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Investeşte în  oameni! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 

bazate pe cunoaştere” 

Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala” 

Titlul proiectului: „Consiliere şi dezvoltare profesională-sistem transparent de pregătire pentru reuşita în 
cariera didactică” 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/56116 

 

 

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 
 

Pentru achizitia de „Servicii de informare si publicitate” in cadrul proiectului „ Consiliere şi 
dezvoltare profesională-sistem transparent de pregătire pentru reuşita în cariera didactică” 

 

Achizitor S.C. SIVECO Romania S.A. 

Titlul proiectului POSDRU 
Consiliere şi dezvoltare profesională-sistem 
transparent de pregătire pentru reuşita în 
cariera didactică” 

Calitatea achizitorului în cadrul proiectului Partener 

  
Introducere  
 
Prin prezenta Documentatie de Atribuire, S.C. SIVECO Romania S.A. invită operatorii 
economici interesati să depună oferte pentru achiziţia de „Servicii de informare si 
publicitate” pentru implementarea Proiectului „Consiliere şi dezvoltare profesională-sistem 
transparent de pregătire pentru reuşita în cariera didactică”.  
 
Acest proiect este finantat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 Educatia si formarea profesionala in 
sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul major 
de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala”  
 

Specificatiile tehnice solicitate în cadrul acestei Documentatii de Atribuire vor fi considerate minime 
si obligatorii. Neîndeplinirea acestor specificatii minime si obligatorii va conduce la declararea 
ofertei ca neconformă si la respingerea acesteia.  
 
În cadrul Ofertei Tehnice se va detalia de către Ofertant conformitatea solutiei ofertate cu toate 
cerintele specificate în Documentatia de atribuire. Evidentierea modurilor si mijloacelor prin care se 
asigură conformitatea cu aceste cerinte trebuie să fie detaliată la elaborarea Ofertei Tehnice.  
 
Ofertantul trebuie sa raspundă punctual la toate cerintele cuprinse în Documentatia de Atribuire si 
să detalieze în propunerea sa tehnică modurile si mijloacele prin care solutia ofertată îndeplineste 
aceste cerinte, astfel încât comisia de evaluare să aibă posibilitatea evaluării acesteia în mod cât 
mai informat. 
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I. INFORMATII GENERALE 
 

I. a. Achizitor                       Denumire: S.C. SIVECO Romania S.A.   

Adresa:  
   Soseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Cladire C4, 
sector 1 
_______________________________ 

Localitate:  
                       Bucuresti 

Cod postal:  
                        013685 

Tara:  
                      Romania 

Persoane de contact: Catalina Popescu Telefon:  
+40 (21) 3023300 

E-mail: catalina.popescu@siveco.ro 
 

Fax:  
          +40 (21) 3023391 

Adresa achizitorului: Soseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 73-81, Complex Victoria Park, 
Corp Cladire C4, sector 1, Bucuresti  

 
I.b Principala activitate sau activitati ale achizitorului:   Persoana juridica romana de drept privat  
 
I.c. Sursa de finantare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007 – 2013 
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 

societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor 

umane in educatie si formare profesionala” 

 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
II.1. Descriere 

II. 1.1 Denumire contract: Servicii de informare si publicitate in cadrul proiectului „Consiliere şi 
dezvoltare profesională-sistem transparent de pregătire pentru reuşita în cariera didactică”  

II. 1.2) Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor ce vor fi achizitionate 
Se vor achizitiona servicii de campanii de publicitate (servicii de creatie, productie si publicitate 
media – radio, presa scrisa si on line)  

II. 1.3) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare 

„ Servicii de informare si publicitate in cadrul proiectului Consiliere şi dezvoltare profesională-sistem 
transparent de pregătire pentru reuşita în cariera didactică” 

(a) Lucrări □ (b) Produse □ (c) Servicii ■ 

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

Cumpărare             □ 
Leasing                   □ 
Închiriere                □ 
Cumpărare în rate   □ 

Categoria serviciului 
 

2A     ■  
2B      □ 

 

Principala locatie a lucrării:  Principalul loc de Principalul loc de prestare Sediul Social al 
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livrare:  

 

Achizitorului  

  Cod CPV:  79341400-0 Servicii de 
campanii de publicitate 

II.1.4) Procedura se finalizează prin:    Contract de achizitie      ■                  

II.1.5) Durata contractului de achiziţie publică:  1 luna – aprilie 2013  

II.1.6) Divizare pe loturi: 
DA          □          
NU          ■  

II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate: 
DA          □ 
NU         ■ 

II. 1.8.) Procedura de efectuare a achizitiei: Conform Ordin 1050/2012  

II. 1.9.) Valoarea estimată a contractului este de: 450.000,00 lei, fără TVA 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1) Total cantităti 
Informatiile privind specificatiile tehnice ale serviciilor se regăsesc în Specificatiile tehnice din 
capitulul VI al prezentei documentatii.  

II.2.2) Optiuni 
DA          □ 

          NU         ■ 

 
 

II.3.) Legislaţia aplicabilă 

-    Ordinul nr. 1050 din 26.10.2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile 

beneficiarilor privati deproiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta” 

emis de Ministrul Afacerilor Europene.- Instructiunea 65/2013 privind aplicarea prevederilor 

Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1050/29.10.2012 pentru procedurile de atribuire 

aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate sin instrumente structurale, obiectivul 

„Convergenta” 

 
 
III. Informatii detaliate si complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei 
câstigătoare:  
 
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, pe baza urmatorilor factori de 
evaluare: ■ 
Ofertele calificate conform documentatiei de atribuire vor fi clasate în ordinea descrescătoare a 
punctajelor totale obtinute. Va fi declarată câstigătoare oferta care în urma aplicării factorilor de 
evaluare si a algoritmului de calcul va cumula cel mai mare număr de puncte. În situatia în care, 
după întocmirea clasamentului final două sau mai multe oferte se vor afla la egalitate de punctaj, 
va fi declarată câstigătoare oferta care va întruni cel mai mare punctaj tehnic. În situatia în care 
egalitatea persistă fată de cel putin 2 ofertanti, va fi declarat câstigător ofertantul cu pretul cel mai 
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scăzut. Dacă egalitatea continuă să persiste, atunci se va solicita ofertantilor în cauză să depună o 
nouă ofertă de pret, în plicuri închise si sigilate, urmand a fi declarat castigator ofertantul cu cel 
mai mic pret nou ofertat. 
 
 

A. Altgoritmul de calcul pentru obtinerea Punctajului Factorului financiar al ofertei – 
Pretul ofertat  = 30 % 

1) pentru preţul ofertei se va acorda maximum 30%, astfel: 
  a. pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de 
evaluare, respectiv 100 puncte; 
 b. pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit.a. punctajul se acordă astfel:   

         Ppr = ( pret minim / pret n )  x  punctaj maxim alocat 
 
Preţurile care se compară în scopul întocmirii clasamentului sunt preţurile ofertate pentru serviciile 
solicitate, ofertate integral, exclusiv T.V.A. În cazul comunicării unui preţ în altă monedă, va luat în 
calcul cursul de schimb al BNR valabil la data deschiderii ofertelor. 

 
Preturile evaluate sunt preturile în lei fără TVA conform ofertei financiare depuse.  
 

B. Altgoritmul de calcul pentru obtinerea punctajului factorului tehnic al ofertei - Factori 
tehnici = 70% 

 
Pentru oferta tehnică se vor aduna punctajele obtinute pentru oferta N la următoarele categorii: 

2) pentru punctajul tehnic se va acorda maximum 70%, astfel: 
Comisia va evalua ofertele pe baza obiective efectuate de membrii acesteia, aprecierea se 
raportează în totalitate la prevederile din Specificatiile tehnice. În acest scop pentru punctajul 
tehnic se stabilesc criterii clare, de natură tehnică, care se încadrează într-o grilă de punctaj sau 
pentru care se defineşte un algoritm de punctare, conform metodologiei de mai jos.  
Criteriu – punctaj tehnic maxim 100 puncte pentru fiecare subfactor: 
 

a. Cresterea expunerii proiectului printr-un numar mai mare de difuzari ale 
spotului radio fata de cerintele minime din Specificatiile tehnice – 5% 
 
1. Pentru Oferta in care sunt identificate cele mai multe difuzari ale spotului radio fata 
de minimul solicitat  prin Specificatiile tehnice se acorda 100 de puncte 
2. Pentru Oferta in care sunt identificate un numar inferior de spoturi difuzate, decât 
cel identificat la pct. 1 de mai sus punctajul se acordă conform următoarei formulei de 
calcul: 
PS (n) = (Vn / Vmax)*100 de puncte 
Unde: 
PS(n) = punctajul ofertei “n” 
Vn spoturi = număr de difuzări spoturi propus prin oferta “n” 
Vmax spoturi = cel mai mare număr de difuzări spot radio ofertat  
Punctajul maxim pentru acest criteriu este de 100 de puncte 
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* Nota: Pretul pentru numarul de difuzari ofertat peste numarul minim de difuzari solicitat 
prin Specificatiile tehnice va fi inclus in pretul total ofertei. Acesta nu va fi ofertat ca pret 
distinct in Oferta financiara. Oferta financiara va fi prezentata conform centralizatorului de 
preturi pentru cantitatea mentionata in Formularul inclus in Documentatia de atribuire. 
 
b. Cresterea expunerii proiectului printr-un numar mai mare de aparitii ale 
machetelor de presa fata de cerintele minime din Specificatiile tehnice – 5% 
1. Pentru Oferta in care sunt identificate cele mai multe aparitii ale machetelor de 
presa fata de minimul solicitat va primi 100 de puncte. 
2. Pentru Oferta in care sunt identificate un numar inferior de aparitii machete, decât 
cel identificat la pct. 1 de mai sus punctajul se acordă conform următoarei formule de 
calcul: 
PP(n) = (Vn / Vmax)*100 de puncte 
Unde: 
PP(n) = punctajul ofertei “n” 
Vn publicări = număr de aparitii machete propus prin oferta “n” 
Vmax publicări = cel mai mare număr de publicări machete ofertat  
Punctajul maxim pentru acest criteriu este de 100 de puncte 
 
* Nota: Pretul pentru numarul de aparitii ale machetelor de presa ofertat peste numarul 
minim de aparitii ale machetelor de presa solicitat prin Specificatiile tehnice va fi inclus in 
pretul total ofertei. Acesta nu va fi ofertat ca pret distinct in Oferta financiara. Oferta 
financiara va fi prezentata conform centralizatorului de preturi pentru cantitatea mentionata 
in Formularul inclus in Documentatia de atribuire. 
 
c. Cresterea expunerii proiectului printr-un numar mai mare de afişări ale 
bannerelor electronice fata de cerintele minime din Specificatiile tehnice – 5% 
1. Pentru Oferta in care in media planul prezentat sunt identificat cel mai mare numar 
de afisari ale bannerelor electronice, se vor acorda 100 puncte. 
2. Pentru Oferta in care sunt identificate un numar inferior de afişări, decât cel 
identificat la pct. 1 de mai sus punctajul se acordă conform următoarei formule de calcul: 
PA(n) = (Vn / Vmax)*100 de puncte 
Unde: 
PA(n) = punctajul ofertei “n” 
Vn afişări = număr de afişări propus prin oferta “n” 
Vmax afişări = cel mai mare număr de afişări ofertat.  
Punctajul maxim pentru acest criteriu este de 100 de puncte 
 
* Nota: Pretul pentru numarul de afişări ale bannerelor electronice ofertat peste numarul 
minim de afişări ale bannerelor electronice solicitat prin Specificatiile tehnice va fi inclus 
in pretul total ofertei. Acesta nu va fi ofertat ca pret distinct in Oferta financiara. Oferta 
financiara va fi prezentata conform centralizatorului de preturi pentru cantitatea mentionata 
in Formularul inclus in Documentatia de atribuire. 
 
d. Termen de realizare a spotului radio (in urma agrearii scenariului)  - 10% 
1. Pentru Oferta care prezinta cel mai scurt timp de realizare a spotului radio, de la 
obtinerea aprobarii scenariului, se acorda punctajul maxim – 100 de puncte.  
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2. Pentru  ofertele cu alt timp de realizare decat cel de la pct. 1 de mai sus , punctajul 
se va acorda astfel: 
PR (n)  = (ORmin)/ (ORN) x 100 de puncte, unde:  
PR (n) = Punctajul pentru oferta N  
(ORmin) = Oferta cu timpul cel mai scurt pentru realizarea spotului radio de la obtinerea 
aprobarii scenariului (numar de zile)  
(ORN) = Oferta (N) pentru care se face evaluarea cu alt timp (numar de zile) decat oferta 
cu cel mai scurt timp ofertat   
Punctajul maxim pentru acest criteriu este de 100 de puncte 
 
 
e. Termen de realizare a bannerelor electronice (in urma agrearii conceptului 
grafic si a mesajului propus) – 10% 
i. Pentru Oferta care prezinta cel mai scurt timp de realizare a bannerelor electronice, 
de la obtinerea aprobarii conceptului grafic si a mesajului propus, se acorda punctajul 
maxim – 100 de puncte.  
ii. Pentru ofertele cu alt timp de realizate decat cel de la pct. (i), punctajul se va acorda 
astfel: 
PB(n) = (OBmin)/ (OBN) x 100 de puncte, unde:  
PB (n)= Punctajul pentru oferta N  
(OBmin) = Oferta cu timpul cel mai scurt pentru realizarea bannerului electronic de la 
obtinerea aprobarii conceptului grafic si a mesajului propus (numar de zile)  
(OBN) = Oferta (N) pentru care se face evaluarea cu alt timp (numar de zile) decat oferta 
cu cel mai scurt timp ofertat   
Punctajul maxim pentru acest criteriu este de 100 de puncte. 
 
f. Termen de realizare a machetelor de presa (in urma obtinerii „Bun de tipar”) – 

10% 

1. Pentru Oferta care prezinta cel mai scurt timp de realizare a machetelor de presa, 

de la obtinerea „Bunului de tipar”, se acorda punctajul maxim  – 100 de puncte 

2. Pentru ofertele cu alt timp de realizate decat cel de la pct.1 de mai sus, punctajul se 

va calcula astfel: 

PM (n) = (OMmin)/ (OMN) x 100 puncte, unde:  

PM (n) = Punctajul pentru oferta N  

(OMmin) = Oferta cu timpul cel mai scurt pentru realizarea machetelor de presa de la 

obtinerea „Bunului de tipar” (numar de zile)  

(OMN) = Oferta (N) pentru care se face evaluarea cu alt timp (numar de zile) decat oferta 

cu cel mai scurt timp ofertat   

Punctajul maxim pentru acest criteriu este de 100 de puncte. 
 
g. Termen de inregistrare a testimonialelor participantilor in proiect (in urma 

agrearii scenariilor propuse) – 15% 
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1. Pentru Oferta care prezinta cel mai scurt timp de inregistrare a testimonialelor 
participantilor in proiect, de la obtinerea aprobarii scenariilor propuse, se acorda 
punctajul maxim – 100 de puncte.  

