
1 

 

 
 

 
 

Str. Lt. Draghescu, nr.9, cod 610125 
Piatra Neamt, jud. Neamt 
Tel.: 0233 218071; Fax: 0233 218072 
Cod fiscal: 11616139 

 
Aprobat 

         Director General, 
Constantin Apostol 

 
 
Consilier juridic, 
Vasile Asandei 
 
Intocmit, 
Monica Lutz 

 
Inregistrat cu nr. 8052/21.07.2010 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 
 

pentru 

Procedura de atribuire: cerere de oferta prin mijloace electronice  
 

„Difuzare spot TV, iulie 2010” 
              Cod CPV: 79341400-0 
 

 
 

• Fisa de date a achizitiei 
• Caiet de sarcini 

• Declaratii, formulare  
• Model contract 

 
 
 
 
Iulie 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 



2 

 

FI�A DE DATE A ACHIZIŢIEI  
 
I. a. Autoritatea contractantă 
Denumire: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est 
Adresă: Str. Lt. Draghiescu, Nr. 9, 610125, jud. Neamt 
Localitate: Piatra Neamt Cod poştal: 610125 Ţara: Romania 
Persoana de contact: Monica Lutz 
În atenţia Monica LUTZ (Birou achizitii, riscuri si 
nereguli) 

Telefon: 0233 – 218071 

E-mail: monica.lutz@adrnordest.ro Fax: 0233 – 218072 
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.adrnordest.ro; www.inforegionordest.ro 
Modalitate  de  comunicare : fax , posta, SEAP 
Documentatia de atribuire va fi accesibila sub forma unui fisier pe site-ul SEAP www.e-
licitatie.ro, precum si pe site-ul ADR Nord- Est : 
http://www.inforegionordest.ro/noutati/anunturi_achizitii_publice/licitatie_publicitate_0
7_10;  www.adrnordest.ro/news.php 
Invitatia de participare in conditiile legii este publicata pe site-ul: 
www.publicitatepublica.ro. 

 
I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenţii naţionale  
□ autorităţi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie 
internaţională 
X altele Agentie regionala 

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
□ mediu  
□ afaceri economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajări teritoriale 
□ protecţie socială 
□ recreere, cultură şi religie  
□ educaţie 
□ activităţi relevante 

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

□ altele dezvoltare regionala 
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da □  
                                nu X 

 
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
-Solicitare clarificari/raspunsuri la solicitarea 
de clarificari legat de documentatia de 
atribuire; 
 
 
-Solicitare clarificari/raspunsuri la solicitari de 
clarificari referitor la ofertele depuse in SEAP 

Ofertant: la adresa mai sus menţionată  
( fax, e-mail) in interval orar 8.00-16.00, 
SEAP 
Raspuns autoritate contractanta: SEAP  
 
- prin intermediul SEAP, conform articolului 
17, aliniatul 1 din HG 1660/2006 
 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări  
Data  28.07.2010, ora limită 16:00/adresa: SEAP 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 29.07.2010, prin intermediul SEAP.  
Notă: 
a) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără 
ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu 
trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din 
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partea operatorului economic. 
b) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările 
aferente - către toţi operatorii economici care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care 
a solicitat clarificările respective. 
c) Fără a aduce atingere prevederilor pct. a), în măsura în care clarificările sunt solicitate în 
timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai 
târziu de 6 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. 
d) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, 
punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la 
pct. c), aceasta din urmă are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în 
măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face 
posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a 
ofertelor. 
Dreptul autorităţii contractante de a solicita clarificări 
a) Autoritatea contractantă are dreptul, în procesul de evaluare şi analiză a ofertelor, de a 
solicita clarificări referitoare la documentele de calificare prezentate de ofertant, propunerea 
tehnică şi cea financiară. 
b) Orice ofertant are obligaţia de a răspunde clarificărilor solicitate în termenul acordat de 
autoritatea contractantă (maxim 72 de ore de la data solicitării). 
In cazul în care ofertantul nu comunică răspunsul la solicitări în acest termen sau in cazul in 
care explicatiile prezentate nu sunt concludente, oferta este respinsă ca neconforma. 

