

În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se află într-una din situaţiile prevăzute de art. 181 din 

OUG 34/2006,  acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie. 

 Documentele solicitate pentru neîncadrarea în prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 şi lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi 

depuse şi de terţul susţinător, dacă este cazul. 

3. Certificat fiscal eliberat de Direcţia Impozite şi Taxe Locale al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia 

societatea îşi are sediul social, care să prezinte situaţia obligaţiilor scadente în luna anterioară celei în care se 

depun ofertele şi care să ateste că societatea ofertantă nu se înregistrează cu debite la bugetul local, valabil 

conform prevederilor legale. 

Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe 
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raza căreia societatea îşi are sediul social care să prezinte situaţia obligaţiilor scadente în luna anterioară celei în 

care se depun ofertele şi care să ateste că societatea ofertantă nu se înregistrează cu debite la bugetul general 

consolidat, care să nu fie eliberat cu mai mult de 30 zile pentru persoane juridice, respectiv 90 zile pentru 

persoane fizice înainte de data limită de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 

2618/2011: „Certificatul de atestare fiscală se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării, de către persoanele 

juridice sau 90 de zile de către persoanele fizice.” 

În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul nu si-a îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor 

si contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit, acesta va fi exclus de la procedura pentru 

atribuirea contractului de achiziţie. 

4. Declaraţie “Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă” (Formular nr. 21) conform Ordin nr. 

314/2010. 

5. Declaraţie privind respectarea prevederilor art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 – Formular nr. 4 

Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terţul susţinător care are drept membri în cadrul 

consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care 

sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum 

sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante 

este exclus din procedura de atribuire.  

Persoanele cu funcţii de decizie sau care au aprobat/avizat/vizat/semnat documente în ce priveşte prezenta achiziţie 

publică din cadrul Autorităţii Contractante sunt: 

Director General – Simion Creţu 

Director Organism Intermediar – Maria Ivan 

Director Economic – Mirela Voica 

Director Programe – Adriana Mureşan 

Expert juridic – Dan Vasile 

Şef Serviciul Relaţii Publice şi Birou de Informare – Nicolae Mărginean 

Şef Serviciu Asistenţă tehnică şi Relaţia cu AM POR – Mihaela Oroian 

Şef Serviciu Juridic – Alina Mureşan 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel: 0258818616. 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1 lit. n din Legea nr. 315/2004 ADR Centru elaborează propunerile anuale ale 

bugetelor proprii de venituri si cheltuieli destinate desfăşurării activităţilor prevăzute prin prezenta lege si le supune 

aprobării Consiliul de Dezvoltare Regională Centru, alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene si din câte un reprezentant 

al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti si comunale din fiecare judeţ al regiunii. Conform Hotărârii 

CDR Centru nr. 16/19.08.2008 componenţa CDR Centru este: 

- Ion Dumitrel, Preşedinte Consiliul Judeţean Alba 

- Mircea Hava, Primar Municipiul Alba Iulia 

- Silviu Ponoran, Primar Oraş Zlatna 

- Ioan Iancu Popa, Primar Comuna Sântimbru 

- Aristotel Căncescu, Preşedinte Consiliul Judeţean Braşov 

- George Scripcaru, Primar Municipiul Braşov 

- Adrian Veştea, Primar Oraşul Râşnov 

- Todorică Constantin Şerban, Primar Comuna Prejmer 

- Tamas Sandor, Preşedinte Consiliul Judeţean Covasna 

- Antal Arpad, Primar Municipiul Sântu. Gheorghe 

- Lorincz Zsigmond, Primar Oraş Covasna 

- Maxim Vasile, Primar Comuna Dobărlău 

- Csaba Borboly, Preşedinte Consiliul Judeţean Harghita 

- Bunta Levente, Primar Municipiul Odorheiu Secuiesc 

- Mik Jozsef, Primar Oraşul Borsec 

- Andras Zoltan, Primar Comuna Plăieşii de Jos 



 

8 

 

- Lokodi Edita Emoke, Preşedinte Consiliul Judeţean Mureş 

- Florea Dorin, Primar Municipiul Tîrgu Mureş 

- Peter Ferenc, Primar Oraş Sovata 

- Ioan Vasu, Primar Comuna Râciu 

- Martin Bottesch, Preşedinte Consiliul Judeţean Sibiu 

- Kaus Werner Johannis, Primar Municipiul Sibiu 

- Teodor Dumitru Banciu, Primar Oraş Sălişte 

- Toader Roman, Primar Comuna Blăjel 

6. Declaraţie privind calitatea de participant la procedura (Formular nr. 3) 

Fără a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune ofertă alternativă conform prevederilor art. 173 din OUG nr. 

34/2006 sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri: 

    a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie 

a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză; 

    b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea 

excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat. 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:  

Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă instanţa competentă cu maxim 30 zile 

înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor. 

Pentru persoane juridice străine: 

Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din care să 

rezulte existenţa în domeniul de activitate al operatorului economic a codului/denumirii activităţii corespunzător realizării 

activităţilor/lucrărilor care fac obiectul cererii de ofertă, adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii. 

Neîndeplinirea condiţiei referitoare la existenţă codului CAEN corespunzător realizării activităţilor care fac obiectul 

procedurii duce la excluderea ofertantului de la procedura de atribuire a contractului. 

III.2.2) Capacitatea economică şi financiară 

Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 

evaluarea respectării cerinţelor menţionate  

 Modalitatea de îndeplinire  

Cerinţa nr. 1 

Demonstrarea capacităţii economico - financiare 

generale a ofertantului: ofertantul trebuie să aibă 

capacitatea economică necesară pentru desfăşurarea în 

bune condiţii a contractului de servicii. 

Prezentarea Bilanţurilor contabile din ultimii 3 ani cu 

semnătură, ştampilă, vizate si înregistrate de organele 

competente. 

Modalitatea de îndeplinire 

Bilanţurile contabile din ultimii 3 ani 

 

Se solicită ca cifra de afaceri globală medie anuala pe 

ultimii 3 ani să fie cel puţin egală cu 145000 lei.  

Neîndeplinirea condiţiilor stabilite (cifra de afaceri etc.) 

mai sus atrage considerarea ofertei ca inacceptabilă şi 

excluderea ofertantului de la procedura de atribuire! 

Declararea cifrei de afaceri globală medie anuală pe ultimii 

trei ani (Formular nr. 5). 

Pentru echivalenţă se va ţine cont de cursul mediu anual 

lei/valută comunicat de BNR/BCE. 

III.2.3.a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

 

Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 

evaluarea respectării cerinţelor menţionate  

 

 

Modalitatea de îndeplinire 

Cerinţa nr. 1 

Pentru a fi considerat calificat, ofertantul trebuie să facă 

Modalitatea de îndeplinire 

Declaraţie  privind  lista principalelor prestări, similare cu 
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dovada prestării de contracte cu obiect similar în ultimii 3 

ani înainte de data limită de depunere a ofertelor, cu o 

valoare de cel puţin 72000 lei, valoare rezultată din 

cumularea a maxim 3 dintre contractele de natură şi 

complexitate similară cu cel care face obiectul achiziţiei. 