2. Pentru ofertele cu alt timp de realizate decat cel de la pct. (i), punctajul se va acorda 
astfel: 

P T (n)  = (OTmin)/ (ORN) x 100 de puncte, unde:  
P T (n)  = Punctajul pentru oferta N  
(OTmin) = Oferta cu timpul cel mai scurt pentru inregistrarea testimonialelor de la obtinerea 
aprobarii scenariilor propuse (numar de zile)  
(OTN) = Oferta (N) pentru care se face evaluarea cu alt timp (numar de zile) decat oferta 
cu cel mai scurt timp ofertat   
Punctajul maxim pentru acest criteriu este de 100 de puncte. 
 
h. Termen pentru realizarea filmului de promovare a bunelor practici si a spoturilor 

video (in urma finalizarii inregistrarii testimonialelor) – 10% 

1. Oferta care prezinta cel mai scurt timp de realizare a filmului de promovare a 
bunelor practici si a spoturilor video, in urma finalizarii inregistrarii testimonialelor, se 
acorda punctajul maxim – 100 de puncte.  
2. Pentru ofertele cu alt timp de realizate decat cel de la pct. (i), punctajul se va 
calcula astfel: 
P F(n) = (OFmin)/ (OFN) x 100 de puncte, unde:  
P F (n)  = Punctajul pentru oferta N  
(OFmin) = Oferta cu timpul cel mai scurt pentru realizarea filmului de promovare a bunelor 
practici si a spoturilor video, in urma finalizarii inregistrarii testimonialelor (numar de zile)  
(OFN) = Oferta (N) pentru care se face evaluarea cu alt timp (numar de zile) decat oferta 
cu cel mai scurt timp ofertat  
Punctajul maxim pentru acest criteriu este de 100 de puncte. 
 

Calculul punctajului se va realiza dupa cum urmeaza:  
Punctaj total = Punctaj oferta financiara + Punctaj oferta tehnica,  
Sau  
Punctaj total (n) = Pfin (n)*30% + PS (n) * 5%+ PP(n) * 5% + PA(n) * 5% + PR(n) * 10%  + PB(n) * 
10% + PM(n) * 10% + PT(n) *15% + PF(n) *10%  
 
Unde: punctajul ofertei tehnice se calculeaza dupa cum urmeaza:  
Ptehnic = PS (n) * 5%+ PP(n) * 5% + PA(n) * 5% + PR(n) * 10%  + PB(n) * 10% + PM(n) * 10% + 
PT(n) *15% + PF(n) *10% 
 
 

IV.1. Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la înscrierea în 
registrul comerțului sau al profesiei  

IV.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:  

Niveluri specifice minime necesare 
Informaţii şi formalitaţi necesare pentru 
evaluarea respectarii cerinţelor menţionate:  

Cerinţa nr. 1  
Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile 

Modalitatea de îndeplinire  
Cerinta minimă obligatorie:  
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art. 14 din OUG nr. 66/2011  
Solicitat             ■ 
Nesolicitat           □ 

Formularul 1 – în original 
În situaţia în care din documentele solicitate 
reiese că ofertantul se află în una din situaţiile 
prevăzute de art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011, 
acesta va fi exclus de la procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziţie. Acest 
document se va prezenta inclusiv de 
eventualii subcontractanti sau terti 
sustinatori.  
Persoanele cu funcţie de decizie din partea 
achizitorului în ceea ce priveşte organizarea, 
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, 
precum si membrii comisie de evaluare sunt:  

Nume/Prenume 

Irina SOCOL 

Alexandru Mihail RADASANU 

Doina Mihaela BINIG 

Daniela BICHIR 

Florian-Gabriel ILIA 

Bogdan CIUNGRADI 

Aurora-Ecaterina CRUSTI 

Adelina PREDESCU 

Alexandra TANASE 

Camelia MOCANU 

Valentina UNGUROIU 

Catalina POPESCU 

Cristina GRIGORCEA 

Emil DRAGOMIRESCU 

Dana VLADOIU 

Razvan CODREANU 

Diana SPINCIU 
 

Cerinţa nr. 2 
Dovada plăţilor către bugetul consolidat de stat, 
precum şi taxele şi impozitele locale. 
Solicitat            Nesolicitat  □ 

1. Certificat de atestare fiscala (bugetul 
consolidat general) din care sa reiasa ca 
ofertantul nu are datorii scadente in luna 
anterioara celei la care se depun ofertele. 

2. Certificat de taxe si impozite locale 
(bugetele locale) din care sa reiasa ca 
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ofertantul nu are datorii scadente in luna 
anterioara celei la care se depun ofertele. 

Documentele se vor prezenta în original, copie 
legalizată sau copie conforma cu originalul. 
In cazul persoanelor juridice străine: 
Documente edificatoare care să dovedească 
plata obligaţiilor la bugetul statului de care 
aparţine în conformitate cu prevederile legale 
din ţara în care candidatul/ofertantul este 
rezident. Documentele se vor prezenta în 
original sau copie legalizată însoţite de 
traducerea autorizată în limba Română. 

În situaţia în care din documentele solicitate 
reiese că ofertantul are obligaţii restante 
neachitate, acesta va fi exclus de la 
procedura pentru atribuirea contractului de 
achiziţie. 

 
 

IV.1.b) Capacitatea de exercitare a activitaţii profesionale  

Niveluri specifice minime necesare (după caz):  
Informaţii şi formalitaţi necesare pentru 
evaluarea respectarii cerinţelor menţionate:  

Cerinţa nr. 1  
Certificat constatator  
Solicitat             ■ 
Nesolicitat           □ 

Modalitatea de îndeplinire  
Cerinţa minimă obligatorie:  
Operatorul economic ofertant trebuie să prezinte:  
Certificat constatator eliberat de Ministerul 
Justiţiei – Oficiul Registrului Comerţului din care 
să rezulte numele complet, sediul, persoanele 
autorizate/administratori, activităţile principale şi 
faptul ca acesta nu este în stare de insolvenţă, 
lichidare, faliment sau reorganizare judiciară, 
valabil la data depunerii ofertelor, precum si 
obiectul de activitate al societătii care sa aibă 
corespondent COD CAEN cu obiectul 
prezentului contract, respectiv 7311 "Activitati 
 ale  agentiilor  de publicitate" , sau in mod 
cumulativ urmatoarele coduri CAEN: 5813 – 
Activitati de editare a ziarelor si/sau 5814 – 
Activitati de editare a revistelor, 5911 – Activitati 
de productie cinematografica, video si a 
programelor TV,  6010  - Activitati de difuzare a 
progrmaelor de radio, 6311 Prelucrarea datelor, 
administrarea paginilor web si activitati conexe 
valabil la data depunerii ofertelor .  Operatorul 
economic trebuie sa aibă in obiectul de activitate 
furnizarea de servicii de tipul celor prevăzute în 
specificatiile tehnice.  
Pentru asociaţii sau fundaţii se va prezenta 
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extrasul de la Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor de pe lângă judecătoria în a cărei 
circumscripţie îsi are sediul ofertantul, din care 
să reiasă că organizaţia are în obiectul de 
activitate activităţi similare cu obiectul 
contractului: servicii de  realizare si difuzare a 
mesajelor campaniei  . 

Documentul se va prezenta in original, sau in 
copie legalizata sau în copie pe care se va 
menţiona „conform cu originalul” semnată şi 
ştampilată.  
In cazul persoanelor juridice/fizice străine: 
Operatorul economic va prezenta documente 
edificatoare prin care să dovedească o forma 
de înregistrare ca persoană fizică sau juridică, în 
conformitate cu prevederile legale din ţara în 
care candidatul/ofertantul este rezident. 
Documentele se vor prezenta în original, sau 
în copie legalizată. Documentele vor fi 
prezentate în limba în care au fost emise, 
însoţite de traducerea legalizată în limba 
română.  
În cazul unei asocieri de operatori economici, 
fiecare asociat este obligat să prezinte aceste 
documente.  
Oferta operatorului economic care nu 
prezinta Certificat constatator, la deschiderea 
ofertelor, din care sa reiasa ca are in obiectul 
sau de activitate COD CAEN mentionat mai 
sus va fi respinsa ca inacceptabila. 
NOTA: NU se accepta Declaratia pe propria 
raspundere privind indeplinirea cerintei 
Achizitorul isi rezerva dreptul de a solicita 
ofertantului declarat castigator prezentarea 
certificatului constatator in original sau copie 
legalizata inainte de transmiterea comunicarii 
privind rezultatul procedurii. 

IV.2) Capacitatea economica şi financiara  

Niveluri specifice minime necesare (după caz):  
Informaţii şi formalităţi necesare pentru 
evaluarea respectării cerinţelor menţionate:  

Cerinţa nr. 1  
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa 
fie de minim      900.000  lei.  
Solicitat             ■ 
Nesolicitat           □ 

Modalitatea de îndeplinire  
Cerinţa minimă obligatorie:  
Operatorul economic ofertant trebuie să 
completeze:  

 Formularul nr.2 - Fişa de informaţii 
generale - in original  
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Valorile vor fi exprimate în EURO şi în Lei, la 
cursul mediu anual Lei/Euro afişat de Banca 
Naţionala a României (BNR). pentru anul 
respectiv: 2009 – 4,2373, 2010 – 4,2099; 2011 – 
4,2379, 2012 – 4,4560, dupa caz ;. Ofertantii 
care trebuie să efectueze conversia altor 
monede decât Euro in Lei, vor utiliza ratele de 
schimb medii anuale stabilite de către Banca 
Natională a României pentru anii 2009, 2010, 
2011 sau 2012, dupa caz.  
Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia 
altor monede decât Euro sau Lei vor utiliza ratele 
de schimb medii anuale stabilite de catre Banca 
Naţională a ţării în care sunt înregistraţi, 
specificând ratele de schimb utilizate. Operatorul 
economic ofertant trebuie sa prezinte:  

 Situatile financiare (bilanturile contabile) 
pentru anii 2009, 2010, 2011 sau 2012 
dupa caz, vizate si înregistrate la 
autoritătile competente si/sau alte 
documente emise de autoritătile legale 
competente, în copie cu mentiunea 
„conform originalului”, în copie legalizată 
însotită, după caz, de traducere 
autorizată.  

 Orice alte documente, rapoarte anuale, 
scrisori de bonitate din partea băncilor 
sau a unor societăti recunoscute de audit 
financiar contabil prin care ofertantul îsi 
poate dovedi capacitatea economico-
financiară.  

În cazul unei asocieri de operatori economici, 
fiecare asociat este obligat să prezinte acest 
formular, iar cerinta minimă se va considera 
îndeplinită în mod cumulativ.  
In conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiintării și dezvoltării întreprinderilor 
mici și mijlocii, cu modificările și completările 
ulterioare, IMM-urile pot beneficia de reducerea 
cu 50% a valorii cifrei de afaceri prin prezentarea 
documentelor justificative corespunzătoare. 
Pentru demonstrarea încadrării în categoria 
Întreprinderilor mici și mijlocii ofertantul va 
prezenta în mod obligatoriu declaratia pe propria 
raspundere a reprezentantului/ reprezentanților 
legal/legali al/ai întreprinderii interesate privind 
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încadrarea in categoria întreprinderilor mici și 
mijlocii. Declarația pe propria răspundere privind 
încadrarea în categoria întreprinderilor mici și 
mijlocii va fi completată conform modelului 
prevăzut în Anexa nr.1 din Legea 
346/14.07.2004 privind stimularea înființării și 
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu 
modificările și completările ulterioare.  

În cazul unei asocieri de operatori economici care depun oferta comună, situaţia economică şi 
financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 
Resursele subcontractanţilor nu vor fi luate în considerare.  