 
I c) CĂI DE ATAC 
 
Eventulalele contestaţii se pot depune: 
 - fie la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor  
 - fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă  
Modul de constituire al contestaţiei:  
Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină informaţiile precizate în art. 270 alin. (1) 
din OUG 34/2006. Contestatorul va ataşa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care 
acesta a fost emis, precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la art. 270 alin (1) din OUG 34 / 
2006, dacă acestea sunt disponibile.  
Termenul de depunere al contestaţiei:  
Contestaţia poate fi depusă în cel mult 5 zile de la data luării la cunoştinţă de către contestator 
despre un act al autorităţii contractante pe care acesta îl consideră nelegal. După înaintarea 
contestaţiei către Consiliu, contestatarul va înainta de îndată autorităţii contractante, in termen 
de 1 zi, o copie a contestaţiei (Formularul 56)  şi a înscrisurilor contestate, dacă acestea sunt 
disponibile. 
Contestaţia care se referă la acte ale autorităţii contractante care sunt emise sau au loc înainte 
de deschiderea ofertelor poate fi înaintată nu mai târziu de o zi lucrătoare înainte de data 
stabilită pentru depunerea ofertelor, cu condiţia transmiterii acesteia şi prin fax ori prin mijloace 
electronice. 
 
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor 
Adresă: Str. Stravopoleos nr. 6,   Sector 3 
Localitate:             Bucuresti   Cod poştal:    030084            Ţara: Romania 
E-mail:                 office@cnsc.ro Telefon: 021 / 310 4641 
Adresă internet:      www.cnsc.ro         Fax: 021 / 310 4642 

 
 
Denumirea instanţei competente Tribunalul Judeţean Neamt 
Adresă: str. Mihai Eminescu nr. 30  
Localitate:     Piatra Neamt           Cod poştal:   610028    Ţara: Romania 
E-mail:                  Telefon: 0233-212.717      
Adresă internet:               Fax: 0233-232.363            
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I.d.Sursa de finanţare: 

Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit 

 
FEDR 
 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare da X    nu □ 
-„Sprijin acordat Organismului Intermediar din 
cadrul ADR Nord-Est pentru  implementarea cu 
success a planului de comunicare aferent 
Programului Operational Regional 2007-2013” 

 
II.OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: Difuzare spot TV, iulie 2010 
 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
 
(a) Lucrări      □  (b) Produse    □ (c) Servicii      X 

Execuţie       □ 
Proiectare şi execuţie  □ 
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de autoritatea 
contractantă □ 

Cumpărare    □ 
Leasing     □ 
Închiriere     □ 
Cumpărare în rate □ 

Categoria serviciului  2A X 
          2B □ 
 
 

Principala locaţie a lucrării  
__________________ 
 
Cod CPV    □□□□□□□□ 

Principalul loc de livrare 
________________ 
 
Cod CPV  □□□□□□□□ 

Principalul loc de prestare 
 
Punctul de lucru al 
prestatorului  
Cod CPV   79341400-0  

II.1.3) Procedura se finalizează prin :   Contract de achiziţie publică: X     
                  Încheierea unui acord-cadru: □ 
II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică  
-de la atribuirea contractului pana in 31.12.2010. 
 
II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru – NU E CAZUL 
Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□  
nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul-cadru vizat 

Acordul-cadru cu  
un singur operator     □ 

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

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru  da □   nu □ 
Dacă DA, 
II.1.6) Divizare pe loturi                   da  □          nu X 
Ofertele se depun pe: 
un singur lot □      unul sau mai multe□       toate loturile □ 

 II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate            da □  nu X 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
 
II.2.1) Total cantităţi/prestaţii servicii/lucrări : (pentru detalii vezi caiet de sarcini) 

• Servicii de achizitie spatiu publicitar – canal media: televiziune (100 difuzari spot tv 
Regio ) 

Buget maxim estimat: 13.000 lei, fara TVA. 
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III. Condiţii specifice contractului  
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz)  
III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) 
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) 

 da□     nu X 
 da□     nu X 
 

 
IV: PROCEDURA 
IV.1) Procedura selectată 
Licitaţie deschisă       □ 
Licitaţie restrânsă       □ 
Licitaţie restrânsă accelerată   □ 
Dialog competitiv       □ 

Negociere cu anunţ de participare   □ 
Negociere fără anunţ de participare   □ 
Cerere de oferte          X 
Concurs de soluţii          □ 

 
IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică               da □  nu X 
Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică – nu e cazul 

IV.3) Legislaţia aplicată  – Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare,  HG nr. 925 /2006 cu 
modificările şi completările ulterioare, HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a prevederilor referitor la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace 
electronice din OUG 34/2006. 