Se vor prezenta contractele (cel puţin părţile reprezentând 

valoare şi obiectul contractului din care să reiese că 

serviciile sunt de natură şi complexitate similară) / 

procesele verbale de recepţie / recomandările din partea 

beneficiarilor. 

obiectul achiziţiei, din  ultimii  3  ani, conţinând valori, 

perioade de prestare, beneficiari (Formularul  nr.  6) 

Pentru echivalenţă se va ţine cont de cursul mediu anual 

lei/valută comunicat de BNR/BCE. 

 

Cerinţa nr. 2 

Pentru a fi considerat calificat, ofertantul trebuie să 

precizeze tirajul mediu difuzat pe ediţie, certificat de o 

instituţie specializată pentru minim 3 luni din ultimul an 

calendaristic, pentru fiecare publicaţie propusă.  

Nu vor fi considerate conforme ofertele în care suma 

tirajelor medii difuzate de mai sus va fi mai mică de 

50.000 exemplare, exclusiv la nivelul Regiunii Centru şi 

nici ofertele în care tirajul mediu difuzat pe ediţie este 

mai mic de 5.000 exemplare, pentru mai mult de un judeţ. 

În cazul în care nu există o astfel de certificare a tirajului, 

aceasta poate fi înlocuită de o declaraţie referitoare la 

tirajul mediu zilnic, pe propria răspundere a editorului 

publicaţiei/publicaţiilor care se regăseşte în această 

situaţie, pentru fiecare publicaţie vizată în fiecare judeţ. 

Modalitatea de îndeplinire 

Tirajul mediu difuzat pe ediţie pentru fiecare publicaţie 

propusă poate fi certificat de o instituţie specializată, pentru 

minim 3 luni din ultimul an calendaristic. 

 

 

 

 

 

 

 

vezi Formular nr. 22 

 

Cerinţa nr. 3  

Specificarea disponibilităţii cel puţin a unei persoane 

pentru legătura cu Autoritatea Contractantă Această 

persoană (sau echipă, după caz) trebuie să aibă experienţă 

în producţia de materiale / machete de presă.  

Modalitatea de îndeplinire 

Formular nr. 14 

Se va anexa CV al persoanei/echipei respective. 

 

Cerinţa nr. 4 

Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, 

echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul 

economic pentru indeplinirea corespunzatoare a 

contractului de servicii 

 

Modalitatea de îndeplinire 

Declaraţie privind software-ul utilizat (Formular nr. 18) 

 

Declaraţie privind dotările de care dispune operatorul 

economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului 

de servicii (Formular nr. 19) 

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calităţii şi de protecţie a mediului 

 

Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 

evaluarea respectării cerinţelor menţionate  

 

Modalitatea de îndeplinire 

III.2.4) Contracte rezervate (după caz)                                                                                                  da □ nu ■  

Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                                      □ 

Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocupare a forţei de muncă protejate                         □ 

 

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 
III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii                                       da □ nu ■ 

Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile: 

După caz, menţionaţi care profesie (concurs de soluţii) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările                                            da ■ nu □ 

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 

serviciilor respective 
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SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ 

IV.1) PROCEDURA 
IV.1.1) Tipul procedurii şi modalitatea de desfăşurare 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire                                                      Offline ■     Online  □  

   

IV.1.1.b) Tipul procedurii 

Licitaţie deschisă ■ 

Licitaţie restrânsă □ 

Licitaţie restrânsă accelerată □ 

Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Cerere de oferte  □ 

Negociere □ 

Au fost deja selectaţi candidaţi                                                                                                                 da □ nu □ 

Dacă da, indicaţi numele şi adresa operatorilor economici selectaţi deja în secţiunea VI.3) - Informaţii suplimentare 

Negociere accelerată □ 

Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Dialog competitiv □ 

Concurs de soluţii      □                                                                                                                  Deschis  □   Restrâns □ 

Numărul de participanţi estimat □□□               sau                            numărul minim □□□ / numărul maxim □□□  

 

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe 

(licitaţie restrânsă şi negociere, dialog competitiv) 

Număr de operatori economici preconizat □□□ 

sau Număr minim preconizat □□□ şi, după caz, număr maxim □□□ 

Criterii de preselecţie: 

IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog 

competitiv) 

Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a                                                     da □ nu □ 

reduce progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor 

care trebuie negociate 

 

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE / CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs 

de soluţii) 
IV.2.1) Criterii de atribuire (după caz,bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare sau enumeraţi criteriile 

de atribuire în cazul contractului de concesiune, respectiv criteriile de evaluare a proiectelor în cazul 

concursului de soluţii) 

 

Cel mai mic preţ                                                                                                                                                  ■  

sau  

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte                                                  □  
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□ criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu 

ponderarea sau în ordine descrescătoare a priorităţii, în cazul în care nu se poate realiza 

ponderarea din motive demonstrabile) 

□ criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la 

negociere sau în documentul descriptiv 

 

Criterii Pondere Intră în 

licitaţie 

electronică

/reofertare 

S.E.A.P.  

1.  Nu □ Da  

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  

2.  Nu □ Da 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  

3.  Nu □ Da 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  

(  ) Intră în licitaie electronică / reofertare (  ) Direct proporţional (  ) Invers proporţional 

Punctaj maxim componenta tehnică □□□  

 

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică                                                                                    da □ nu ■   

Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz)  

IV.2.3. „Numele participanţilor deja selectaţi ( în cazul unui concurs de soluţii restrâns)” 

_______________________________________________________________________________________

____________ 

 

 

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 
IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract                                da □ nu ■ 

Dacă da, 

Anunţ de intenţie                  □              Anunţ despre profilul cumpărătorului □ 

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Alte publicări anterioare (după caz) □ 

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Anunţ de intenţie  

Numărul şi data publicării în S.E.A.P. 

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare 

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV 

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     ■      □      □     □     □ 

Altele: ____________________________________________________________________________- 

Moneda în care se transmite oferta financiară (în cazul procedurilor online sau offline cu etapă finală de L.E.   

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în cazul unei licitaţii deschise, 

cerere de oferte) 

durata în luni: □□□ sau în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor) 
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IV.3.8) Recompense şi juriu ( în cazul unui concurs de soluţii) 

IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime                                                                                             da □         nu □ 

Dacă da, numărul şi valoarea primelor care urmează să fie acordate (după caz) 

___________________________________________________________________________________________________ 

IV.3.8.2) Detalii privind plăţile către toţi participanţii (după caz) 

___________________________________________________________________________________________________ 

IV.3.8.3) Contracte atribuite în urma concursului: Contractele de servicii atribuite în urma concursului vor fi 

atribuite câştigătorului sau unuia dintre câştigătorii concursului                                                                 da □         nu 

□               

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractantă/entitatea contractantă           da □         nu □ 

IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectaţi (după caz) 

 

 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnică (Formular 11) – trebuie sa conţină: toate documentele solicitate pentru aceasta parte a ofertei. Propunerea 

tehnică se va prezenta în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini. 