IV.3) Capacitatea tehnica şi/sau profesionala  

Niveluri specifice minime necesare (dupa caz):  
Informaţii şi formalitaţi necesare pentru 
evaluarea respectarii cerinţelor menţionate:  

Cerinţa nr. 1  
Lista principalelor prestari de servicii similare în 
ultimii 3 ani 
Solicitat             ■ 
Nesolicitat           □  

Modalitatea de îndeplinire  
Cerinţa minimă obligatorie:  
Operatorul economic ofertant trebuie să 
completeze:  
Formularul nr. 3 – Declaraţie privind lista 
principalelor prestări de servicii din ultimii 3 
ani, raportat la data depunerii ofertelor – in 
original: conținând valori, perioade de prestare, 
beneficiari, indiferent dacă acestia din urma sunt 
autorități contractante sau clienți privați. În cazul 
unei asocieri de operatori economici, fiecare 
asociat este obligat să prezinte acest formular.  

Cerinţa nr. 2  
Experienţa similară  
Ofertantul (grupul de operatori 
economici/asocierea) trebuie să prezinte 
documente/contracte/procese verbale sau 
declaratii de receptie/scrisori de recomandare (în 
copie „conform originalului” si care să contină ca 
informatii: beneficiarul contractului, tipul 
activităilor prestate/bunurilor livrate, perioada de 
derulare, valoarea serviciilor ) prin care să 
demonstreze experienta în minim 1 (un) 
contract)  maxim 3 contracte realizate în ultimii 3 
ani (calculati de la data limită de depunere a 
ofertelor) care au avut ca obiect servicii  similare 
celor care fac obiectul prezentului contract, 
respectiv:  

 Creatie, productie si publicitate media 
(radio, presa scrisa si online)  

Valoarea contractului/contractelor cumulate 
prezentate trebuie sa fie cel putin 450.000 lei.  

Modalitatea de îndeplinire  
Cerinţa minima obligatorie:  
Formularul nr. 4 – Fişa de experienţă similară 
- în original ştampilat şi semnat.  
Ofertantul  (operatorul economic sau asocierea) 
trebuie să demonstreze experienta similara in 
ultimii 3 ani prin prezentarea a minim 1 (un ) 
contract -  maximum 3 (avand ca obiect 
prestarea de servicii similare de creatie, 
productie si publicitate media( radio, presa scrisa 
si on line) cu o valoare totala cumulata a 
contractelor de minim 450.000 lei.  
in vederea sustinerii experientei similare 
ofertantii vor prezenta urmatoarele documente 
suport:  

ntracte 
sau copii de pe contractul oferit ca experientă 
similară;  

documente echivalente (exemplu recomandări, 
declaratii de receptie a serviciului) 
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Solicitat     ■ 
Nesolicitat           □ 
 

contrasemnate de către Achizitor/clientul 
privat/beneficiar, din care să rezulte informaţii cu 
privire la beneficiarul contractului, perioada în 
care s-a derulat contractul, tipul serviciilor livrate.  
Documentele se vor prezenta in copie „conform 
originalului”.  
În cazul unei asocieri de operatori economici, 
cerinţa minimă privind proiectele de experienţă 
similară se va considera îndeplinită în mod 
cumulativ.  

Cerinţa nr. 3  
Informaţii privind asociaţii şi/sau subcontractanţii  
Solicitat             ■ 
Nesolicitat           □ 

Modalitatea de îndeplinire  
Cerinţa minimă obligatorie:  
Formularul nr.5 – Declaraţie privind lista 
asociatilor/subcontractanţilor. Documentul se 
va prezenta în original semnat şi ştampilat.  
În lista vor fi incluşi toţi subcontractanţii care 
urmeaza sa îndeplinească o parte din contractul 
de achiziţie.  
În cazul în care părţi din contractul ce urmează a 
fi atribuit vor fi îndeplinite de unul sau mai mulţi 
subcontractanţi, operatorul economic are 
obligaţia de a preciza partea/părţile din contract 
ce urmează să fie subcontractate, precum şi 
datele de recunoaştere ale subcontractanţilor 
propuşi.  
Operatorii economici participanţi la procedură 
(lider, asociaţi) vor completa declaraţia pe 
propria răspundere privind partea-părţile din 
contract ce urmează să fie subcontractate  
Notă:  
(1) Dacă operatorul economic câştigător va 
subcontracta parte sau părţi din contract, 
Achizitorul solicită prezentarea contractelor 
încheiate între acesta şi subcontractanţi până la 
data semnării contractului de achiziţie publică, iar 
acestea vor deveni anexe la contractul de 
achiziţie.  
 
De asemenea acesta trebuie sa includa in oferta:  
• Acordurile de subcontractare pentru 
subcontractantii declarați. Documentul se va 
prezenta în original semnat și ștampilat.  

Cerinta nr. 4  
Lista cu personalul de specialitate propus pentru 
îndeplinirea contractului - Formular 6 – Lista cu 
personalul de specialitate  
Cerinte privind personalul de specialitate propus 

Formular 6 – Lista cu personalul de 
specialitate, se va completa formularul 16 in 
original semnat si stampilat . 
Ofertantul trebuie sa prezinte lista cu personalul 
direct implicat in realizarea contractului , 
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pentru îndeplinirea contractului  
Solicitat             ■ 
Nesolicitat           □ 
Persoanele desemnate de către operatorul 
economic trebuie să îndeplinească următoarele 
cerint minime privind experienta si competenta 
lor profesională:  

1. Coordonator de proiect 

 Studii superioare absolvite cu examen de 
licenta 

 Experienţă generala de minim 5 ani 

 Experienta de minimum 3 ani intr-o 

pozitie similara  respectiv 

manager/coordonator de proiect 

2. Expert cheie Director de Creatie 

 Studii superioare absolvite cu examen 
de licenta 

 Experienta generala de minim 5 ani  

 Experienta de minimum 3 ani intr-o 
pozitie similara in domeniul serviciilor de 
creatie si realizare publicitara 
 

3. Expert cheie planificare si achizitii 
media  

 Studii superioare absolvite cu examen de 
licenta 

 Experienta generala de minim 5 ani  

 Experienta de minimum 3 ani in calitate 
de expert in domeniul planificarii si 
achizitiei media 
 

 
Niciunul dintre aceşti experţi nu va putea fi 
înlocuit fără motive bine întemeiate (deces, 
boală etc.) şi fără aprobarea autorităţii 
contractante. Noul expert propus va avea cel 
puţin calificările expertului pe care îl înlocuieşte.   

specializat pe domeniul contractului. Se vor 
preciza rolul si atributiile fiecarui specialist in 
indeplinirea contractului. Tot personalul implicat 
trebuie sa isi declare disponibilitatea pentru 
contract si participarea efectiva lpe intreaga 
perioada de derulare a contractului. 
In cazul unei asocieri, fiecare dintre membrii 
asociati va depune Formularul nr. 6 cuprinzând 
expertul/experţii desemnaţi de către acesta 
pentru partea de contract ce urmează a fi 
executată de către asociatul/partenerul respectiv. 
În mod corespunzător se va completa şi o fişă 
centralizatoare semnată de către reprezentantul 
legal al liderului desemnat care să ateste 
îndeplinirea cerinţelor minime privind experienţa 
şi competenţa personalului tehnic solicitat, în 
mod cumulat.  
Formularul nr. 6 va fi depus şi de către terţul 
susţinător, dacă este cazul.  
Fiecare expert desemnat va depune Formularul 
nr. 7 – Curriculum vitae  semnat si datat de 
către titular, însotit de documente justificative 
care să ateste informatiile prezentate în CV 
(toate documentele prezentate în copie trebuie 
să fie certificate „conform originalului”, stampilate 
si semnate de către reprezentantul legal al 
operatorului economic / asociatului / terţului 
susţinător care l-a desemnat), respectiv:  
- Copii, cu semnatură şi ştampilă pentru 
conformitate cu originalul ale diplomelor de studii 
şi ale certificatelor profesionale obţinute, care să 
probeze îndeplinirea cerinţelor minime de 
calificare cu privire la pregătirea profesională; 
- Copii, cu semnatură şi ştampilă pentru 
conformitate cu originalul ale Recomandarilor 
emise de beneficiari/clienti/angajatori ( certificate 
semnate si parafate)  sau orice alte documente 
echivalente , conform Ordinului 509/2011 al 
ANRMAP , care să probeze îndeplinirea 
cerinţelor minime de calificare cu privire la 
experienta profesionala generala, vechimea si 
domeniul de activitate.  
 
Expertii desemnati vor depune o Declaraţie de 
disponibilitate de participare semnata in original - 
numai pentru experţii care nu sunt angajaţi ai 
ofertantului sau ai subcontractanţilor declaraţi ai 
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acestuia, conform legii 
Se va completa Formularul nr. 8  

IV.4. Oferta comună  

Operatorii economici au dreptul de a se asocia 
cu scopul de a depune oferta comună.  
Solicitat             ■ 
Nesolicitat           □ 

Cerinţa minima obligatorie:  
Operatorul economic ofertant trebuie sa prezinte:  

 Acordurile de asociere sau scrisorile 
preliminare de asociere, Scrisorile de 
împuternicire din partea tuturor asociaţilor 
individuali din cadrul asociaţiei, prin care 
aceştia nominalizează liderul asocierii.  

IV.5) Contracte rezervate (dupa caz)                                                                    Da □ Nu ■ 

Contractul este rezervat unor ateliere protejate                      Da □ Nu ■ 
Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de munca protejate  Da 
□ Nu ■ 

 
V. PREZENTAREA OFERTEI 

V.1) Limba de redactare ofertei  Oferta va fi prezentată în limba ROMÂNĂ.  
De asemenea, orice corespondentă si 
documente legate de procedura de atribuire 
transmise între Ofertant si Achizitor trebuie să 
fie în limba română.  
Documentele emise în altă limbă vor fi însotite 
de traducerea autorizată în limba română.  

V.2) Perioada de valabilitate a ofertei  
 

60 de zile de la data limită de primire a ofertelor. 
Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică 
decât cea stabilită de Achizitor va fi respinsă de 
comisia de evaluare ca fiind inacceptabilă. În 
situatii excepționale, înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate a ofertei, comisia de 
evaluare poate solicita acordul ofertanților 
pentru extinderea perioadei de valabilitate a 
ofertei. Cererea și răspunsurile vor fi făcute în 
scris. Ofertantul poate refuza această cerere, 
acest lucru presupunând însă excluderea 
ofertantului de la procedură. Un ofertant care 
acceptă cererea de extindere a valabilității 
ofertei nu-și poate modifica oferta.  

V.3) Garantie de participare  
Solicitat □ Nesolicitat ■ 

Cuantumul garantiei de participare este de 
9.000 lei, valabila 60 de zile de la data limita de 
primire a ofertelor. 
 
Garantia de participare se exprima in lei si poate 
fi constituita prin: 

a) virament bancar  in Contul IBAN 
RO88BRDE410SV91592244100 – RON, 
deschis la BRD Militari in favoarea Achizitorului 
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– in original vizat de catre banca sau 

b)  Printr-un instrument de garantare emis in 
conditiile legii de o societate bancara ori de o 
societate de asigurari care se constituie 
irevocabil in favoarea Achizitorului si trebuie 
prezentat in original, in conformitate cu  
Formularul  11  . 

În cazul în care instrumentul de garantare nu 
este redactat în limba româna, acesta trebuie 
însotit de o copie tradusa în limba româna de un 
traducator autorizat.  

Dovada constituirii garantiei de participare 
trebuie prezentata pâna cel mai târziu la data si 
ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.  În 
cazul în care dovada constituirii garantiei de 
participare nu este prezentata cel mai târziu la 
data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, 
precum si în cazul în care nu este constituita în 
cuantumul, forma si având perioada de 
valabilitate prevazute mai sus, respectiva oferta 
va fi considerata inacceptabila si respinsa  
Achizitorul poate solicita extinderea perioadei de 
valabilitate a ofertei. În cazul în care ofertantul 
îşi extinde perioada de valabilitate a ofertei, 
perioada de valabilitate a garanţiei pentru 
participare, va fi prelungita în mod 
corespunzator. 

În conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţarii şi dezvoltarii întreprinderilor 
mici şi mijlocii, cu modificarile şi completarile 
ulterioare, IMM-urile pot solicita reducerea cu 
50% a garanţiei de participare prin prezentarea 
declaratiei prevazut în Anexa nr. 1 din  Legea 
mentionata mai sus. 

- Achizitorul va elibera/restitui garantia de 
participare Pentru ofertantul declarat 
castigator in termen de 3 zile lucratoare 
de la data constituirii garantiei de buna 
executie 

- Garanţia de participare, constituită de 
ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită 
câştigătoare, se returnează de 
autoritatea contractantă după semnarea 
contractului de achiziţie publică cu 
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ofertantul/ofertanţii ale cărui/căror oferte 
au fost desemnate câştigătoare, dar nu 
mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data 
expirării perioadei de valabilitate a 
ofertei. 

Neprezentarea garanţiei de participare sub 
forma, în cuantumul şi având perioada de 
valabilitate solicitate, va duce automat la 
respingerea ofertei, ca inacceptabila. 