 
V. CRITERII DE CALIFICARE �I/SAU SELECTIE  
 
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului 
 

Declaraţii privind neîncadrarea în 
prevederile art.180 si art.181 

din ordonanţă  

Cerinţa este obligatorie în vederea calificării: 
-Se solicită completarea şi semnarea de către 
reprezentantul legal al ofertantului a formularului 
nr.10  

 
Formulare tip care dovedesc 

neîncadrarea în prevederile art. 181 
din ordonanţă 

Solicitat X  Nesolicitat □ 

Se vor prezenta, in termen de valabilitate, la data 
deschiderii ofertei: 

1. Certificat de atestare fiscală privind achitarea 
obligaţiilor exigibile către bugetul de stat şi 
către bugetele asigurărilor sociale de stat 
(sănătate, pensii, şomaj), eliberat de Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice şi Controlul 
Finanţelor de Stat  

2. Certificat privind plata taxelor şi impozitelor 
locale - eliberat de Primăria locală. 

 
Încadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 si 181 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 
cu modificări si completări ulterioare atrage 
excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică. 
Pentru persoane juridice străine: 
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care 
este stabilit ofertantul nu se emit documente de 
natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele 
documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la 
art. 181 din OUG nr. 34/ 2006 cu modificările şi 
completările ulterioare, autoritatea contractantă va 
accepta o declaraţie pe propria răspundere.  

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 



6 

 

 
Persoane juridice/fizice române 

Cerinţa este obligatorie în vederea calificării:  
- Se solicita prezentarea Certificatului constatator, 
în original sau copie legalizată, emis, cu cel mult 60 
de zile înainte de data deschiderii ofertelor, de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
teritorial, din care să rezulte că: 

- domeniul de activitate al ofertantului corespunde 
obiectului procedurii; 

-  nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea 
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, sau 
că societatea  se află în incapacitate de plată. 
- Copie CUI 

Persoane juridice /fizice străine Cerinţă obligatorie: documente care dovedesc o 
formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din 
punct de vedere profesional. 

V. 3) Situaţia economico-financiară          
 

Informaţii privind situaţia economico-
financiară 

 
Solicitat  □     Nesolicitat X 

-  

V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
Informaţii privind capacitatea tehnică 

 
Solicitat  X      Nesolicitat □ 

- Lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3  
ani (2007-2009) - Formular nr.15 ( se vor specifica 
minim 5 contracte finalizate); 
-Cel putin 2 recomandari/ certificate constatatoare 
din partea altor beneficiari/ clienti care sa ateste 
seriozitatea ofertantului in indeplinirea obligatiilor 
contractuale si prestarea de servicii similare  
(corelare cu formularul nr. 15), cu precizarea 
denumirii serviciilor, cantităti, valoare contract 

 
Informaţii privind subcontractanţii 

 

Se va completa Formularul nr. 18 (numai in cazul 
subcontractarii). Se va prezenta obligatoriu 
acordul subcontractantilor propusi, cu referire la 
realizarea obiectului contractului. 
Observatie: Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul 
aceleiasi proceduri: 

a) Sa depuna doua sau mai multe oferte 
individuale si/sau comune, sub sanctiunea 
excluderii din competitie a ofertelor in 
cauza; 

b) Sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie 
nominalizat ca subcontractant in cadrul unei 
alte oferte, sub sanctiunea excluderii 
ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in 
care este ofertant asociat.  

Informatii privind asociatii Conform prevederilor art. 44 din cadrul sectiunii a 4-
a, din O.U.G. 34/2006. Liderul de asociere va 
depune documentele de la punctele V.1-V.4.pentru  
fiecare asociat. Se va completa Formularul nr.44 
(numai in cazul asocierii). 

V.5) Standarde de asigurare a calităţii 
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Solicitat  □        

Nesolicitat X 

 
 - 

V.6) Standarde de protecţia mediului 
 

Solicitat  □ 
Nesolicitat X 

 
- 

 
V.7) Modul de selectare 

 
 

Se considera calificat orice ofertant care indeplineste 
criteriile minime de calificare prezentate in capitolul 
V. 
In conformitate cu articolul 11, alineatul 4 din HG 
925/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta 
initial doar o declaratie pe propria raspundere, 
insotita de anexa cuprinzand modul concret de 
indeplinire a cerintelor, semnata de reprezentantul 
legal ( vezi Formular nr. 58 ). Daca uzeaza de 
dreptul prevazut la alin.4 din lege, ofertantul are 
obligatia de a prezenta/ completa documentele 
solicitate, in termen de 3 zile lucratoare de la 
primirea solicitarii. 