Se va prezenta Graficul de prestare a serviciilor (completat conform Formular nr. 8 – din Documentaţia de atribuire, 

Secţiunea III- Formulare) 

Dovada din care să rezulte că la elaborarea ofertei s-a ţinut cont de respectarea reglementărilor specifice de muncă, protecţia 

şi securitatea muncii. Declaraţie privind sănătatea şi protecţie muncii (Formularul nr. 23) 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Se va prezenta oferta în Lei, fara TVA. Cursul de schimb la care se va face conversia este 4,3688 lei/euro, cursul BNR din 

data de 27.03.2012. 

Se vor  completa: 

- Formularul  nr. 9, la care se vor anexa următoarele formulare (conform modelului prezentat in Secţiunea III): 

- Defalcarea pe preturi unitare conform Formular nr. 9.A. 

Preţul prezentat în propunerea financiară este ferm şi obligatoriu pe toată durata contractului. 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

Se va prezenta oferta intr-un exemplar original si 1 copie. 

Se va completa Formularul nr. 10 – Scrisoare de înaintare 

Documentele de calificare si ofertele vor fi prezentate astfel:  documentele de calificare in plicul nr. 1, oferta tehnică in plicul 

nr. 2, oferta financiară în plicul nr. 3;  

Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii in plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu 

"ORIGINAL" si, respectiv, "COPIE"; 

Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, netransparent şi închis corespunzător; 

NOTA!! Scrisoarea de înaintare, împuternicirea scrisă şi garanţia de participare în original se vor prezenta în afara coletului 

cu oferta.  

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu denumirea (numele) si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea documentelor 

de calificare, fără a fi deschise, în cazul în care este declarată întârziată, destinatarul – autoritatea contractantă, adresa 

autorităţii contractante şi cu inscripţia "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE  ………………., ora ………..".  

Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor legale, autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate 

pentru rătăcirea documentelor de calificare.  

Reprezentanţii  ofertanţilor  pot  participa  la  şedinţa  de  deschidere  a  ofertelor  pe  bază  de  împuternicire însoţită de copie 

după cartea de identitate.  
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Ofertantul va depune clauzele contractuale – Secţiunea IV, semnate şi ştampilate. Orice propunere de modificare va fi adusă 

la cunoştinţa achizitorului în scris. Oferta care conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit 

autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din 

urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective, va fi 

considerată neconformă. 

 Nu se acceptă oferte alternative.  

Neprezentarea propunerii tehnice are ca efect descalificarea ofertantului. 

 Oferte întârziate. Ofertă se consideră întârziată dacă a fost depusă la altă adresă sau a fost depusă după data şi ora limită 

înscrisă. 

Documentele depuse în copie vor fi semnate şi ştampilate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al 

ofertantului. 

 

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)                                                                          da □ nu ■ 

Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: _____________________________ 

VI.2) Contractul/Concursul se înscrie într-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare/program operaţional/program 

naţional de dezvoltare rurală                 da ■ nu □ 

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e): Programul Operaţional Regional 2007  - 2013, proiectul 

„Sprijin acordat în perioada 2011 – 2012 pentru OI din cadrul ADR Centru în informarea şi publicitatea la nivel 

regional privind POR 2007 – 2013” 

Tipul de finanţare:  

Cofinanţare                                      □ 

Credite externe cu garanţia statului □ 

Fonduri europene                            ■             Dacă da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibilă) 

Alte fonduri.                                    □ 

VI.3) ALTE INFORMAŢII (după caz) 

Dacă se constată că ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări în vederea depunerii de 

documente care conţin noile preţuri. 

 

VI.4) CĂI DE ATAC 

VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac  

Denumire oficială: CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, 

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 010873 Ţară: România 

E-mail: 

office@cnsc.ro 

Telefon: 021 310 46 41  

Adresă Internet 

(URL) www.cnsc.ro 

Fax: 021 310 46 42  

Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz) 

Denumire oficială: 

Adresă: 

Localitate: Cod poştal: Ţară: 

E-mail: Telefon:  

Adresă Internet Fax:  
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(URL)  

VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3) 

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: 

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006. 

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac 

Denumire oficială: SERVICIUL JURIDIC al ADR Centru 

Adresă: Str. Decebal nr. 12 

Localitate: Alba Iulia Cod poştal: 510093 Ţară: România 

E-mail: 

office@adrcentru.ro 

Telefon: 0258818616  

Adresă Internet 

(URL) 

www.adrcentru.ro 

Fax: 0258818613  

 

ANEXA A 

ADRESE SUPLIMENTARE ŞI PUNCTE DE CONTACT 

I) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE 
Denumire oficială: 

Adresă: 

Localitate: Cod poştal: Ţară: 

Punct(e) de contact: 

În atenţia: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Adresă Internet (URL): 

 

II) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE CAIETUL DE 

SARCINI ŞI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND 

UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZIŢIE DINAMIC) 
Denumire oficială: 

Adresă: 

Localitate: Cod poştal: Ţară: 

Punct(e) de contact: 

În atenţia: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Adresă Internet (URL): 

 

III) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE 

OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE 
Denumire oficială: 

Adresă: 

Localitate: Cod poştal: Ţară: 

Punct(e) de contact: 

În atenţia: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Adresă Internet (URL): 
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16 

 

 

ANEXA B 

INFORMAŢII PRIVIND LOTURILE 
 

LOT NR.  □□□  DENUMIRE _____________________________________________ 

1) DESCRIERE SUCCINTĂ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE) 

 Vocabular principal Vocabular suplimentar (după caz) 

Obiect principal □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□ 

Obiect(e) 

suplimentar(e) 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

3) CANTITATE SAU DOMENIU 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Dacă se cunoaşte, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): __________ Monedă: ___________ 

sau intervalul: între _____________________ şi _______________________ Monedă: ___________ 

(Valoarea se va exprima obligatoriu în moneda în care va fi exprimată valoarea estimată totală) 

4) INDICAŢII PRIVIND O ALTĂ DURATĂ A CONTRACTULUI SAU O ALTĂ DATĂ DE ÎNCEPERE/DE 

FINALIZARE (după caz) 

Durata în luni: □□ sau în zile: □□□□  

 

5) INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garanţia de participare) 

Valoarea garanţiei de participare (numai în cifre)_____________ Monedă:  (Valoarea se va exprima obligatoriu în moneda 

în care a fost exprimată valoarea estimată) 

 

Utilizaţi prezenta anexă pentru fiecare lot - 
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SECŢIUNEA II 
CAIET DE SARCINI 

Servicii de publicitate în presa scrisă pentru materiale de informare  - promovare  

în cadrul Programului  REGIO în anul 2012 

 

I. JUSTIFICARE: 

Planul de comunicare pentru Programul Operaţional Regional la nivelul Regiunii Centru are ca scop generarea conştientizării 

oportunităţilor de finanţare din cadrul programului şi aducerea la cunoştinţa publicului larg a contribuţiei Uniunii Europene la 

dezvoltarea echilibrată a regiunii, inclusiv contribuţia la implementarea politicii de dezvoltare regională.  