V.4) Garantia de buna executie  
Solicitat ■  Nesolicitat □ 

Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna 
la dispozitia achizitorului o garantie de buna 
executie a contractului in cuantum de 5% din 
pretul contractului fara TVA, 
Garanţia de bună execuţie se va constitui 
printr-un instrument de garantare emis în 
condiţiile legii de o societate bancară sau de 
o societate de asigurări, sau prin virament 
bancar in contul indicat de Achizitor in 
contract. În cazul în care se va constitui printr-
un instrument de garantare se va utiliza 
completata conform Formularul nr. 12 
 Scrisoare de garantie bancara de buna 
executie” din Sectiunea Formulare, al 
Documentatiei de atribuire.  
Garanţia de bună execuţie se va prezenta 
achizitorului în termen de 10 zile de la semnarea 
contractului. In caz contrar, contractul se va 
desfiinta si achizitorul  va considera contractul 
ca nefiind incheiat urmând a fi reţinută garanţia 
de participare. 
Garantia de buna executie se constituie printr-
un instrument de garantare emis in conditiile 
legii de o societate bancara sau o societate de 
asigurari, care devine anexa la contract.  
Scrisoarea de garantie de buna executie se 
prezinta in original.  

Perioada de valabilitate a garanţiei de bună 
execuţie a contractului este cel puţin egală cu 
durata contractului. 

 
Nota:  
Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile 
legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor 
mici si mijlocii, modificata si completata prin 
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O.G. nr. 27 /2006) si doresc sa depuna 50% din 
valoarea garantiei de buna executie vor depune 
Declaratia privind incadrarea intreprinderii in 
categoria IMM, conform prevederilor Legii nr. 
346/2004, cu modificarile şi completarile 
ulterioare. 
În cazul în care Achizitorul nu poate încheia 
contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost 
stabilită ca fiind câştigătoare, datorită faptului că 
ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă 
majoră sau în imposibilitatea fortuită de a 
executa contractul, atunci aceasta are dreptul să 
declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, 
în condiţiile în care aceasta exista şi este 
admisibilă. În caz contrar, se anulează aplicarea 
procedurii pentru atribuirea contractului de 
achiziţie. 

V.5) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice  
 

Ofertantul va prezenta propunerea tehnică in 
conformitate cu cerintele prevazute in Caietul de 
sarcini. Informatiile din propunerea tehnica 
trebuie sa permita identificarea cu usurinta a 
corespondentei cu specificatiile minime precum 
si cu toare cerintele impuse in Caietul de sarcini.  
Ofertantii care participă la procedura de atribuire 
înțeleg să ofere numai servicii care să 
îndeplinească condițiile specificate Capitolul 2.3 
Specificații tehnice.   
Propunerea tehnica  va cuprinde cel putin: 
obiective contract, prezentare detaliata a 
serviciilr furnizate pe categorii si subcategorii 
prin care ofertantul trebuie sa demonstreze 
corespondenta propunerii tehnice cu 
specificatiile tehnice, riscuri asociate – intarzieri 
care pot afecta derularea serviciilor, schimbarea 
graficului ca urmare a diferitelor evenimente 
publice ce pot aparea. 

V.6) Modul de prezentare a propunerii 
financiare  

Propunerea financiara se intocmeste conform 
Formular 9 – Formular de oferta si 
Centralizatorul de preturi din capitolul de 
Formulare – in original. Pretul ofertat se va 
exprima in LEI fara TVA. Se va preciza atat 
pretul unitar pentru fiecare serviciu ofertat cat si 
pretul total. Pretul din oferta financiara va fi ferm 
si nu se va modifica. 

Pretul total nu va putea depasi valoarea 
estimata mentionata la punctul II.9). 
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Nu este acceptata oferta alternativa. 

V.7) Modul de prezentare a ofertei  Adresa și locul de depunere a ofertei:  

Oferta se depune la registratura SIVECO 
Romania S.A. - Şos. Bucureşti–Ploieşti 73 – 81, 
Complex Victoria Park, corp clădire C4, sector 
1, Bucureşti, tel: 021/302 33 00; fax: 021/ 302 
33 91 

însoțită de scrisoarea de înaintare, Formularul 
10 – Scrisoare de înaintare - în original;  

 Operatorul economic trebuie să ia toate 
măsurile astfel încât oferta să fie primită și 
înregistrată de către Achizitor până la data și 
ora limită de depunere a ofertelor 
menționată în invitația de participare;  

 Riscurile depunerii/transmiterii ofertei, 
inclusiv forța majoră, cad în sarcina 
operatorului economic ofertant.  

 Oferta cuprinde documentele de calificare 
(Plic nr. 1), propunerea financiară (Plic nr. 2) 
și propunerea tehnică (Plic nr. 3);  

 Oferta care este depusă/transmisă la o altă 
adresa decât cea stabilită în invitația de 
participare ori care este primită de către 
Achizitor după expirarea datei limită pentru 
depunere, se returnează nedeschisă, 
comisia de evaluare neavând obligația de a 
o analiza  

 Oferta are caracter ferm și obligatoriu pe 
toată perioada de valabilitate, și trebuie să 
fie semnată, pe propria raspundere, de către 
ofertant sau de către persoana împuternicită 
legal de către acesta.  

Ofertantul va depune un singur exemplar al 
ofertei, în original. Toate cele trei plicuri, 
conținând documentele de calificare, 
propunerea tehnici și propunerea financiară vor 
fi introduse într-un plic exterior, închis 
corespunzător şi netransparent.  
Oferta va fi insotita de garantia de participare, 
intr-un plic distinct. 
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu 
denumirea şi adresa ofertantului, pentru a 
permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în 
cazul în care oferta respectivă este declarată 
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întârziată. Propunerea tehnică, propunerea 
financiară și documentele de calificare se vor 
prezenta în plicuri distincte, marcate 
corespunzător.  
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa 
SIVECO Romania S.A. - Şos. Bucureşti–Ploieşti 
73 – 81, Complex Victoria Park, corp clădire C4, 
sector 1, Bucureşti denumirea procedurii « 
Servicii de informare şi publicitate», proiectul 
“Consiliere şi dezvoltare profesională-sistem 
transparent de pregătire pentru reuşita în cariera 
didactică”- ID 56116  
şi cu inscripţia «A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE 
DE DATA 05.04.2013 şi ORA 14:00», numele 
ofertantului.  
Dacă plicul exterior nu este marcat conform 
prevederilor de mai sus, Contractantul nu îşi 
asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea 
ofertei. Nu vor fi admise plicuri deteriorate, 
desfăcute sau cu semne distinctive.  
Scrisoarea de înaintare va fi prezentată de 
ofertanți la vedere și va însoți Plicul exterior.  
Oferta poate fi depusă prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire sau 
livrată personal la sediul Achizitorului.  
Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele 
menţionate anterior sau la o altă adresă decât 
cea stabilită în anunt nu vor fi luate în 
considerare. 
Oferta depusă la o alta adresă a Achizitorului 
decât cea stabilită la punctul I.a) sau după 
expirarea datei limită pentru depunere se 
returnează nedeschisă.  

Întreaga ofertă va fi numerotată şi ştampilată pe 
fiecare pagină. 

În cazul documentelor emise de instituţii/ 
organisme oficiale abilitate în acest sens, 
documentele respective trebuie să fie semnate 
şi parafate conform prevederilor legale. 

Oferta va conţine în mod obligatoriu un OPIS 
al documentelor care se depun. 

Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris 
peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt 
vizate de către persoana/persoanele 
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autorizată/autorizate să semneze oferta. 

Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau 
financiare, precum si a Certificatului constatator 
emis de Oficiul Registrului Comertului care sa 
aiba in obiectul de activitatea cod CAEN 
corespondent cu obiectul contractului are ca 
efect descalificarea ofertantului. 

Achizitorul nu îşi asumă nici o responsabilitate 
în cazul în care documentele de participare la 
procedură nu sunt intacte, sigilate sau plicul 
exterior nu este marcat conform prevederilor de 
mai sus. 

Orice ofertant interesat are dreptul de a solicita 
în scris clarificări privind documentaţia de 
atribuire 

V.8) Posibilitatea retragerii sau modificării 
ofertei  

Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin 
solicitare scrisă adresată achizitorului pâna la 
data deschiderii ofertelor.  
Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, 
pâna cel mai târziu cu o zi înainte de data 
stabilită pentru depunerea ofertelor, prin 
solicitare scrisă adresată achizitorului în 
vederea modificării ofertei.  
Se consideră oferta întârziată oferta depusă la 
altă adresă decât cea indicată în anunţ şi în 
documentaţia pentru ofertanţi ori este primită de 
achizitor după expirarea datei limită de 
depunere.  
Ofertele întârziate se returnează ofertantului 
nedeschise.  

V.9) Data limită de depunere a ofertelor  05.04.2013, ORA 13:00 

V.10) Deschiderea ofertelor  05.04.2013, ORA 14:00  
Deschiderea ofertelor se va face de către 
comisia de evaluare la sediul Achizitorului - 
Complex Victoria Park, corp cladire C4, Sos. 
Bucuresti–Ploiesti 73 – 81, sector 1, Bucuresti 
Data deschiderii ofertelor va fi cea indicată în 
invitaţia de participare, respectiv 05.04.2013, 
ORA 14:00. Orice ofertant are dreptul să 
participe la sedința de deschidere. Acesta va 
trebui sa aibă împuternicire din partea 
ofertantului pentru paticiparea la sedința de 
deschidere a ofertelor și copie după Cartea de 
identitate.  
La sedința de deschidere comisia de evaluare 
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va analiza numai existența documentelor de 
calificare şi a ofertei tehnice și va face publică 
oferta financiară. Restul documentelor vor fi 
analizate de comisia de evaluare în sedințe 
ulterioare.  
     a.) Nici o ofertă nu poate fi respinsă la 
deschidere, cu excepţia ofertei care este 
depusă/transmisă la o altă adresa, a ofertei 
depusa după expirarea datei limită pentru 
depunere sau nu este insotita de garanţia de 
participare, în cuantumul, forma şi având 
perioada de valabilitate solicitate în 
documentaţia de atribuire. 
     b.) La deschiderea ofertelor, Comisia de 
evaluare va întocmi un proces-verbal de 
deschidere care urmează să fie semnat atât de 
către membrii comisiei, cât şi de către 
reprezentanţii ofertanţilor care sunt prezenţi la 
deschiderea ofertelor. 
     c.) Achizitorul are obligaţia de a păstra 
confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, 
precum şi asupra oricărei informaţii privind 
ofertantul, a cărei dezvăluire ar putea aduce 
atingere dreptului acestuia de a-şi proteja 
proprietatea intelectuală sau secretele 
comerciale. Comisia de evaluare nu are dreptul 
de a dezvălui ofertanţilor sau altor persoane 
neimplicate oficial în procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie publică informaţii legate 
de propria activitate până când nu a fost 
comunicat rezultatul aplicării procedurii 
respective. 
    d.) Ofertantul nu are dreptul de a influenţa 
sau de a încerca să influenţeze comisia de 
evaluare în procesul de examinare şi evaluare a 
ofertelor sau în decizia de stabilire a ofertei 
câştigătoare, sub sancţiunea excluderii acestuia 
de la procedura aplicată pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică. 
   e.) Niciun ofertant nu are dreptul de a contacta 
comisia de evaluare asupra nici unei probleme 
legate de oferta sa, din momentul deschiderii 
ofertelor până în momentul atribuirii contractului 
de achiziţie publică. Ofertantul are dreptul de a 
aduce clarificări la ofertă şi/sau la documentele 
care însoţesc oferta numai ca urmare a unei 
solicitări scrise din partea comisiei de evaluare. 
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Comisia de evaluare are obligaţia de a exclude 
orice ofertant în cazul în care se dovedeşte că 
acesta a fost sau este angajat în practici corupte 
ori frauduloase în legătură cu procedura aplicată 
pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică. 
f.) Comisia de evaluare are obligatia de a 
analiza documentele care însoţesc oferta. 
Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească 
condiţiile referitoare la eligibilitate şi înregistrare, 
precum şi cerinţele solicitate privind capacitatea 
tehnică şi/sau capacitatea economico-
financiară. Comisia de evaluare va stabili care 
sunt clarificările necesare pentru evaluarea 
fiecărei oferte, precum şi perioada acordată 
pentru transmiterea clarificărilor. 
g.) În cazul unei oferte care are un preţ aparent 
neobişnuit de scăzut în raport cu serviciul care 
urmează să fie furnizat, comisia de evaluare are 
obligaţia de a solicita, în scris şi înainte de a lua 
o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi 
precizări pe care le consideră relevante cu 
privire la ofertă, precum şi de a verifica 
răspunsurile care justifică preţul respectiv. În 
cazul în care ofertantul nu prezintă informaţiile 
solicitate sau aceste informaţii nu pot justifica 
preţul aparent neobişnuit de scăzut, oferta  sa 
va fi considerata inacceptabila. 
h.) Comisia de evaluare are dreptul de a 
respinge o ofertă în oricare dintre următoarele 
cazuri: 
1. propunerea tehnică nu respectă cerinţele 
prevăzute în caietul de sarcini;  
2. ofertantul nu transmite în perioada precizată 
de către comisia de evaluare clarificările / 
răspunsurile solicitate; 
3. ofertantul modifică, prin clarificările pe care le 
prezintă, conţinutul propunerii 
tehnice/financiara ; 
4. oferta conţine propuneri referitoare la clauzele 
contractuale, propuneri care sunt în mod evident 
dezavantajoase pentru Achizitor; 
5. explicaţiile prezentate de ofertant ca urmare a 
unei solicitări formulate nu sunt concludente sau 
nu sunt susţinute de documente justificative 
solicitate de comisia de evaluare. 
i.) Singura modificare permisă în ofertă, fără a 
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atrage excluderea acesteia din procedura de 
achizitie, este corectarea eventualelor erori 
aritmetice. Comisia de evaluare are dreptul de a 
corecta erorile aritmetice numai cu acceptul 
ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă 
corectarea acestor erori, oferta sa va fi 
considerată necorespunzătoare şi, în 
consecinţă, va fi respinsă de către comisia de 
evaluare 
 
Conditii pentru participantii la sedinta de 
deschidere. 
Imputernicire semnata de reprezentantul legal al 
operatorului economic, pentru reprezentantii 
desemnati sa participe la sedinta de deschidere 
a ofertelor si semnarea procesului verbal de 
deschidere intocmit cu aceasta ocazie si copie 
CI. 
 

Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică 
decât cea stabilită de Achizitor va fi respinsă de 
comisia de evaluare ca fiind necorespunzătoare. 
În situaţii excepţionale, înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate a ofertei, Achizitorul are 
obligatia de a solicita acordul ofertanţilor pentru 
extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. 
Cererea şi răspunsurile vor fi făcute în scris. 
Ofertantul are obligatia de a comunica 
Achizitorului daca este sau nu de acord cu 
prelungirea valabilitatii ofertei. Ofertantul care nu 
este de acord cu prelungirea se considera ca si-
a retras oferta, fara pierderea garantiei de 
participare. Un ofertant care acceptă cererea de 
extindere a valabilităţii ofertei nu-şi poate 
modifica oferta. 

V. 11) Modalitaţi de contestare a deciziei 
achizitorului de atribuire a contractului de 
achiziţie şi de soluţionare a contestaţiei  

Contestaţiile împotriva documentatiei de 
atribuire / deciziei achizitorului de atribuire a 
contractului de achiziţie se pot depune în termen 
de 3 zile de la primirea comunicărilor privind 
rezultatul procedurii, la adresa SC SIVECO 
ROMÂNIA SA - Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 
73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, 
sector 1, cod poştal 013685, Bucureşti, sau la 
fax nr. +40 21 302 33 91 
În vederea soluţionării contestaţiilor formulate în 
cadrul procedurii, Achizitorul va înfiinţa o 
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comisie competentă, formată dintr-un număr 
impar de persoane.  
Deciziile comisiei privind soluţionarea 
contestaţiilor vor fi emise în termen de 2 zile 
lucrătoare de la primirea contestaţiei la sediul 
achizitorului. 

 
 
VI. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢII TEHNICE) 

 
A. INTRODUCERE 

 
Prin prezenta Documentatie de Atribuire, SC SIVECO ROMANIA SA în calitate de partener în 
cadrul proiectului „Consiliere şi dezvoltare profesională-sistem transparent de pregătire pentru 
reuşita în cariera didactică”  invită operatorii economici interesati să depună oferte pentru achiziţia 
de „Servicii de informare si publicitate ” în conformitate cu cerinţele incluse in prezentul document.  
 
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il reprezinta dezvoltarea competentelor a 800 de cadre 
didactice din invatamantul preuniversitar, din judetele Cluj, Bistrita Nasaud, Sibiu, Mures printr-un 
program modern de formare continua in sprijinul dezvoltarii carierei didactice. 
Mai multe informatii despre proiect puteti gasi la urmatoarea adresa: www.cdp-fse.ro  
Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de informare si publicitate in cadrul proiectului 
„Consiliere şi dezvoltare profesională-sistem transparent de pregătire pentru reuşita în cariera 
didactică”, servicii care vor consta în:  

 Realizarea planului de comunicare a rezultatelor proiectului (realizare si coordonare), care 
va prezenta strategia de desfasurare a campaniei de promovare 

 Realizarea conceptului creativ, care va sta la baza dezvoltarii campaniei de promovare si 
publicitate a proiectului 

 Creatia si productia unui spot radio  

 Creatia si productia de bannere electronice 

 Creatia si productia de machete de presa 

 Realizarea si inregistrarea de testimoniale ale participantilor in proiect 

 Realizarea unui film de promovare a bunelor practici si de spoturi video pe baza 
testimonialelor 

 Multiplicarea filmului de promovare a bunelor practice si distributia controlata a acestuia 
catre publicurile interesate (cadre didactice din cele 4 judete ale proiectului) 

 Inchirierea unui spatiu publicitar:   
a) Inchiriere spatiu publicitar – publicitate on line 
b) inchiriere spatiu ublicitar pentru difuzare spot publicitar radio 
c) inchiriere spatiu publicitar pentru publicarea de machete de 

presa 

 crearea de comunicate de presa si diseminarea acestora in publicatii cu acoperire 
regionala pentru a anunta rezultatele finale ale proiectului. 
  

Toate activitatile descrise in prezenta sectiune, urmeaza a fi finalizate pana la data de 
30.04.2013. 

http://www.cdp-fse.ro/
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B. SPECIFICAŢII TEHNICE  

 
OBIECTUL CONTRACTULUI: Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de informare 
si publicitate in cadrul proiectului „Consiliere şi dezvoltare profesională-sistem transparent de 
pregătire pentru reuşita în cariera didactică” .  
 
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: obiectul  general al contractului il reprezinta 
dezvoltarea competentelor a 800 de cadre didactice din invatamantul preuniversitar, din judetele 
Cluj, Bistrita Nasaud, Sibiu, Mures printr-un program modern de formare continua in sprijinul 
dezvoltarii carierei didactice. 
 
Sectiunea SPECIFICATII TEHNICE face parte integranta din documentatia pentru elaborarea 
si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de 
catre fiecare ofertant propunerea tehnica. 
 
Toate cerintele sunt minimale si obligatorii. Daca caracteristicile minime obligatorii nu sunt 
indeplinite de oferta, aceasta este descalificata. 
 

A) Specificatii tehnice planul de comunicare 
 
Furnizorul de servicii va avea in vedere realizarea unui plan de comunicare al proiectului, in 
cadrul ofertei sale si va tine cont de urmatoarele aspecte:  

a. durata activitatilor propuse 
b. perioada de desfasurare a activitatilor propuse  
c. succesiunea activitatilor propuse 

Oferta tehnica va contine o propunere de plan de comunicare care va fi agreata ulterior impreuna 
cu achizitorul. 
Ofertantul va asigura coordonarea si supervizarea implementarii planului de comunicare. 
 

B)  Realizarea conceptului creativ 
 
Furnizorul va include in oferta tehnica 1 concept creativ de campanie de promovare a proiectului, 
ce va fi adaptat ulterior pentru toate mediile de difuzare. Conceptul creativ va include propuneri de 
slogan şi vizual pentru campanie, vor respecta cerinţele Manualului de Identitate Vizuală pentru 
Instrumente Structurale. 
 

C)  Specificatii tehnice spot radio 
 

- Se va propune si realiza un spot radio de 30 de secunde pentru difuzare radio, in limba 

romana, presupunand: elaborare script, întâlnire de preproducţie (PPM), înregistrarea 

vocilor (vocile vor fi propuse de ofertant), post producţie – sincronizarea dialogurilor, 

integrarea efectelor de sunet, transferul online, transferul drepturilor de autor. 

- Ofertantul va prezenta un concept creativ (scenariu) pentru realizarea spotului radio 

- Spotul radio va avea conţinut în concordanţă cu obiectivul proiectului/ campaniei. 

- Va fi furnizata  coloana sonora, impreuna cu drepturile de utilizare aferente  
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- Va respecta cerinţele Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale. 

- Va fi realizat în format de difuzare radio 

- Furnizorul va fi responsabil cu transmiterea spoturilor agreate cu achizitorul catre statiile 

radio propuse in oferta tehnica. 

 
Participantii la licitatie au obligatia sa includa in oferta tehnica un portofoliu care va cuprinde 
prezentarea a cel putin doua spoturi radio, realizate anterior de ofertant, pe suport CD. 

 

D) Specificatii tehnice bannere electronice 

 
- Ofertantul va prezenta in oferta tehnica un concept creativ (scenariu) pentru realizarea 

banner-ului electronic 

- Bannerul electronic se va realiza cu respectarea cerinţelor cuprinse în Manualul de 

Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale. 

- Bannerele online vor fi realizate in format flash cu continut dinamic si vor avea inclus 

contorizator de click-uri si link activ catre site-ul www.cdp-fse.ro. 

- Furnizorul va asigura transmiterea bannerelor catre fiecare site in parte si incarcarea 

acestora pe site.  

- Vor fi produse cel putin 4 formate de bannere online, la dimensiunile solicitate de fiecare 

site in parte, propus in media plan. 

 
E) Specificatii tehnice machete de presa 

 
- Ofertantul va prezenta un concept creativ pentru machetele de presa. Macheta va trebui sa 

fie color, iar dimensiunile machetei sa fie de cel putin ¼ din pagina publicatiei, pe care o 
transmite spre verificare Achizitorului 

- Publicarea articolelor se va face in paginile interioare ale publicatiei; nu se accepta pagini 
de sport si tabloide 

- Furnizorul va asigura servicii de machetare pentru minim 8 machete de presă, utilizând 

vizualul aprobat al campaniei.  

- Conceptia grafica a machetelor de presa trebuie sa respecte cerinţele Manualului de 

Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale. 

- Vor fi difuzate în format de print pentru tipar (tiff/pdf/jpg pentru print), conform media 

planului propus. 

 
F) Realizarea si inregistrarea de interviuri / testimoniale ale participantilor in proiect  

 
Testimonialele vor reprezenta scurte interviuri cu experţii în formare, participanţi la programul de 
formare continuă şi membri ai echipei de implementare. Scenariul propus va avea in vedere: 

- minim 4 participanti la formare (cate 1 din fiecare judet din proiect) 

- 2 experti in formare  

- 2 membri ai echipei de implementare 

http://www.cdp-fse.ro/
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Ofertantul va furniza in oferta sa tehnica o propunere de minim 3 intrebari pentru fiecare persoana 

pentru care se va realiza un testimonial. Propunerea va fi ulterior agreata cu achizitorul, care poate 

solicita modificari in privinta intrebarilor si a persoanelor intervievate. 

 
Inregistrarea interviurilor/testimonialelor va avea loc in cele 4 judete incluse in proiect. Fiecare 
testimonial va avea o durata cuprinsa intre 1-2 minute. 
 
Pentru inregistrarea testimonialelor ce vor fi folosite în realizarea materialelor de promovare, 
Achizitorul va pune la dispoziţia furnizorului datele de contact pentru toate persoanele care vor fi 
intervievate.  
 

G) Specificatii tehnice pentru realizarea unui film de promovare a bunelor practici si de 

spoturi video pe baza testimonialelor 

 
- Filmul de promovare a bunelor practici si spoturile video vor fi realizate pe baza 

testimonialelor inregistrate anterior 

- Ofertantul va furniza in oferta sa tehnica o propunere de structura de scenariu (mod de 

desfasurare) pentru filmul de promovare a bunelor practici. 

- Filmul de promovare a bunelor practici  

 va contine pe langa testimoniale si grafica sugestiva, comentarii, titraje relevante 

(explicatii care insotesc imaginile, ex: numele si functiile persoanelor din 

testimonial), fiind ilustrat cu muzica originală.  

 filmul de promovare va avea și o prezentare audio care se va derula în paralel cu 

imaginile (voice – over), pentru descrierea obiectivelor acestui proiect, menționarea 

surselor de finanțare cu accent pe contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene, 

ilustrarea exemplelor de bună practică, având drept suport Metodologia de 

promovare a exemplelor de bună practică realizată în cadrul proiectului. 

 va avea o durată intre 10-12 minute.  

- Spoturile video  

 vor fi produse 4 spoturi video, care vor contine cate un testimonial individual, 

selectat de comun acord cu achizitorul din cadrul celor realizate potrivit pct. F) de 

mai sus 

 va contine pe langa testimoniale si grafica sugestiva, comentarii, titraje relevante, 

fiind ilustrat cu muzica originală 

 va avea o durată intre 30-60 secunde  

 
- Vor avea conţinut în concordanţă cu obiectivul proiectului/ campaniei. 

- Ofertantul va furniza coloana sonora, cu drepturile de utilizare aferente  

- Vor respecta cerinţele Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente  Structurale. 

- Vor fi realizate în format de difuzare video si va avea inclusiv o varianta flash, Macromedia 

Flash Video, FLV 8, 700K, 720x576 pentru difuzarea pe Internet. 
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- In vederea realizării materialului video, acesta va fi furnizat in format full HD, dimensiune 

1920 x 1080 

- Imagine - Se vor folosi imagini filmate pe parcursul derulării contractului, dar vor putea fi 

incluse si unele realizate anterior, in cadrul proiectului, furnizate de achizitor. În vederea 

editării şi montării acestora se vor realiza următoarele activităţi: 

 editare electronică; 

 procesare: post procesare video computerizată; 

 editare grafică titluri, tranziţii, efecte video simple; 

 montaj imagine; 

 editare computerizată imagine finală film. 

 
H) Multiplicarea filmului de promovare a bunelor practici si a altor materiale de 

promovare a proiectului, pe suport DVD si distributia controlata a acestuia catre 

publicurile interesate 

 
Ofertantul va asigura urmatoarele servicii: 

- creatia si productia grafica pentru personalizare directa pe DVD si pe plicul de tip coperta al 

DVD-ului – pe care o va propune in oferta tehnica 

- multiplicarea filmului de promovare a bunelor practici si a altor materiale de promovare a 

proiectului (furnizate de catre achizitor) pe suport DVD, intr-un numar de minim 1000 

exemplare,  

- creatia unei interfete grafice pentru accesarea documentelor inscriptionate pe DVD 

 
DVD-ul va fi distribuit catre aproximativ 150 unitati de invatamant din cele 4 judete in care 
s-a derulat proiectul iar numarul de exemplare DVD care va fi expediat in fiecare locatie va 
fi stabilit de comun acord cu achizitorul. Lista de distributie va fi pusa la dispozitia 
Prestatorului de catre Achizitor. Predarea DVD-urilor catre scoli se va face pe baza unui 
proces verbal de predare-primire, in dublu exemplar (unul va ramane la Prestator si unul la 
scoala), in care vor fi solicitate cel putin urmatoarele informatii: datele persoanei care 
receptioneaza materialele (nume, prenume, serie si numar C.I., functia), unitatea de 
invatamant, cantitate, semnatura. 
 