 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
 
 

VI.1) Limba de redactare a ofertei 
 
Limba romana 

 
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei 

 
60 zile 

 
VI.3) Garanţia de participare 

Solicitată   X 
Nesolicitată  □ 

Cuantumul garantiei de participare este de 200 lei 
care poate fi platit in numerar la sediul ADR Nord-Est 
sau prin ordin de plata, cu conditia confirmarii 
acestuia de catre banca emitenta, pana la data 
deschiderii ofertelor in SEAP.   Copia dupa 
documentul de plata va fi postata in cadrul SEAP.  
Cont bancar: BRD Piatra 
Neamt,RO97BRDE280SV08989202800. 
Garantia de participare constituita de operatorii 
economici incadrati conform legii, in categoria 
IMM va fi admisa in cuantum de 50%, fata de 
suma fixa solicitata. 
Garantia de participare se va returna in conditiile 
legii. 

 
 
 
 
 
 

VI.4) Modul de prezentare a 
propunerii tehnice 

 
 
 
 

- Propunerea tehnica  va contine descrierea detaliata 
a serviciilor corespunzatoare solicitate prin Caietul 
de sarcini, mediaplanul. Ofertantul are dreptul de a-si 
detalia propunerea tehnica cum crede de cuviinta 
pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime 
solicitate prin caietul de sarcini. 
Obligatoriu se vor demonstra aria de acoperire şi 
audienţa (studii/ certificari realizate de catre 
companii private independente, evaluari interne 
ale postului TV, etc), profilul şi publicul-ţintă. 
 
- Se va prezenta Formularul nr.9 (Angajament 
privind respectarea clauzelor contractuale) semnat si 
stampilat de catre reprezentantii ofertantului sau 
draftul de contract al ofertantului cuprinzand clauze 
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generale si specifice in conditiile legii. 
 

VI.5) Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

Se va prezenta oferta atat in Lei cat si in Euro. 1 
Euro =  4,2698 Lei, curs BNR din data de 
21.07.2010. 
 
Se vor completa:  
-Formular oferta – Formular nr. 24. Preţul include 
toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate 
de către prestator în vederea asigurării serviciilor 
solicitate prin prezenta documentaţie. Pretul total (lei 
fara TVA) trecut in Formularul nr. 24, este pretul care 
se cripteaza in cadrul SEAP. 
 
- Formularul nr.25 ( Centralizator de preturi).  
 
Oferta care depaseste bugetul maxim alocat va fi 
descalificata in conditiile art. 36 litera e) din HG 
925/2006. 

 
 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
 

Toate documentele solicitate, respectiv documentele 
de calificare (documente solicitate la capitolul V), 
propunerea tehnica si propunerea financiara, vor fi 
postate obligatoriu in SEAP (format PDF), in 
sectiunile corespunzatoare oferite de sistemul 
electronic.  
Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris 
peste cel dinainte sunt valabile doar daca sunt vizate 
de catre persoana autorizata sa semneze oferta. 
Fiecare document va avea stampila si semnatura 
reprezentantului legal/ imputernicit ( pentru care se 
va depune imputernicire). 

 
 

VI.7) Data limită de depunere a 
ofertelor  

06.08.2010, ora 15:00 ( ora stabilita de SEAP)   
In conformitate cu art.17, alin.1 din Hotararea 
1660/2006, operatorul economic are dreptul de a 
transmite oferta numai in format electronic si numai 
pana la data limita de depunere a ofertelor. 
 

 
 
 
 
 

VI.8) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau 
retrage oferta numai înainte de data limită stabilită 
pentru depunere. 
Modificarea sau retragerea ofertei se realizează prin 
scoaterea din SEAP a ofertei depuse si eventual 
inlocuirea cu o oferta noua, până la data limită 
stabilită pentru depunere. 
Dupa data si ora  limita de depunere a ofertelor, 
sistemul electronic (SEAP) nu mai permite nicio 
modificare /retragere/ depunere de oferte. 