Pentru realizarea acestui scop, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru 

Programul Operaţional Regional, responsabilă cu implementarea Planului de Comunicare pentru acest program la nivelul 

Regiunii Centru, propune realizarea de materiale informative şi promoţionale, care să faciliteze accesul potenţialilor 

beneficiari la informaţiile necesare obţinerii de finanţări în cadrul programului.  

 

II. OBIECTIV 

Realizarea unei campanii de publicitate media prin presa scrisă, cu privire la implementarea Programului Operaţional 

Regional şi la rezultatele obţinute prin implementarea proiectelor contractate, destinată publicului general din Regiunea 

Centru. 

 

III. SCOPUL LICITAŢIEI: 

Contractarea unei firme care să asigure: servicii de design, tipărire şi publicare a materialelor informative şi de promovare în 

presa scrisă în Regiunea Centru. 

 

IV. INFORMAŢII PRIVIND CAPACITATEA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:  

1. Profilul publicaţiei selectate trebuie să fie cotidian generalist dedicat publicului general, cu apariţie de cel 

puţin 4 zile în intervalul Luni-Sâmbătă, până la sfârşitul anului 2012. Acestea se pot demonstra prin declaraţie 

pe proprie răspundere. 

2. Precizarea ariei de difuzare a fiecărei publicaţii selectate,  fie la nivelul Regiunii Centru, fie pentru fiecare din 

judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, prin declaraţii (Formular 7). Aria de difuzare 

trebuie să fie explicită, incluzând oraşele şi cel puţin numărul de comune unde se difuzează publicaţiile pentru 

fiecare judeţ. Publicaţia vizată într-un judeţ trebuie să fie difuzată în toate municipiile şi oraşele, precum şi cel 

puţin într-un număr de comune egal cu numărul de localităţi urbane din acel judeţ. Această condiţie va fi 

întrunită pentru fiecare din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.  

3. Ofertantul declarat câştigător va prezenta, înainte de semnarea contractului, contractele încheiate cu fiecare 

subcontractant.  

4. Propunerea tehnică se va prezenta în conformitate cu cerinţele prezentului caiet de sarcini, ţinând cont că 

prestarea serviciilor se va încheia cel mai târziu la data de 31.12.2012. 

5. Machetele de presă se vor realiza pe baza Manualului de Identitate Vizuală REGIO, Ediţia a III-a Sept 2010 

(MIV Regio) Consolidat, care poate fi descărcat de la adresa de internet 

http://regio.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PORIdentitateVizuala.  

6a. Se va ţine cont de faptul că, pentru realizarea serviciului, beneficiarul va transmite prestatorului doar 

materialul scris, iar realizarea graficii specifice pentru machete va fi asigurată de prestator. 

6. Se va specifica timpul minim destinat transmiterii materialului, în vederea publicării acestuia în fiecare 

publicaţie/sau pentru întregul grup de publicaţii (după caz). Nu se acceptă oferte pentru care timpul minim 

între transmiterea materialului de publicat şi publicarea efectivă este mai mare de 24 ore. 

7. Concepţia grafică şi publicarea de materiale privind Programul Operaţional Regional la nivelul Regiunii de 

dezvoltare Centru, în cursul anului 2012, se va realiza cu materialele de informare redactate de echipa ADR 

Centru, se va desfăşura pe baza unor comenzi ferme şi se va finaliza cu 12 inserturi/machete în fiecare din 

publicaţiile selectate, precum şi cu minim 12 inserturi /machete în prima pagină a publicaţiei locale/regionale 

cu cel mai mare tiraj. Pentru precizarea capacităţii de realizare a concepţiei grafice şi a publicării se vor 

completa Formularul 18 şi Formularul 19. 

8. Ofertantul va preciza suprafaţa machetelor de presă pentru fiecare dintre publicaţiile selectate, precum şi 

suprafaţa totală, rezultată prin însumarea suprafeţelor tuturor machetelor publicate concomitent (pentru o 

comandă) atât în Formularul 11-Propunere tehnică, cât şi în Formularul 9A Centralizator de preţuri. 

9. Se va include o declaraţie prin care ofertantul se obligă ca, în cazul în care oferta sa va fi declarată câştigătoare 

să prezinte, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului, cel puţin o mostră/machetă de 

presă pentru un comunicat şi cel puţin o mostră/machetă de presă pentru un anunţ de presă. Acest gen de 

materiale trebuie să respecte prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Operaţional 

Regional, Ediţia a III-a Sept 2010 (MIV Regio) Consolidat, personalizate pe Regiunea Centru. 

10. Asumarea prin oferta tehnică a obligativităţii de a întocmi un raport lunar, până în data de 15 a lunii 

următoare, faţă de luna publicării machetelor, ce conţine informaţii cu privire la numărul de materiale 

produse/difuzate conform cu comenzile de publicare, datele de apariţie precum şi cifrele de difuzare/ediţie 

pentru fiecare machetă publicată, în fiecare judeţ. Anexat acestui raport se vor transmite către Autoritatea 

Contractantă pe suport hârtie (exemplare hard-copy) materialele efectiv publicate. 

Ofertanţii vor furniza toate documentele cerute de prevederile caietului de sarcini, fără excepţie, şi nu vor conţine 

nicio schimbare faţă de acesta, în caz contrar, acele oferte vor fi respinse. Toate documentele întocmite de ofertant vor 

fi incluse în original, datate, semnate şi ştampilate. Toate documentele anexate în copie pentru susţinerea unor aspecte 

http://regio.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PORIdentitateVizuala
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de calificare sau aspecte tehnice vor fi marcate, pe fiecare pagină, cu inscripţia ”Conform cu originalul” sub 

semnătura şi ştampila reprezentatului legal al ofertantului de servicii. 

 

 

V. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

Orice rezultate sau drepturi legate de acestea obţinute în executarea sau ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul 

prezentei achiziţii vor fi proprietatea autorităţii contractante, care le poate utiliza după cum consideră necesar. 

 

VI. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE: 

Criteriul de atribuire – PREŢUL UNITAR CEL MAI SCĂZUT, calculat ca fiind Costul mediu per centimetru patrat, 

raportat la tirajul mediu difuzat. Valoarea tirajului mediu difuzat se va însuma pentru toate judeţele din Regiunea 

Centru. 

PU= C/T, unde PU=Preţ unitar, C= cost mediu per centimetru patrat ofertat, T= tiraj mediu difuzat, cumulat pentru 

toate publicaţiile propuse din judeţele Regiunii Centru. 

Preţul total (PT) al contractului se calculează ca fiind rezultatul produsului dintre  

- Cost mediu per centimetru patrat ofertat,  

- Numărul de publicări anuale (12) şi  

- Suprafaţa totală a anunţurilor publicate corespunzător unei anumite informaţii (rezultată prin însumarea suprafeţelor 

tuturor machetelor publicate concomitent, inclusiv cea de pe prima pagina). 