I)  Inchiriere de spatiu publicitar 
 
Se va asigura achizitia spatiului media necesar difuzarii materialelor publicitare, conform media 
planului propus de operatorul economic si aprobat de Achizitor. 
 
Ofertantul va avea in vedere includerea a urmatoarelor canale media in oferta sa: online, radio, 
presa scrisa. Fiecare canal media propus va fi insotit de date concrete privind: 

 eficienta utilizarii acelui canal 

 afinitatea publicului tinta fata de canalul respectiv 

 gradul de acoperire si specificul audientelor 
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Media plan 
 
Se va alabora un Media Plan astfel incat sa asigure difuzarea spoturilor pe posturi radio, a web 
bannerelor pe website-uri si a machetelor de presa in presa cu acoperire regionala. 
 
Calendarul livrarilor spatiilor de difuzare pe fiecare dintre tipurile de canale media solicitate se va 
face conform termenelor garantate prin propunerea tehnica si agreate de catre Achizitor.  
 
Ofertantii vor face dovada disponibilitatii spatiilor media propuse in oferta tehnica prin prezentarea 
de acorduri/memo-dealuri sau orice alt inscris din care sa rezulte ca spatiul media ofertat se afla la 
dispozitia ofertantului pentru intreaga durata a campaniei in conformitate cu continutul media 
planului.  
 
Audienta 
 
Pentru specificul audientelor se va avea in vedere mentionarea unei entitati neutre si certificate de 
masurare a audientelor (de exemplu: BRAT pentru publicatii scrise, Studiul de Audienta si Trafic 
Internet (SATI) pentru online si ARA -  Asociatia pentru Radio Audienta pentru audienta radio). 
 
Difuzare spoturi radio: 
 

- Ofertantul va propune minim 2 staţii cu acoperire in toate judeţele vizate prin campanie: 

Sibiu, Bistrita Nasaud, Cluj, Mures.  

- Statiile propuse vor avea minim 1 milion de ascultatori / zi (daily reach) 

- Audienta fiecarei statii propuse va fi demonstrata cu documente provenind de la 

entitatile/autoritatile abilitate in auditarea performantelor de audienta a statiilor radio 

propuse (ARA sau echivalent). 

- Vor fi furnizate minim 50 de difuzari pe fiecare post 

- Operatorul economic va include în propunerea tehnică o justificare detaliată a alegerii 

stațiilor radio respective. 

- Pe aceste staţii ofertantul va asigura spaţiul de difuzare după cum urmează: 

o minim 100 de difuzări în cadrul campaniei de promovare 

o cel puţin 60% dintre difuzări se vor face de luni pana vineri, în intrevalul orar 7 – 

10 şi 17 – 22 

 
Difuzarea bannerelor online: 
 

- Ofertantul va nominaliza cel putin 4 pagini web cu stiri de interes general în cadrul carora 

va asigura spaţiu de difuzare 

- Se vor difuza bannere online fie pe prima pagină, fie pe pagini al căror conţinut are legătură 

cu diferitele activităţi din proiect.  

- Ofertantul va propune site-uri cu un trafic minim de 1000 de vizitatori unici lunar 

- Ofertantul va asigura un numar minim de 100.000 de afisari pentru bannerele online 



 

31 

- Prestatorul se asigura ca spatiile publicitare online inchiriate sunt disponibile, conform 

propunerii din media plan. 

 
Ofertantul va include in oferta sa tehnica o lista cu toate siteurile unde vor fi afisate bannerele, 
numarul de afisari cu respectarea conditiilor din specificatiile tehnice si numarul total de afisari 
ofertate.  

 
Ofertantul va prezenta in propunerea sa, informatii cu privire la traficul site-urilor selectate, 
facandu-se referire la site-ul www.trafic.ro sau la Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI) sau 
echivalent.  
 
Publicare machete de presa: 
 
- Ofertantul va propune minimum 4 publicatii cu difuzare locală în cele 4 judeţe vizate în 

campanie (câte 1 publicaţie/judeţ), situate in primele 3 publicatii locale din fiecare judet, după 

criteriul tirajului vândut.  

- Se vor difuza minim 2 machete in fiecare publicatie propusa – minim 8 machete in total. 

- Tirajul fiecarei publicatii propuse va fi demonstrat cu documente provenind de la 

entitatile/autoritatile abilitate in auditarea performantelor de tiraj a publicatiilor propuse (BRAT 

sau echivalent).  

- Vor fi asigurate exemplare din fiecare publicaţie/ediţie în care vor fi difuzate machetele de 

presa. 

 
 Crearea şi diseminarea de comunicate de presă 
 
- Ofertantul va realiza conţinutul pentru 2 comunicate de presa, care anunta rezultatele finale ale 

proiectului precum si informatii privind Simpozionul proiectului.  

- Conţinutul acestora va respecta cerinţele Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente 

Structurale. 

- Furnizorul va propune cate 1 publicaţie per judet situata în primele 3 cotidiane cu difuzare 

locală după criteriul tirajului vândut. Comunicatele de presa se vor publica in fiecare din cele 4 

publicatii propuse de ofertant. 

- Ofertantul va asigura inchirierea unui spaţiu de dimensiune cel putin¼ din pagina publicatiei, 

color. 

- Tirajul fiecarei publicatii propuse va fi demonstrat cu documente provenind de la 

entitatile/autoritatile abilitate in auditarea performantelor de tiraj a publicatiilor propuse (BRAT 

sau echivalent).  

- Publicarea comunicatelor de presa se va face in paginile interioare ale publicatiei; nu se 

accepta pagini de sport si tabloide 

- Furnizorul va asigura servicii de machetare pentru cele 8 aparitii in presă, utilizând vizualul 

aprobat al campaniei  

- Conceptia grafica a machetelor de presa trebuie sa respecte cerinţele Manualului de Identitate 

Vizuală pentru Instrumente Structurale. 

http://www.trafic.ro/
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- Vor fi difuzate în format de print pentru tipar (tiff/pdf/jpg pentru print), conform media planului 

propus. 

 
Furnizorul va agrea continutul comunicatelor de presa cu achizitorul, cel tarziu cu o zi inainte de 
data publicarii acestora. 
 
Alte cerinte 

 Prioritizarea activităţilor şi graficul de realizare a acestora se va realiza împreună şi cu 

acordul Achizitorului şi se va concretiza în Planul de execuţie ce va fi agreat şi semnat de 

ambele părţi în prima întâlnire de după semnarea contractului.  

 Orice rezultate sau drepturi legate de materialele realizate, inclusiv drepturi de autor şi/sau 

orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau 

ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor fi 

proprietatea Achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră 

necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură. 

 Layout-ul tuturor materialelor realizate va respecta toate prevederile Manualului de 

Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale. 

 Va fi realizat minim 1 varianta de concept creativ. Conceptul creativ va fi integrat şi va 

cumula grafica/scenariul pentru spot radio, materiale video, banner electronic, machete de 

presă etc. 

 Toate materialele ce vor fi realizate după semnarea contractului vor primi bun de tipar/ 

execuţie/difuzare de la Achizitor, în urma avizului primit de la Autoritatea de management. 

 
Monitorizare 
 
Furnizorul va asigura realizarea activitatii de monitorizare a materialelor publicitare difuzate pe 
canalele media propuse in media plan, astfel: 

 Raportul de monitorizare online va conţine cel putin urmatoarele informaţii: 

o Perioada în care s-a realizat difuzarea; 

o Pagina web pe care s-a realizat difuzarea; 

o Print screen după pagina web pe care este afişat banner-ul electronic; 

o Estimare a numărului de persoane atinse, ce aparţin publicului ţintă al campaniei. 

 Raportul de monitorizare radio va conţine cel putin urmatoarele informaţii: 

o Perioada în care s-a realizat difuzarea; 

o Postul pe care pe care s-a realizat difuzarea; 

o Numarul de difuzari 

o Estimare a numărului de ascultatori/ persoane atinse, ce aparţin publicului ţintă al 

campaniei. 

 Raportul de monitorizare presă scrisă va conţine: 

o Data în care s-a realizat difuzarea; 

o Publicaţia în care a apărut macheta/comunicatul; 

o Două exemplare în original ale publicaţiei în care s-a difuzat macheta/comunicatul. 
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o Tirajul si distribuţia/difuzarea 

o Estimare a numărului de persoane atinse, ce aparţin publicului ţintă al campaniei. 

 
Expertii solicitati vor avea urmatoarele responsabilitati: 
 
1. Coordonator de proiect 

 coordoneaza toate resursele implicate in derularea contractului (umane si financiare) 

 supervizeaza indeplinirea activitatilor din contract, conform calendarului aprobat cu 
Achizitorul 

 realizeaza rapoartele de activitate conform contractului 
 
2. Director de creatie 

 coordoneaza elaborarea conceptului creativ si a materialelor de promovare din contract 

 dezvolta conceptul creativ aprobat de achizitor, atat grafic, cat si din punct de vedere text 

 coordoneaza productia materialelor de promovare, in urma aprobarii conceptului de catre 
Achizitor 

 
3. Expert planificare si achizitie media 

 intocmeste media planul pentru fiecare canal de promovare, pe care il agreeaza cu 
Achizitorul 

 contracteaza spatiile media, conform media planului aprobat 

 supervizeaza implementarea campaniei media conform planului aprobat 

 realizeaza rapoartele de monitorizare a difuzarii campaniei pe canalele media aprobate. 
 
La depunerea ofertelor, ofertantii trebuie sa respecte toate instructiunile, formularele, cerintele din 
Specificatiile tehnice, clauzele contractuale si specificatiile continute in aceasta documentatie 
pentru ofertanti.  
Transmiterea unei oferte care nu contine toate informatiile si documentele cerute, pana la termenul 
limita de depunere a ofertelor specificat, va  duce la descalificarea ofertei.  
Anexele si formularele prevazute in cadrul documentatiei de atribuire trebuie completate in mod 
corespunzator. Formularele, declaratiile si certificatele prevazute trebuie semnate (nume, 
prenume, semnatura) si stampilate, in original, daca nu se specifica altfel, de persoanele sau 
institutiile autorizate. 
Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare care 
guverneaza acest contract ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt 
conditiile proprii de vanzare ale ofertantului. Nedepunerea in termenul prevazut a unei oferte care 
sa contina toate informatiile cerute va duce la respingerea acesteia.  
Prezentele Specificatii tehnice fac parte integranta din documentatia pentru elaborarea si 
prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre 
fiecare ofertant propunerea tehnica si financiara. 
Toate cerintele sunt minimale si obligatorii. Daca nu sunt indeplinite caracteristicile minime 
obligatorii, oferta este considerata neconforma. 
 
Nu se accepta depunerea de oferte pentru realizarea partiala a contractului ce urmeaza a fi 
atribuit. 
 



 

34 

Drepturi de proprietate intelectuala 
Castigatorul procedurii de achizitie (Prestatorul) va cesiona in intregime catre Achizitor (SC 
SIVECO ROMANIA SA) drepturile patrimoniale asupra creatiei si productiei publicitare si, in 
special, drepturile de utilizare sau exploatare prin orice mijloc sau procedeu existent la data intrarii 
in vigoare a contractului sau inventate sau aduse la cunostiinta publica la odata ulterioara, astfel 
cum sunt aceste drepturi prevazute de legislatia privind drepturile de autor si drepturile conexe. 
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor de la Prestator catre SIVECO are caracter exclusiv. 

Operatorii economici participanti trebuie sa prezinte o declaratie, prin care sa dovedeasca faptul ca 
la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, 
care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului. 
Documentul se va prezenta in original semnat si stampilat. Informatii detaliate privind 
reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia 
muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: 

http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html  
 
NOTA: Cerintele detaliate anterior reprezinta cerinte minime pentru ca oferta sa fie 
considerate conforma. Neconformitatea cu cerintele minime va atrage descalificarea ofertei 
tehnice ca neconforma 
 
Perioada previzionata de Achizitor pentru desfasurarea serviciilor este aprilie 2013, fara 
posibilitatea de decalare (prelungire) a activitatilor de prestare a serviciilor. 
 
Receptia si verificarea serviciului se va realiza prin intocmirea unui raport de difuzare, semnat de 
catre prestator (ofertant) si reprezentantul SIVECO  
 
Raportul de difuzare va fi insotit de mediaplanul si centralizatorul de preturi pentru luna 
precedenta, din care vor rezulta: nr. de difuzari, perioada de difuzare, contravaloarea prestatiilor 
precizate in anexa formularului de oferta.  
 
Prestatorul va asigura transmiterea catre SIVECO Romania SA, a raportului de difuzare la 
finalizarea campaniei.  
 