 
VI.9) Deschiderea ofertelor 

06.08.2010, ora 15:00, Birou Achizitii, Riscuri si 
Nereguli, la sediul Agentiei pentru Dezvoltare 
Regionala Nord- Est, din str. Lt. Draghiescu,nr.9, 
Piatra Neamt. 
Participa la sedinta de deschidere a ofertelor in 
SEAP,  membrii comisiei de evaluare. 
 
In situatia in care autoritatea contractanta va 
constata ca sunt necesare clarificari cu privire la 
modul de indeplinire a criteriilor de selectie, are 



9 

 

obligatia de a introduce in SEAP informatii cu privire 
la prelungirea termenelor in conformitate cu art.31 
din HG 1660/2006. 
 
Trasabilitatea actiunii de transmitere a procesului 
verbal al sedintei de deschidere, catre ofertanti, este 
asigurata implicit de SEAP (in baza art.33, alin.5 din 
HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile 
ulterioare) 
 
Ofertantul castigator are obligatia la semnarea 
contractului de a transmite documentele postate 
in SEAP si in original, intr-un singur exemplar. 

 
 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 
VII.1) Preţul cel mai scăzut         X 
VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică  □ 
 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU 
 

VIII.1) Ajustarea preţului contractului  
da □   nu X 

- 

VIII.2). Garanţia de bună execuţie a 
contractului    

da □   nu X 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 

  Servicii de achizitie spatii media - televiziune 

Cerinţele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice 
ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în 
considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel 
calitativ superior cerinţelor solicitate prin caietul de sarcini, altfel va fi declarata neconforma.  
 
Oferta/ofertele de difuzare spot tv trebuie sa aiba in vedere urmatoarele: 

- propunerea unui mediaplan care sa asigure o audienta maxima din cadrul grilei de 
programe, cu mentionarea emisiunilor in care se incadreaza calupul publicitar si cel 
putin 50% din difuzari vor fi in intervalul prime time (orele 19.00 – 23.00) 

- difuzarea simultana a spotului la nivelul judetelor Regiunii Nord-Est (Bacau, 
Botosani,  Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui).  

- respectarea mediaplanului agreat  
- incadrarea in termene 
- postul/posturile propuse vor avea audienta mare in mediul urban 
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- beneficii oferite autoritatii contractante (ex: pozitionarea spoturilor, PR free, difuzare 
free etc.) 

- ofertantul va pune la dispoziţia ADR Nord-Est datele de contact: telefon, fax, mail, 
persoană/persoane de contact astfel încât comunicarea între cele două părţi să fie cât 
mai eficientă. 
 

Se vor demonstra aria de acoperire şi audienţa (studii/certificari realizate de catre 
companii private independente, evaluari interne ale postului TV, etc), profilul şi publicul-
ţintă. 
 
Facturarea se va efectua dupa incheierea difuzarilor. Factura va fi insotita de raport de 
difuzare. Plata facturii se va face in termen de maxim 20 zile de la primirea raportului de 
difuzare. 
 
Difuzare spot TV promovare Regio  
Durată:   30’’ 
Nr. difuzări:   100 (cel putin 4 difuzari / zi – o data la 2 zile, de luni pana sambata) 
Perioada estimata de difuzare:  2 luni in intervalul 1 septembrie – 30 noiembrie 2010  
Interval orar:  17.00 – 23.00  
 
Spotul in format electronic va fi furnizat de catre autoritatea contractanta. 
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Formular nr. 10- DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic 
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 

D E C L A R A Ţ I E 
Subsemnatul, .............. reprezentant legal/împuternicit al ......................... 

(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie 
publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia 
prevăzută la art. 180 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, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin 
Legea nr. 337/2006, 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. 

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. 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 
operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului, la 
procedura de cerere de oferta pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca 
obiect servicii de campanii de publicitate, codul CPV 79341400-0, la data de 06.07.2010, 
organizată de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord- Est, declar pe propria răspundere că: 

a)  nu sunt în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data 
solicitată; 

c)  în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave 
prejudicii beneficiarilor; 

d)  nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 
greşeli în materie profesională. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii 
criteriilor de calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
Data completării 

Operator economic, 
................................. 

 (semnătură autorizată, stampila) 
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Formular nr. 15 - Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii 
 

Operator economic 
_____________________ 
 (denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 
 
 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicabile 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 autorităţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

    Operator economic, 
.................................. 

(semnătură autorizată, stampila) 
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Anexa la Formular nr.15 
 

 
Nr. 
crt. 