PT= Cx12xS, unde S= Suprafaţa totală. 

     Toate preţurile menţionate se vor exprima în lei fără TVA, aceasta fiind evidenţiată separat. 

Ofertantul va evidenţia preţul total al prestării serviciilor şi preţul unitar ofertat, conform Formularului 9A. 

Preţul total pentru prestarea serviciilor ofertate trebuie să nu depăşească valoarea estimată fără TVA, respectiv: 

72.720 lei. 

 

VII. SPECIFICAŢII TEHNICE:  

Layout-ul tuturor materialelor realizate va respecta întocmai prevederile MIV Regio, Ediţia a III-a – Sept 2010 Consolidat.  

 

Item 
Servicii 

solicitate 
Descriere 

Cantitate 

(buc) 

Valoare 

estimată 

în lei, 

fără TVA 

Publicare 

Anunţ de 

presă / 

Comunicat 

de presă / 

Insert de 

presă 

Concepţie  

grafică şi 

publicare 

1. Machete cu suprafaţa între 240-300 cmp, portrait sau 

landscape, monocrome, inserate în pagini interior. 

 

 

 

 

2. Machete cu suprafaţa între 45-50 cmp, format 

landscape, policromie, inserate în pagina 1 în 

publicaţia cu cel mai mare tiraj judeţean dintre cele 

selectate, concomitent cu insertul machetei de 

interior. 

12/an - pt 

fiecare din 

jud. AB, 

BV, CV, 

HR MS, 

SB 

12/an – pt 

minim 1 

publicaţie 

locală 

72.720 

conform comandă 

periodică, în 

publicaţii locale/ 

regionale 
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SECŢIUNEA III – FORMULARE 
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FORMULAR  1 

Operator economic 

 ................................  

<denumirea/numele> 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

 

 

 

Subsemnatul_________________________________, reprezentant legal al _______________________________, 

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, 

că nu ne aflăm în situaţia prevăzută la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost 

condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, 

pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  

 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu 

depun candidatură/ofertă individuală şi o altă candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca 

subcontractant în cadrul unei alte oferte.  

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care 

dispunem. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________(se precizează data expirării perioadei de 

valabilitate a ofertei) 

 

 

 

    Data completării ...................... 

 

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(ştampilă şi semnătură autorizată) 
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FORMULAR 2 

Operator economic 

 ................................  

<denumirea/numele> 

 

                                             

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

 

   Subsemnatul ............................................................, reprezentant legal al ........................ .........................., 

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant / candidat / concurent la procedura de 

..............................................(se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect  

........................................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de 

................................ (zi/lună/an), organizată de ..................................................................................... (denumirea autorităţii 

contractante), declar pe propria răspundere că: 

   a) am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 

c) nu mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele 

componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care 

este stabilit; 

c^1) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit sau mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive 

imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 

d) am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus 

atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; 

e) prezint informaţii false sau nu prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării 

îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 

  Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă 

are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

                                           Operator economic, 

                                                            ......................................... 

                                                     (ştampilă şi semnătură autorizată) 
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FORMULAR 3 

Operator economic 

  ................................  

<denumirea/numele> 

 

DECLARAŢIE  PRIVIND  CALITATEA  DE PARTICIPANT  LA  PROCEDURĂ 

 

       1.Subsemnatul_________________________________, reprezentant legal al ............................... (denumirea 

operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura 

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică “Titlu” – LOT <XX>, având ca obiect ............................... (denumirea 

produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de Autoritatea 

Contractanta.........................................., particip şi depun ofertă: 

□ în nume propriu; 

□ ca asociat în cadrul asocierii condusa de < numele liderului / noi înşine >. 

□ ca subcontractor 

       (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

2. Confirmăm faptul ca nu licităm pentru acelaşi contract în nici o altă formă.  

3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmăm, ca membru în consorţiu/asociere că toţi membrii raspund solidar 

pentru executia contractului, ca membrul conducator este autorizat sa oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pe 

seama fiecarui membru, ca executia contractului, inclusiv platile constituie responsabilitatea membrului conducator si ca toti 

membrii asocierii in parrticipatiune/consortiului se obliga sa ramina in asociere/consortiu pe intreaga durata a executiei 

contactului 

4. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Secţiunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de interese din Ordonanţa 

34/2006, si adăugam, in mod special, ca nu avem nici un potenţial conflict de interese sau alte relaţii asemănătoare cu ceilalţi 

candidaţi sau alte părţi implicate in procedura de atribuire in timpul depunerii ofertei; 

5. Subsemnatul declar că: 

□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 

□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 

    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

   6. Subsemnatul, declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie 

la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi 

desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

    7. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc 

oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

    8. Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze 

informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autoritatii Contractante.........................,  cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 

în legătură cu activitatea noastră. 

 

Data completarii :[ZZ.LL.AAAA]                                                   

                                                                                                                  Operator economic,                                                           

                                                                         ......................................... 

                                                               (ştampilă şi semnătură autorizată) 
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FORMULAR 4 

Operator economic 

       ................................  

      <denumirea/numele> 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din   Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

 

1. Subsemnatul ……………………………. (nume, prenume), reprezentant legal al ...................................,  declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 

69^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractanta 

are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice 

informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem. 

 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze 

informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritarii contractante ................................. cu privire la orice aspect legat de 

activitatea noastră.                                                                            

 

4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ................................................. 

 

   

Data completării 

 

 

Semnătura   L.S. 



 

24 

 

FORMULAR 5 

 

        Operator economic 

       ................................  

      <denumirea/numele> 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI 

 

Subsemnatul......................................................................., reprezentant legal al .................................. . <denumirea/numele şi 

sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, 

că datele prezentate mai jos sunt reale.  

 

1. Denumirea / numele  

2. Abreviere 

3. Adresa : 

4. Cod Postal: 

5. Ţara 

6. Telefon: 

     Fax: 

     Telex: 

E-mail: 

7. Codul unic TVA*: 

8. Locul Înregistrării: 

9. Data Înregistrării: 

10. Numarul de Înregistrare**: 

11. Obiectul de activitate, pe domenii: 

12. Cifra de afaceri şi profit pe ultimii 3 ani***: 

Anul 

Cifra de afaceri anuală 

la 31 decembrie 

([moneda]) 

Profit anual la 31 

decembrie ([moneda]) 

Cifra de afaceri anuală 

la 31 decembrie 

(echivalent euro) 

1.               20…..    

2.               20…..    

3.               20……    

Media anuală:    

Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]     

 

            Ofertant, 

......................................... 

 (ştampilă şi semnătură autorizată) 
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FORMULAR 6 

Operator economic 

................................  

<denumirea/numele> 

 

 

 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

 

 

Subsemnatul......................................................................., reprezentant legal al ........ ........................... <denumirea/numele şi 

sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, 

că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.  

    Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc 

oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.  

    Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze 

informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect 

tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Operator economic, 

......................................... 

 (ştampilă şi semnătură autorizată) 
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ANEXĂ FORMULAR 6A 

 

 

 

 

 

 

Nr 
Crt 

Entitate 
Legală 

Obiectul 
Contractului 

Cod 
CPV 

Denumirea/ 
numele 

beneficiarului 
/ clientului şi 

Adresa 

Calitatea 
prestatorului *) 

Preţ total 
contract 

Procent 
îndeplinit 

de 
furnizor 

(%) 

Cantitate Perioada de 
derulare a 

contractului 
**) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

          

1.          

 

2.          

 

 

  

Candidat/ofertant, 

......................................... 

 (ştampilă şi semnătură autorizată) 

Data:  

 

 

  *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant 

conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.  

   **) Se va preciza data de începere şi data de finalizare a contractului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

ANEXĂ FORMULAR 6B 

 

 

OFERTANTUL 

............................................... 

(denumirea/numele) 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ* 

 

 

    1. Denumirea şi obiectul contractului: 

        Numarul şi data contractului: 

 

    2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: 

        Adresa beneficiarului/clientului: 

        Ţara: 

 

    3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 

       (se bifează opţiunea corespunzatoare) 

 

    [] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociaţie) 

 

    [] contractant asociat 

 

    [] subcontractor 

 

    4. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în                                                                       în care s-a încheiat 

contractul                 

 echivalent euro 

    ....                                                                             ....                                                             

 

Natura şi cantitatea de bunuri furnizate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul 

îşi susţine experienţa similară: 

Se va ataşa recomandare din partea beneficiarului / clientului 

 

Candidat/ofertant, 

..................... 

(ştampilă şi semnătură autorizată) 

    

 *) Se completează fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, prin prezentarea contractului respectiv. 

 

Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]    

Ofertant,……....……………………….. 

(ştampilă şi semnătură autorizată)  
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FORMULAR 7 

Operator economic 

................................  

<denumirea/numele> 

 

 

 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND LOCALITĂŢILE UNDE SE DIFUZEAZĂ PUBLICAŢIA ……………… 

 

 

 

Subsemnatul......................................................................., reprezentant împuternicit al ............ ....................... 

<denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei 

de fals în acte publice, că datele prezentate în continuare sunt reale.  

    Subsemnatul, declar că publicaţia ……………… se difuzează în toate localităţile menţionate mai jos din judeţul ................. 

.Subliniez că datele furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a 

solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 

suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.  

 

Municipiile şi oraşele din judeţul ………………… Comunele din judeţul …………. 

  

  

 

     

 

 

Operator economic, 

......................................... 

 (ştampilă şi semnătură autorizată) 

 

Data
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 FORMULAR 8 

Operator economic 

................................  

<denumirea/numele> 

 

GRAFIC DE TIMP PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR 

 

Numele1) Funcţia Sarcina 

(raportări 

solicitate) 

Interval de timp necesar 

derulării activităţii 

Numarul de ore / zile / 

săptămâni centralizat / 

persoană  

 ore zile săptămâni  

1.    total 1 

2.    total 2 

...    total ... 

 

   Denumirea activităţii Numarul de persoane 

aferente fiecarei 

activitati 

Interval de timp necesar 

derulării activităţii 

Centralizare timpi / 

activitate 

 ore zile săptămâni  

1. Primire comanda realizare 

macheta 

  total 1 

2. Pregatire macheta DTP   total 2 

3. Transmitere machete catre 

subcontractant (ţi) 
  total 3 

4. Publicare machete presă   total 4 

5. Solicitare material publicat de 

la subcontractant (ţi) 
  total 5 

6. Transmitere raport publicare 

şi exemplare hard-copy către beneficiar 

  total 6 

 

          Ofertant, 

……………………………….. 

(ştampilă şi semnătură autorizată) 

 

Data: 

 

PRECIZĂRI PENTRU ÎNTOCMIREA FORMULARULUI: 

1. Se va descrie metodologia şi planul de lucru conceput pentru prestarea serviciilor (responsabilităţile fiecărei persoane / 

fiecare activitate, din care să rezulte faptul că timpul maxim scurs între primirea textelor pentru realizarea publicităţii şi 

publicarea efectivă a machetelor nu va fi mai mare de 24 ore!); 

2. Se vor descrie activităţile şi sarcinile concrete care vor fi încredinţate în vederea îndeplinirii contractului, precum şi 

graficul de timp prevăzut pentru finalizarea activităţilor şi sarcinilor respective ; 

3. Alte informaţii semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice. 
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FORMULAR 9 

     OFERTANTUL 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către ....................................................................................... ............. 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Domnilor, 

1. Examinand documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile şi cerintele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm 

___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de  

         (denumirea serviciului) 

(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________lei, reprezentând  

                                                                                   (suma in litere si in cifre) 

________________ euro, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de      

 (suma in litere si in cifre)                                               

 

_________________________lei. 

            (suma in litere si in cifre) 

2. Ne angajam ca, în cazul în care ofertă noastră este stabilită caştigătoare, să prestam serviciile asumate 

contractual, conform criteriilor de calificare precizate în caietul de sarcinii, în graficul de timp anexat. 

3. Ne angajam să mentinem această ofertă valabila pentru o durată de __________ 

___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi 

        (durata în litere şi cifre)      (ziua/luna/anul) 

ea va ramane obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea 

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastra este stabilită caştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Alături de oferta de bază: 

    |_|   depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar 

"alternativă"; 

    |_|   nu depunem ofertă alternativă. 

            (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

6. Am înteles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind caştigătoare, să constituim 

garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi 

primi. 

Data _____/_____/_____ 

(semnatura)_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

____________________________________. 

(denumirea/numele ofertantului) 
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Anexa 9A 

OPERATORUL ECONOMIC                                                                                                               

_________________ 

(denumirea/numele) 

 

FORMULAR CENTRALIZATOR DE PRETURI 

 

Către 

                       .......................................................................................  

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

         Prin  prezenta  vă  înaintăm  oferta  noastră  în  ceea ce  priveşte  serviciile  de publicitate solicitate. 

 

 

 

 

ANUL 2012   

Cost lei/cmp reclama 

(C) 

Tiraj mediu difuzat 

(T) nr exemplare 

Suprafaţa macheta 

(S) cmp 

Preţ publicare 1 

macheta 

P=[(C/T)*S] 
 Preţ total publicaţia  

Judeţ …. Pn=P*12 

 

Publicaţia judeţ ………….  
0 0 0 0 0  

 
      

 
      

 
      

Preţ total al contractului PREŢ= P1+P2+… +Pn = …………… lei 

 

Preţurile de mai sus vor include atât producţia, cât şi publicarea materialelor 

 

 

 

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI : ……. ZILE DE LA DATA DEPUNERII OFERTEI, RESPECTIV 

PANA LA ....................... .      

 

Data completării ......................     