 Functie Nume Semnatura Data 
Acceptat 

? 
Da/Nu 

Avizat Consilier CEO Alexandra Tanase    

Avizat Consilier Juridic Adelina Predescu    

Avizat Responsabil Financiar Camelia Mocanu    

Avizat PM Catalina Popescu    

Avizat Responsabil 
comunicare 

Valentina Unguroiu 
   

Intocmit Expert Achizitii Diana Spinciu    

http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html
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VII- FORMULARE SI MODELE  
 
Fiecare ofertant care participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie are obligaţia 
de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzator şi 
semnate de persoanele autorizate.  

1. Formularul 1 – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 14 din OUG 66/2011  
2. Formularul 2 – Fişa de informaţii generale  
3. Formularul 3 – Declaraţie privind lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani 

(2009, 2010, 2011).  
4. Formularul 4 – Fişa de experienţa similară 
5. Formularul 5 – Declaraţie privind lista asociaţilor/subcontractanţilor  
6. Formularul 6 – Declararie privind asigurarea cu personal de specialitate, numarul si 

pregatirea acestora  
7. Formularul 7 – Curriculum vitae  
8. Formularul 8 – Declaratie de disponibilitatea  
9. Formularul 9 – Formularul de Oferta  
10. Formularul 10 – Scrisoare de înaintare 
11. Formularul 11 – Model garantie de participare 
12. Formularul 12 – Model de garnatie de buna executie 
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Formular nr.1 
Operator economic 
___ (denumirea/numele)____ 

DECLARATIE de respectare 
a OUG 66/2011 privind conflictul de interese 

in cadrul  procedurilor de achizitie  
 

Subscrisa................................................................, cu sediul in…………, str…………., inregistrata 
la Oficiul Registrului Comertului…………………., sub nr……………,  reprezentanta legal 
prin..............................................................................., in calitate de ofertant  la  procedura de 
achizitie.........................................................................., cod(uri) CPV: 
................................................... avand ca Achizitor ........................................, strada 
.......................................... (adresacompleta), declar pe propria raspundere sub sanctiunea 
excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte 
publice, ca  societatea: 

Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, şi 
anume: 

nu există legături între  subscrisa si structurile acţionariatului Achizitorului 

nu exista legaturi între subscrisa si membrii comisiei de evaluare 

nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta procedura de achizitie. 

De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris 
Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de 
achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) 
din O.U.G. nr.66/2011. 

Subscrisa, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 
doveditoare de care dispun. 

Înteleg de asemenea că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi respinsă. 

 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi preunme]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnătură şi ştampilă]___ 
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Formular nr. 2 

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

FISA INFORMATII GENERALE 
1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: ..............................Fax:............................. E-mail.................................... 

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare  ...........................................  (numarul, data si locul de 
inmatriculare/inregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii:  ...................................................................(in conformitate 
cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ..................................(adrese complete, 
telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

8. Principala piata a afacerilor: 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

______________________________________________________________________ 
                                           Cifra de afaceri anuala                       Cifra de afaceri anuala 
Anul                                        la 31 decembrie                                   la 31 decembrie 
                                                   (mii lei)                                             (echivalent euro) 
______________________________________________________________________ 
1.    2009 (2010)  
______________________________________________________________________ 
2.    2010 (2011) 
______________________________________________________________________ 
3.    2011 (2012) 
______________________________________________________________________ 
Media anuala: 
______________________________________________________________________ 
 

Operator economic, 

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

(semnatura autorizata) 
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Formular nr. 3            
              OFERTANTUL 
  ............................................. 
         (denumirea/numele)       
 
 
 

LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI) 
     Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa 
ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, 
ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
     Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii 
datelor din prezenta declaratie. 
     Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............... (denumirea si 
adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea 
noastra.                

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

(semnatura autorizata) 

 

Nr 
Ctr 

Contract 
(nr,data) 

Obiectul 
contractului 

Cod 
CPV 

Perioada 
de 

prestare 
a 

serviciilor 

Denumirea numele 
benficiarului/clientului/ 

Adresa 

Calitatea 
prestatorului 

Pretul total 
al 

contractului 

Procent 
indeplinit 

de 
prestator 

(%) 

Cantitatea 
(U.M.) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

2          
 

 

Operator economic 
(semnătura autorizată) 
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FORMULARUL 4  

CANDIDATUL /OFERTANTUL   

 

____(denumirea/numele)_____ 

EXPERIENŢA SIMILARA*) 

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 bifeaza opţiunea corespunzatoare) 

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociaţie) 

|_| contractant asociat 

|_| subcontractant 

4. Valoarea contractului: 

exprimata în  exprimata 

moneda în care în echivalent 

s-a încheiat  euro 

a) iniţiala (la data semnarii contractului):  _________            ___________  

b) finala (la data finalizarii contractului): _________             ___________ 

5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 
___________________________. 

6. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul îşi 
susţine experienţa similara: _______________________________ 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi prenume]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnatura şi ştampila]___ 

 



 

40 

Formular nr. 5 
      
      OFERTANTUL 
................................. 
    (denumirea/numele) 
 
DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA /PARŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI 

SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze 
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai achizitorului ____    (denumirea şi adresa achizitorului)   ____ cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 
4. Prezenta declaraţie este valabila până la data de ___________________________________________________ . 
 
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
 

           Ofertant, 

............................                                     (semnătura 

autorizata ) 
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LISTA SUBCONTRACTANTILOR 

Articol 
Serviciul/Activitatea 
subcontractat/a  

Valoarea 
aproximativ 

% din 
valoarea 
serviciilor 

Numele si adresa 
subcontractantului 

Declararea 
unor contracte 
similare 
executate 

Subcontractant 

      

      

      

Subcontractant 

      

      

      

Subcontractant 

      

      

      

      

Se va include in acest tabel o lista a serviciilor/activitatilor si valoarea lor corespunzatoare pentru care se 
propune utilizarea subcontractantilor, impreuna cu numele si adresele subcontractantilor propusi. 

. 
Data completarii ....................... 

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

(semnatura autorizata) 
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Anexa la formularul nr.5 
 ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr. ___/ __________ 
 Părţi contractante: 

Acest contract este încheiat între S.C. ………………………., cu sediul în (adresă, telefon, fax) 
…………….…….., reprezentată prin ……….. Director General şi ……………………. Director 
Economic, denumită în cele ce urmează contractant  

Şi 
S.C. ………………….., cu sediul în (adresă, telefon, fax) …………….…….., reprezentată prin 

……….. Director General şi ……………………. Director Economic, denumită în cele ce urmează 
subcontractant. 

Obiectul contractului: 
Art. 1.  Serviciile ce fac obiectul prezentului contract sunt servicii de: 

  - ____________________ 
  - ____________________ 

Art. 2. Valoarea serviciilor este conform ofertei prezentate de subcontractant. 
Art. 3. Contractantul va plăti subcontractantului următoarele sume: 

- lunar, în termen de _____ (zile) de la primirea de către contractant a facturii întocmite de 
subcontractant, contravaloarea serviciilor prestate în perioada respectivă 

Art. 4. Durata de prestare a serviciilor este în conformitate cu contractul, eşalonată conform 
graficului de execuţie, anexă la contract. 
Art. 5. Durata garanţiei de bună execuţie este de ______ luni şi începe de la data semnării 
procesului verbal încheiat la terminarea prestarii serviciilor. 

Alte dispoziţii: 
Art. 6. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor şi neîncadrarea din vina 
subcontractantului, în durata de prestare angajată de contractant în faţa beneficiarului, 
subcontractantul va plăti penalităţi de ____ % / zi întârziere din valoarea serviciilor nerealizate la 
termen. 
 Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute la art. 3., contractantul va plăti 
penalităţi de ______ % / zi de întârziere la suma datorată. 
Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe 
care contractantul le are faţă de Achizitor conform contractului 
“...................................................................”. 
Art. 8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, 
litigiile se vor soluţiona pe cale legală. 
 Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

Contractant ________________  Subcontractant _______________ 
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Anexa la Formularul nr. 5 
     OFERTANTUL 
..................................... 
  (denumirea/numele) 

LISTA ASOCIATILOR 
 

Articol 
Serviciu/Activit
ate 

Valoarea 
aproximati
va 

% din 
valoare
a 
servicii 

Numele si adresa 
asociatului 

Declararea unor 
contracte 
similare 
executate 

Liderul asociatiei 

      

      

      

Asociat   

      

      

      

Asociat   

      

      

      

 
Se va include in acest tabel o lista a categoriilor de servicii si valoarea lor corespunzatoare pentru 
fiecare asociat. 
Data completarii ....................... 

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

(semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 

 
 
 

   
Anexa la formularul nr.5 

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

Conform (încadrarea legală) __________________________ 
Noi, părţi semnatare: S.C. ___________________________ 
         S.C. ___________________________ 
ne asociem pentru a realiza în comun contractul 
“________________________________________.” 
 Activităţi contractuale ce se vor realiza în comun: 

1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
3. ____________________________  
Contribuţia financiară a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului comun: 
________ % S.C. __________________________ 
________ % S.C. __________________________ 
Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 
- liderul asociaţiei S.C. ______________________ preia responsabilitate şi primeşte 

instrucţiuni de la achizitor în folosul partenerilor de asociere 
Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate: 
- conform procentelor de participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare a sarcinilor 

convenite de comun acord. 
Cauzele încetării asociaţei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării: 
- încetarea asociaţei în cazul denunţării unilaterale a unui asociat a Acordului  de asociere 
- modul de împărţire a rezltatelor lichidării este conform procentului de participare a fiecărei 

părţi până la data încetării asociaţiei. 
 

Repartizarea fizică, valorică şi procentuală a contractului preluate de fiecare asociat pentru 
prestarea serviciilor suspuse procedurii: 
________ % S.C. __________________________ 
________ % S.C. __________________________ 
Liderul asociaţiei: S.C. ___________________ 
Alte clauze: ________________________ 
Data completării: _______ 

Liderul asociaţiei                                                                                   Asociat 
_____________                                                                        _______________ 
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Formular nr. 6 
       OFERTANTUL 
.....................................    
(denumirea/numele)      

 
LISTA PERSONALULUI IMPLICAT IN INDEPLINIREA CONTRACTULUI 

 Subsemnatul, ………………………., Director General al S.C. …………………, declar pe 
propria răspundere că pentru contractul ____________________________”, voi folosi următorul 
personal: 
 

Nr. 
crt. 

Specialitatea 

Numele şi 
prenumele 

Experienta 
relevanta 
(nr.ani) 

Angajat 

permanent temporar 

1      

2      

3      

      

n      

 
Data completarii …………………      

 
Operator economic, 

………….. 
(semnătură autorizată) 
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Formularul 7 

CURRICULUM VITAE  
Poziţia propusa in contract:    …………………………………………… 
1. Prenume:         
2. Nume:     
3.  Data si locul naşterii:  
4. Naţionalitatea:       
5. Starea civila:       
 Adresa (telefon/fax/e-mail): 
6.  Pregătire profesionala: 

Institutia:  

Data: 
De la (luna/anul) 
La (luna/anul) 

 

Licenta:  

7.  Limbi straine 
(Pe scara de la 1 la 5, unde 5 este maxim): 

Limba Nivel Citit Vorbit Scris 

 Limba materna    

     

8. Membru in asociatii profesionale: 
9. Alte abilitati (de ex. operare calculator, etc.):  
10. Pozitia ocupata in prezent: 
11. Ani de  experienta profesionala: 
12. Calificari cheie: 
13. Experienta specifica in proiecte similare: 

Tara Data: de la (luna/anul)  
la (luna/anul) 

Denumirea si o descriere 
sumara a proiectului 

   

   

 
14. Experienţa profesionala: 

Data: de la (luna/anul) la (luna/anul)  

Locul (tara si localitatea)  

Companie/organizaţie  

Poziţie  

Descrierea activităţii întreprinse  

 
15. Altele: 
 
Data completării ....................... 
Semnatura titular CV...................... 
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Formularul 8 

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE 
 

 Eu,____________________________________ (numele si prenumele persoanei 
declarate pentru o anumita pozitie) prin prezenta, i îmi declar disponibilitatea si dorinţa de a 
îndeplinii activitatea pentru care sunt propus, respectiv_______________________ (pozitia din 
contract), pentru contractual avand ca obiect __________________________________ (se 
introduce denumirea contractului) 
Semnătura şi data……………………………………………………………………………. 

         ......................................... 
(semnatura) 
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    Formular nr. 9 
 
OFERTANTUL                                           Inregistrat la sediul achizitorului  
……………………........                                                      nr. _________ / __ . __ . ____ 
(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTĂ 
Către .................................................................................................... 