 
 
 

 
Obiect 
contrac

t 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/nume 

beneficiar 
/client 

Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*)  

 
Preţ 
total 

contract 

 
Procent 
îndeplinit 

de 
prestator 

(%) 

 
Perioadă 
derulare 
contract 
**) 

1        
2        
...        
 
 
 
 
 

Operator economic,  
(semnătură autorizată,stampila) 

 
*)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 de finalizare a prestării( zi/luna/an) 
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Formular nr. 18 – Declaraţie subcontractanţi  
 

  Operator economic 
 _________________ 
  (denumirea/numele) 
 
 
 
 

LISTĂ  
CU SUBCONTRACTANŢII  

�I SPECIALIZAREA ACESTORA 
 

 
Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant 

împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în 
tabelul de mai jos sunt reale. 
 
 
Nr
crt 

Denumire /nume 
subcontractant 

 

Datele de recunoaştere ale 
subcontractanţilor 

 

Specializare  Partea/părţile din 
contract ce urmează 
a fi subcontractate 

     
     
     
     
     

 
 
 

Operator economic 
(semnătură autorizată, stampila) 
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Formular nr. 44– Model ACORD DE ASOCIERE 
 

 
 

ACORD DE ASOCIERE 
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006. 
    

1. Părţile acordului : 
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
şi 
  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
 

2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru 
...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 
 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 
câştigătoare.  
 
                  
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie 
publică este: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi 
se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
 

3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii 
de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul 
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea 
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin 
prezentul acord.  
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în 
cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 
5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 
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a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 
c) alte cauze prevăzute de lege. 

6 Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
7 Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
8. Alte clauze:____________________________________________ 
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi............................(data semnării lui) 
 

 
Liderul asociatiei: 

 
______________________ 

(denumire autoritate contractanta) 
 

ASOCIAT 1, 
___________________ 
 
ASOCIAT 2, 
___________________ 

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de 
cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.  
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Formular nr.58 – Declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare 
 
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
 

DECLARAŢIE 

 
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea 

operatorului economic), în calitate de: 
- ofertant unic (cu ofertă individuală) 
- ofertant asociat (cu ofertă comună)  
 la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de 

achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul 
CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ 
zi/luna/an), 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile 
aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost 
solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează : 

Situaţia personală 

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

Situaţia economico-financiară 

Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Standarde de asigurare a calităţii 

Standarde de protecţie a mediului. 

 (se bifează după caz) 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa 

acesteia 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 potrivit 
prevederilor legale. 

 
Data completării      Operator economic, 

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

 (semnătură autorizată, stampila) 
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ANEXA 1 
 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea 
operatorului economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de îndeplinire 
a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea 
contractantă: 

A Situaţia personală: 
•.................................... 
•……………………… 

B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: 
•.................................... 
•……………………… 

C Situaţia economico-financiară: 
•.................................... 
•……………………… 

     D Capacitatea tehnică şi/sau profesională: 
•.................................... 
•……………………… 

E Standarde de asigurare a calităţii: 
•.................................... 
•……………………… 

     F Standarde de protecţie a mediului: 
•.................................... 
•……………………… 

 
*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte asemenea. 
 
 

Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a 
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea 
cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.  

         
Data completării       Operator economic, 

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

(semnătură autorizată, stampila) 
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Formular nr. 24– Formular de ofertă - servicii 
 
.............................................. 
(denumirea/numele ofertant) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către .................................................................................................... 
  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 
documentaţia mai sus mentionată, să prestăm serviciile de publicitate solicitate, pentru suma de 
.................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)lei, respectiv euro, platibilă 
după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în 
litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), lei, respectiv euro. 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din 
anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă, conform mediaplanului din propunerea 
tehnica. 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile (saizecizile),respectiv 
până la data de 06.10.2010 şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând 
înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

Data _____/_____/_____ 
 

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură, stampila),  

 
L.S. 

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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Formular nr. 25- Centralizator de preţuri servicii 
 
 
.......................................................... 
(denumirea/numele ofertant) 
 
 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
 pentru servicii 

 
Anexă la ofertă 

 
 

Difuzare spot TV 

Pentru o perioada de difuzare estimata:  septembrie-  noiembrie 2010 (2 luni), conform cerintei 
din caietul de sarcini. 
 
 
 
 
 
 
 
PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI : 60 ZILE DE LA DATA DEPUNERII OFERTEI , 
RESPECTIV PANA LA 06.10.2010 .      
 