 

 

 

 

 

                        Operator  economic, 

_________________                                                                                                 

(ştampilă şi semnătură autorizată) 
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FORMULAR  10 

Nr. .......... / …………………. 

OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 

Adresa: ………………………………… 

Telefon :………………………………… 

Fax :……………………………………... 

E-mail: …………………………………… 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către: Autoritatea contractantă………………………………………………… adresa  

 

Ca urmare a anuntului de participare aparut în  SEAP  nr. ……..…... din …….........................., privind aplicarea procedurii 

pentru atribuirea contractului < Servicii de publicitate şi informare în cadrul proiectului 

„………………………………...” > 
Noi ……………………………..................................…………............................... .... vă transmitem alăturat următoarele: 

1. Documentul ..............................................…..… privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de 

dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un exemplar original şi 3 copii în limba română, conţinând: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele dumneavoastră. 

 

Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA] 

 

Cu stimă, 

[Nume ofertant], 

……........................... 

(ştampilă şi semnătură autorizată) 

 

Înregistrată la sediul autorităţii contractante (..................., România)                                   
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FORMULAR 11 

     OPERATOR  ECONOMIC: 

     ……………………………… 

         (denumirea/numele) 

 

 

 

 Formular oferta tehnica 

 Ofertantul ................................................... 

 

 

 

Propunere tehnica 

pentru serviciul ............. 

 

 

 

Denumire:  ............................ 

Cod CPV : .............................. 

 Caracteristici tehnice minimale:  

 

Ofertate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantitate: ........ număr publicări machete presă aferent unui judeţ. 
  ……… NUMĂR TOTAL PUBLICĂRI MACHETE. 

 

 

Reprezentant legal, 

(Semnătură şi ştampilă autorizată) 

 

 

Data:
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FORMULAR NR. 14 

 Operator economic 

 ................................  
 <denumirea/numele> 

  

 DECLARAŢIE 
 privind disponibilitatea pe toată perioada derulării contractului 

  
 Subsemnatul ......................................................... (numele şi prenumele persoanei cheie), având poziţia 

de...................................................... ,declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că voi fi 
disponibil pe întreaga durata a contractului şi voi fi prezent conform cerinţelor din documentaţie, pentru prestarea serviciilor de 
publicitate  în cadrul proiectului, în cazul în care oferta firmei .................................., este declarata câştigătoare. 

  
  

 PERSONAL ANGAJAT ÎN PROIECT 
  

Post/Nume Vârsta Educatie 
Experientă în derularea de  

proiecte de publicitate prin 

machete de presă (ani) 

Responsabilităţi importante în cadrul 

proiectului actual  

Din surse 

proprii 

Din finanţări 

externe 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

  
  
  
  
 Data completarii ....................... 
 Semnatura,…….................................. 
 L.S. 
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FORMULAR 15 

 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE 

SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  

 

 

 

 

 

 Subsemnatul.................................................................., reprezentant împuternicit al..................................................., 

(denumirea/numele şi sediul/ adresa candidatului/ ofertantului)declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 

fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc 

oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze 

informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..........................................................................  

  (denumirea şi adresa autoritaţii contractante) 

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………………………… (se precizează 

data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

 

            

 

           Operator economic (ofertant), 

                                       

         ………… ……………….......... 

                                                                               

      (ştampilă şi semnătură autorizată) 

 

 

 

Data:
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Nr. 

Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce 

urmează a fi subcontractante 

Acord subcontractor cu specimen 

de semnatură şi ştampilă 

    

    

    

            

    

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

      Operator economic, 

            

   ...................... 

            

   (ştampilă şi semnătură autorizată) 
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FORMULAR 18 

Operator economic 

................................  

<denumirea/numele> 

 

 

 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND SOFTWARE-UL UTILIZAT  

 

 

 

Subsemnatul......................................................................., reprezentant legal al ................... ................ <denumirea/numele şi 

sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, 

că datele prezentate în continuare sunt reale.  

    Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc 

oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.  

 

Nr. Crt. Tip/Denumire software 

editare grafică 

Capabilităţi software / format material 

transmis spre prelucrare (dacă este 

cazul) 

Persoana abilitată responsabilă cu 

prelucrarea grafică (ATENŢIE – 

aceeaşi persoană/persoane ca în 

Formularul nr 14!) 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

    Operator economic, 

......................................... 

 (ştampilă şi semnătură autorizată) 
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FORMULAR NR. 19 

Operator economic 

................................  

<denumirea/numele> 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND DOTĂRILE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU 

ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE SERVICII 

 

 

 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................... 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt 

reale. 

 De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc 

oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze 

informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ....................................................................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 

 (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 

în legatură cu activitatea noastră. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .............................................. 

               (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

         Operator economic, 

                                       

                   ………… ………………. 

                                                                               

                    (ştamplilă şi semnătură autorizată) 

  

Data:
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Anexă la Formular nr. 19 

 

 

LISTA 

cuprinzând dotările disponibile pentru realizarea contractului de servicii 

 

 

 

Nr.c

rt. 

Denumire 

utilaj/echipament/instalaţie 

Rolul 

echipamentului în 

procesul de 

editare/tipărire 

U.M. Cantitate Forma de deţinere 

Proprietate Chirie Alta 

……….. 

1.        

2.        

…        

n…        

 

 

      

Operator economic, 

…….........………………. 

(semnătură autorizată ) 

 

 

Data:
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FORMULAR 20 

 Operator economic 

_________________________ 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor micii şi mijlocii 

I. Date de identificare a întreprinderii 

Denumirea întreprinderii  

____________________________________________________________________ 

Adresa sediului social  ____________________________________________________________________ 

Cod unic de înregistrare 

____________________________________________________________________ 

Numele şi funcţia 

____________________________________________________________________  
(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 

II. Tipul întreprinderii 

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 

Întreprindere autonomă  În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a 

întreprinderii solicitante.  

Întreprindere parteneră  
Întreprindere legată  

  

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1  

Exerciţiul financiar de referinţă2 

Numărul mediu anual 

de salariaţi 

Cifra de afaceri anuală netă 

(LEI) 

Active totale 

(LEI) 

      

      

 Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, 

datele financiare au înregistrat modificări care determină 

încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-

întreprindere, întreprindere mică, sau mare). 

 Nu  

Da(în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie 

referitoare la exerciţiul financiar anterior) 

Semnătura _______________________________________________ 

      (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.  

      Data întocmirii ...........................  

      Semnătură .................................  

http://gate.uttgm.ro/licitatii/docs/Fisa_de_achizitie_ITM_2_sept_2007.doc#footnote1#footnote1
http://gate.uttgm.ro/licitatii/docs/Fisa_de_achizitie_ITM_2_sept_2007.doc#footnote2#footnote2
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FORMULAR 21 

Operator economic 

_________________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

Certificat  de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

 

    I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................., 

întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ............................., în calitate de 

autoritate contractantă, cu nr. .......................... din data de ........................, 

    certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere. 