 
 
Data completării ......................     

                                                            Operator  economic, 
_________________                                                                                      

(semnatura autorizată) 

Nr.crt Perioada difuzarii 
spotului 

Ora difuzarilor/ 
Calup  Nr. spoturi/zi Pret total difuzari, in lei fara 

TVA 
1     

...     
                                                                                                                                                      
TOTAL 100 

 



21 

 

 
 
 
 
Formular nr. 56– MODEL DE CONTESTAŢIE 
 
Formular pentru persoane juridice 

 
Antet/contestator 
…………………………. 
 
 

 
 
 
 

CONTESTAŢIE 
 
 

Subscrisa………………………....... (denumirea persoanei juridice), cu sediul în 
…….....................................………., cod unic de înregistrare ...…………………………, reprezentată 
legal prin .................... în calitate.........., în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire 
........... a contractului de achiziţie publică (obiectul contractului) ………………., organizată de 
autoritatea contractantă ……………………… (denumirea autorităţii contractante) …….., având sediul 
în (adresa autorităţii contractante) …………..........................., formulez prezenta: 

 
 

CONTESTAŢIE 
 

prin care solicit  
anularea actului  
obligarea autorităţii contractante de a emite un act 
obligarea autorităţii contractante la adoptarea de măsuri necesare pentru remediere 

actului/actelor care afectează procedura de atribuire. 
………………………….. 
Se nominalizează actul/actele atacate. 

 
Motivele care stau la baza contestaţiei sunt : 
- în fapt ………………………………………….. 
 
- în drept ………………………………………. 

 
În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: 
……………………… 
Data, 

Reprezentat legal (nume/prenume în clar) 
___________________ 
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Formular nr. 9 
 
Operator economic 
_________________________ 
(denumirea/numele) 
 

 
 

ANGAJAMENT PRIVIND RESPECTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE 
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................. (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, urmatoarele 

• Suntem de acord cu clauzele contractuale prevazute in contractul de servicii de 
publicitate. 

 
Propunem modificarea urmatoarelor clauze:........................ 
 
 
 
 
Operator economic, 
........................ 
(semnatura autorizata, stampila) 
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Model Contract de servicii  
 
 
 

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 

 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord- Est, avand sediul in Piatra Neamt, str. Lt. 
Draghiescu,nr. 9, jud. Neamt, RO-610125, telefon/fax: 0233 218071/2, cod fiscal 11616139, cod 
IBAN RO97BRDE280SV08989202800, deschis la BRD sucursala Piatra Neamt, reprezentată prin 
Constantin Apostol, Director General, în 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 
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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......., 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................................ . (denumirea) 
                                                
 4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 
prestatorului de către achizitor conform propunerii financiare, este de ........... lei, din care T.V.A. 
................ lei. 
 
5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de la............................................până la ………............... 
 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin): 
- propunerea tehnică; 
- propunere financiară; 
- caietul de sarcini; 
- centralizator de preturi; 
- mediaplanul; 
- contractele de subcontractare; 
- contractele de asociere; 
 
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 presteze serviciile în conformitate cu mediaplanul  prezentat în 
propunerea tehnică. 
7.4 - 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 20 zile de la 
emiterea facturii de către acesta.  
 
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 
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echivalentă cu 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, din preţul contractului, pana la indeplinirea 
efectiva a obligatiilor. 
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 10  zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata 
neefectuată, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
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- nu e cazul 
 
 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 
mediaplanul convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor 
de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
 
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. 
12.2. Achizitorul se obligă să asigure, inclusiv pe parcursul îndeplinirii contractului, accesul publicului 
cel puţin la următoarele informaţii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a 
acestor fonduri, sumele alocate fiecărui beneficiar final şi termenele de îndeplinire a prevederilor 
contractuale. În acest sens achizitorul are obligaţia de a deţine informaţii actualizate cu privire la 
modul de îndeplinire a contractului, iar prestatorul are obligaţia de a i le pune la dispoziţie la cerere.  
 
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 termen de o zi de la primirea 
ordinului de începere a contractului.  
 (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a 
serviciului. 
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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 contractului 
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 ajusteaza. 
 
16. Subcontractanţi 
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. 
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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 
fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie 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, 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.  
 
  Achizitor,          Prestator, 
Director General  
Constantin APOSTOL 
 
Director Directia Juridica si Resurse Umane 
Vasile ASANDEI 