    II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................., următoarele: 

    1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 

    2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se 

dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 

    3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv 

în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 

    4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în 

numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea 

oferta, întrunind condiţiile de participare; 

    5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, 

comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 

    6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, 

metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în 

respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri; 

    7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, 

specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 

    8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al 

deschiderii publice, anunţată de contractor. 

    III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat 

sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. 

 

            Ofertant,                  Data 

         ............... 

 

    Reprezentant/Reprezentanţi legali 

           (semnături şi ştampilă) 

 

                                      ---- 
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FORMULAR 22 

 

Operator economic 

_________________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND TIRAJUL MEDIU DIFUZAT 

 

 

Subsemnatul......................................................................., reprezentant legal al ................... ................ <denumirea/numele şi 

sediul/adresa candidatului/ofertantului>, în calitate de editor al publicaţiei .......................................................... din judeţul 

.........., şi în calitate de subcontractor al contractantului .......................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 

contractantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în 

continuare sunt reale.  

    Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc 

oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.  

 

Reprezentant/Reprezentanţi legali 

           (semnături şi ştampilă) 

 

                                      ---- 

 

 

 

 

Judeţ ……………, Publicaţie ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentant/Reprezentanţi legali 

                 (semnături şi ştampilă) 

 

                                           ---- 

 

Data:

Perioada Nr. 

Apariţii 

(total 

zile) 

Tiraj brut 

(nr. 

exemplare) 

Vânzări 

(nr. 

exemplare) 

Gratuite 

(nr. 

exemplare) 

Retururi 

(nr. 

exemplare) 

Total Difuzat 

(nr. 

exemplare 

vânzări + 

gratuite ) 

Media de 

exemplare 

Difuzate per 

Aparitie 

 

        

        

        

Total        
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FORMULAR NR. 23 

Operator economic 

................................  
<denumirea/numele> 
 

 

DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII 

 
 
 
 
Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. 
(denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii 
contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în 
vigoare în România. 
De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de 
muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii. 
 
 
 
 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(nume şi prenume)____________________, (semnătură şi ştampliă), în calitate de __________________, legal autorizat să 
semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 
 
 
 
         
 

OFERTANTUL 
..........................................                      
(denumirea/numele) 
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SECTIUNEA IV 

Contract de servicii 

nr.______________data_______________ 

 

 

 

1. Părţile contractante 

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat 

prezentul contract de prestare de servicii,  

 

între 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Centru, sediul Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12, telefon/fax  0258/818616, 

0258/818613, codul fiscal  11293615, cont bancar nr. RO93BTRL00101205650583XX deschis la Banca Transilvania Sucursala 

Alba Iulia, reprezentatã prin  dl. Simion Creţu, Director General in calitate de achizitor, pe de o parte 

 

 

şi  

 

…….............................................……………......................denumirea operatorului economic adresă 

.........................................telefon/fax  

 

 

.....................număr de înmatriculare ..........................................cod fiscal ............................ .......cont (trezorerie, 

bancă)..........................................................................reprezentată prin .............................................................(denumirea 

conducătorului), funcţia............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte. 

 

 

2. Definiţii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi 

corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  

e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul 

contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 

f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se 

află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, 

respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 

catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este 

considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 

costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice 

versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul şi preţul contractului 
 4.1. - Prestatorul se obligă să să presteze serviciile de publicitate prin presa scrisă  pentru REGIO în anul 2012, în 

perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii publicitate prin 

presa scrisă  pentru REGIO în anul 2012.  

                                                

 4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor 

conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei. 
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5. Durata contractului 

5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până la 31.12.2012. 

 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin): 

a) caietul de sarcini; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

c) graficul de îndeplinire a contractului; 

d) graficul de plăţi; 

e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; 

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul; 

g)contractele cu subcontractanţii. 

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a contractului) 

 

7. Obligaţiile principale ale prestatorului 

7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele convenite şi în 

conformitate cu obligaţiile asumate. 

7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la 

contract. 

7.3 - Prestatorul se obligă să prezinte, în termen de maximum 5 zile lucrătoare după semnarea contractului, cel puţin câte o 

mostră de Comunicat de presă şi de Anunţ de presă, realizate fiecare în format alb-negru şi policromie, pentru publicitatea unor 

proiecte finanţate din surse publice. Acest gen de materiale trebuie să respecte prevederile Manualului de Identitate Vizuală 

REGIO, Ediţia a III-a – Sept 2010, personalizate pe Regiunea Centru. Acest Manual poate fi descărcat de la adresa 

http://regio.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PORIdentitateVizuala.  

7.4 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică. 

7.5 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci 

înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile 

prestate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare 

rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului 

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  

8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de maxim 30 zile de la emiterea facturii de către acesta şi 

dup aprobarea de către achizitor a raportului. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are 

dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai 

scurt timp posibil. 

 

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci 

achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0.1%/zi de întârziere din preţul 

contractului.  

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 15  de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci 

prestatorul are dreptul de a pretinde, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 0,1%/zi de întârziere din plata neefectuată. 

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate 

de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 

9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o 

compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la 

acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

 

Clauze specifice 

 

10. Garanţia de bună execuţie a contractului 

10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data de.......,.în cuantum de ……., 

pentru perioada …… .şi oricum înainte de începerea execuţiei contractului. 

(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie) 

http://regio.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PORIdentitateVizuala
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10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de începere a contractului numai 

după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul 

nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 

unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată 

obligaţiile care nu au fost respectate.  

10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la îndeplinirea obligaţiilor asumate. 

(se precizează modul de restituire şi termenul)  

 

 11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite 

angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele 

şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării 

acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, 

este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit 

pe toată durata contractului. 

(se precizează anexa ce conţine graficul de prestare) 

 

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în 

propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 

 

13. Recepţie şi verificări  

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din 

propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  

13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din 

prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest 

scop. 

(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor) 

 

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil în conformitate cu graficul de 

timp – Anexa nr. .....  

 (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile 

vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o 

perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data 

începerii prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 

ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către 

prestator, 

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor 

revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica 

acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul 

părţilor, prin act adiţional. 

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea 

contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  

 

15. Ajustarea preţului contractului1 

15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la 

contract. 

15.2 - Preţul contractului nu se ajustează. 

 

16. Subcontractanţi 

                                                
1
 Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm 
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16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii 

desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii 

desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la 

contract. 

16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract. 

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. 

16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea 

subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului. 

 

17. Forţa majoră 

17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada 

în care aceasta acţionează. 

17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se 

cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, 

producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 

15 zile de la încetare. 

17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să 

notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-

interese. 

 

 

18. Soluţionarea litigiilor 

18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 

neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o 

divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.  

 

19. Limba care guvernează contractul 
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

  

20. Comunicări 

20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

 

21. Legea aplicabilă contractului 
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte.  

(se precizează data semnării de către părţi).   

 

 

 

  Achizitor,         Prestator, 

............................        ..............................  

(semnătură autorizată)       (semnătură autorizată)  

LS         LS 

 

 

 

 