  (denumirea achizitorului 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 ...................... (denumirea serviciului) Lot ………, 
pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă 
după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma 
în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile 
din caietul de sarcini, in termen de ___________________ zile de la solicitarea achizitorului.  
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) 
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) 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 _____/_____/_____ 
Operator economic 

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură),  
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Anexa Formular 9 
 

OFERTANTUL                                           Inregistrat la sediul achizitorului  
……………………........                                                      nr. _________ / __ . __ . ____ 
(denumirea/numele) 

 
Centralizator preturi 

 

  U.M 
Units 

(1)  

*Pret unitar, 
fara TVA 

(2)  

Total  in Lei 
(fara TVA) 
(3)=(1) x(2) 

1.1 Plan de comunicare a rezultatelor proiectului          

Servicii de Elaborare plan de comunicare  set 1 
  

Servicii de Coordonare si supervizare implementare plan 
de comunicare  

set 1 
  

Total 1.1       
 

1.2 Campanie de promovare pe baza de testimoniale        
 

Servicii de Selectie, inregistrare si realizare 
testimoniale/interviuri 

buc 8 
  

Servicii de Creatie materiale proiect / Concept creativ set 1 
  

Productie bannere online/electronice buc 4 
  

Productie spot radio buc 1 
  

Productie vizual machete de presa buc 1 
  

DTP machete de presa (adaptare vizual) buc 8 
  

Servicii de Creatie si productie film de promovare a 
bunelor practici 

buc 1 
  

Servicii de Multiplicare film de promovare a bunelor 
practici si alte materiale de promovare 

buc 1000 
  

Productie spoturi video  buc 4 
  

Total 1.2       
 

1.3 Difuzare materiale promovare        
 

Servicii de Elaboare media plan buc 1 
  

Servicii de difuzare Bannere Online pe 4 site-uri set 4 
  

Servicii de publicare machete de presa in Presa 
locala/regionala  

buc 8 
  

Servicii de Distributie DVD-uri catre scoli  buc 150 
  

Servicii difuzare spot radio buc 100 
  

Servicii monitorizare campanie media set 1 
  

Total 1.3       
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  U.M 
Units 

(1)  

*Pret unitar, 
fara TVA 

(2)  

Total  in Lei 
(fara TVA) 
(3)=(1) x(2) 

1.4 Creare si diseminare comunicate de presa       
 

Servicii creare comunicate de presa buc 8 
  

Servicii publicare comunicate in presa locala/regionala si 
nationala 

buc 8 
  

Total 1.4       
 

Total        
 

 
 

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

(semnătura autorizată) 
 
* Nota:  Oferta financiara va fi prezentata pentru cantitatea  mentionata conform centralizatorului 
de preturi de mai sus 
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Formular nr. 10 
     OFERTANTUL                                           Inregistrat la sediul achizitorului  
……………………........                                                      nr. _________ / __ . __ . ____ 
(denumirea/numele) 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
Către:........................................................... 

(denumirea achizitorului  şi adresa completa ) 
 

Ca urmare a anuntului dumneavoastră, publicat in pe siteul ______________ sub 
nr………………, privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului 
………………....................(denumirea contractului de achiziţie) noi   
………………………………(denumirea/numele ofertantului)  vă transmitem alăturat următoarele : 

Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând:  : 

a) Oferta ; 

b) Documentele care însoţesc oferta. 

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

Data completării: 

 
Operator economic, 

.................................................. 
(semnătura autorizată) 
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FORMULAR nr. 11 

                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului  

 
 

Catre ___________________________________________ 
                              (denumirea achizitorului si adresa completa) 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, 
                        (denumirea contractului de achizitie) 
noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________, 
                      (denumirea bancii)                                                                                             (adresa 
bancii) 
ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de 
                                                           (denumirea achizitorului)  
__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba 
                    (in litere si in cifre) 
obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa achizitorul sa specifice ca 
suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile 
urmatoare: 
 
    a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate  
                                                  (denumirea/numele) 
a acesteia; 
                     
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                    (denumirea/numele) 
nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; 
 
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                     (denumirea/numele) 
a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 
 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________. 
 
Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
                     (semnatura autorizata) 
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FORMULAR nr. 12 

 

              BANCA 

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

          (denumirea) 

 

 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 

 

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

                  (denumirea achizitorului  şi adresa completă) 

 

    Cu privire la contractul de achiziţie...................................................................., 

                                                        (denumirea contractului) 

încheiat între ..................................., în calitate de contractant, şi ......................................, în 

calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la 

...................................sume de .................... reprezentând ........% din valoarea contractului 

respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima să cerere însoţită de o declaraţie cu privire la 

neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul 

de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o 

altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. 

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

    În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a 

garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului 

băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi 

pierde valabilitatea. 

 

 

    Parafată de Banca ............... în ziua ..... luna ........... anul ...... 

 

    (semnătura autorizată) 
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SECTIUNEA IV 

MODEL DE CONTRACT ORIENTATIV 

 
Preambul: 

In temeiul Ordinului nr. 1050 din 26.10.2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire 
aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul 
“Convergenta” emis de Ministrul Afacerilor Europene, 

 

CONTRACT DE SERVICII  

nr. ___ din data de __.__.2013 
 
Art. 1. Partile contractante. 
 

(1) S.C. SIVECO ROMANIA S.A. cu sediul in ROMANIA, Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 73-
81, Complex Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, Bucureşti, 
telefon/fax 021/3023300; 021/3023391, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe 
langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/14658/1992, cod fiscal RO476331, cont IBAN 
.............................. deschis la BRD Militari, reprezentata legal prin Irina SOCOL– 
Presedinte/Director General, in calitate de Achizitor, pe de o parte, 

Si 
(2) _______________________, cu sediul in ___________, Str._____________________ nr. 

___, telefon/fax ____________, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J__/____/___, 
CUI ______, reprezentata prin __________ cu functia de ____________  in calitate de 
Prestator, pe de alta parte. 

 
Art. 2. Definitii 
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. Contract – reprezinta prezentul contract si toate anexele sale; 

b. Achizitor si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul 

contract; In prezentul contract calitatea de Achizitor este detinuta de SIVECO ROMANIA 

SA 

c.  Beneficiar - un operator, un organism sau o intreprindere, din domeniul public sau privat, 

responsabil pentru iniţierea sau pentru iniţierea şi implementarea operaţiunilor. In contextul 

schemelor de ajutor in temeiul Articolului 87 din Tratat, beneficiarii sunt intreprinderile  

publice sau private, care realizează un proiect individual si primesc ajutor public 

d. Prestator - partea care se obliga sa presteze servicii in schimbul unei remuneratii tarifare; 

In prezentul contract calitatea de Prestator este detinuta de............ 

e. Contract de finanţare – contract incheiat intre AMPOSDRU/OI responsabil şi beneficiar 

prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile privind finanţarea şi implementarea unei 

operaţiuni selectate in conformitate cu prevederile legale in vigoare 

f. Pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, 
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

g. Servicii - activitati a caror prestare fac obiectul contractului; 
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h. Produse – materialele publicitare şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la 
prezentul contract şi/sau în Documentele Contractului şi pe care Prestatorul are obligaţia 
de a le executa si livra conform contractului; 

i. Forţa majoră-un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii 
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea 
evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, 
restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 
enunciativă. 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; 

j. Zi- zi calendaristică;  
k. An- 365 de zile. 
l. Luna – luna calendaristica;  
m. Proiect - Proiectul “ Consiliere şi dezvoltare profesională - sistem transparent de pregătire pentru 

reuşita în cariera didactică” derulat in baza Contractului de finantare cu numar de 
identificareID: POSDRU/87/1.3/S/56116 
 

Art. 3. Interpretare 
1.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 

singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este 
permis de context. 

1.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca 
nu se specifica in mod diferit. 

 
Clauze obligatorii 

 
Art. 4. Obiectul contractului 
4.1. (1) Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de campanii de publicitate (COD CPV: 

79341400-0) pentru realizarea Activitatii ..... “……………..” din cadrul Proiectului 
POSDRU/87/1.3/S/56116 ce urmeaza a se va desfasura atat in media audiovizuala cat si in 
media scrisa.   
(2)  Pentru realizarea serviciilor prestatorul  va furniza: un media plan care se va  aproba de 
catre Achizitor,  materialele publicitare necesare campaniei (spot tv, spot indoor si machete 
de presa scrisa) precum si rapoarte lunare de monitorizare. 

4.2. Prestarea serviciilor si furnizarea materialelor publicitare, a media planului si a rapoartelor de 
monitorizare ce formeaza obiectul contractului se va face conform Specificatiilor Tehnice - 
Anexa 1, Oferta tehnica a Prestatorului Anexa 2 si a conditiilor stabilite in prezentul contract.  

4.3. Proiectul “ Consiliere şi dezvoltare profesională - sistem transparent de pregătire pentru reuşita în 

cariera didactică” derulat in baza Contractului de finantare cu numar de identificare ID: 
POSDRU/87/1.3/S/56116 

este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în 

sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 
.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educatie si formare profesională” 

4.4. Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea 
contractului de prestari serviciide campanii de publicitate. 



 

56 

 
Art. 5. Pretul contractului 
5.1. Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, 

platibil prestatorului de catre achizitor conform ofertei financiare a Prestatorului (Anexa 3), 
este de ________ lei, la care se adauga T.V.A, conform prevederilor legale in vigoare.  

5.2. Pretul se va plati conform Graficului de facturare agreat de catre parti (Anexa 4). 
 

5.3. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator in termen de 30 zile de la  data 
primirii facturii emisa de Prestator.  Plata se va face dupa receptia cantitativa si calitativa a 
serviciilor, inclusiv a Rapoartelor de activitate emise de Prestator si dupa semnarea 
Procesului verbal de receptie de catre ambele parti.  

5.4. Pretul este fix si nu poate fi ajustat pe toata durata contractului. 
5.5. Pretul datorat va include toate costurile aferente prestarii serviciilor inclusiv costurile de 

transport si cazare si alte costuri auxiliare/suplimentare efectuate in vederea executarii 
serviciilor prevazute in contract. 

 
Art. 6. Modalitati de plata 

6.1. Prestatorul are obligatia de a emite factura detaliata, gratuit, pe suport de hartie si in format 
electronic, conform Graficului de facturare stabilit de parti (Anexa 4). Factura va mentiona, in 
afara de numele Achizitorului, denumirea proiectului respectiv “Consiliere şi dezvoltare 
profesională - sistem transparent de pregătire pentru reuşita în cariera didactică”si numarul 
contractului de finantare respectiv ID: POSDRU/87/1.3/S/56116 

6.2. (1) Plata pentru valoarea serviciilor se va efectua de catre Beneficiar prin ordin de plata in 
termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii emise de prestator insotita de raportul de 
activitate lunar privind serviciile lunare prestate si procesele-verbale de receptie a 
materialelor publicitare, atunci cand este cazul, in contul bancar al Prestatorului inscris in 
factura fiscala eliberata de catre acesta.  
(2).Termenul de plata mentionat mai sus, nu va incepe sa curga in cazul in care Prestatorul 
nu transmite factura insotita de toate documentele mentionate la alin. (1) sau in cazul in care 
factura sau documentele justificative sunt gresit intocmite sau exista documente lipsa. In 
acest caz, Achizitorul va avea dreptul de a returna Prestatorului factura si documentele 
justificative intocmite gresit in vederea remedierii lor, termenul de plata urmand a incepe sa 
curga de la data la care Achizitorul va primi de la Prestator factura fiscala si documentele 
justificative corect si complet intocmite. Achizitorul va transmite Prestatorului toate solicitarile 
de remediere in maxim 5 zile de la primirea documentelor, in caz contrar se va considera ca 
documente sunt acceptate si termenul de plata va curge. 
 

 
Art. 7. Durata contractului 
7.1. Durata prezentului contract este de ............... luni, incepand cu data semnarii lui, respectiv 

pana la data de 31.05.2013. 
7.2. Expirarea duratei contractului nu produce efecte asupra obligatiilor partilor devenite 

scadente anterior acestei date. 
 
Art. 8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt: 
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1. Anexa 1 - Specificatii Tehnice,  
2. Anexa 2- Oferta tehnica a prestatorului,  
3. Anexa 3 – Oferta financiara a prestatorului; 
4. Anexa 4 – Graficul de facturare  
5. Anexa 5 - Declaratia de exclusivitate si disponibilitate semnata de fiecare expert in parte, 
6. Anexa 6 – Graficul de prestare a activitatilor 
7. Anexa 7 – Raportul de evaluare a impactului 
8. Anexa 8 – Model proces verbal de receptie 
9. Anexa 9 - Media planul actualizat 
10. Actele aditionale la contract sau anexele la acesta, daca este cazul. 

 

8.2 In cazul in care pe parcursul executarii prezentului contract vor exista neconcordante cu privire 

la modul de executare a serviciilor de catre Prestator, calitatea prestarii serviciilor se va aprecia in 
functie de prevederile urmatoarelor documente si in ordinea urmatoare: 

a) Specificatiile tehnice; 
b) Oferta tehnica 

Art. 9. Obligatiile principale ale prestatorului 
9.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in 

perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul 
contract, si/sau prin documentele contractului enumerate la art. 8. 

9.2. Expertii desemnati cu executarea contractului de catre Prestator sunt urmatorii : 
a) Expert cheie Coordonator proiect –  
b) Expert cheie Director Creatie– 

c) Expert Cheie planificare si achizitii media 

9.3. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in 
propunerea tehnica, Anexa 3 la contract. 

9.4. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile şi să execute materialele publicitare, respectiv să 
emită şi să livreze Beneficiarului rapoartele de monitorizare la termenele prevăzute în 
Graficul de prestare  (Anexa nr. 6).  

9.5. Achizitorul are dreptul de a solicita Prestatorului adaptarea calendarului media in functie de 
necesitatile sau oportunitatile bazate pe activitatile programului, in momentul raportarilor 
lunare sau oricand pe parcursul derularii campaniei.  

9.6. Prestatorul se obliga sa asigure servicii de monitorizare media privind livrarile din calendarul 
media, Prestatorul avand obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului documente de 
certificare a conformitatii livrarilor cu cerintele si performantele stabilite prin contract.  

9.7. Prestatorul se obliga sa certifice livrarile asumate prin contract prin punerea la dispozitia 
Achizitorului, cu ocazia rapoartelor lunare si a raportului final, a documentelor apte sa 
constituie o astfel de certificare: documente provenind de la entitatile/autoritatile abilitate in 
auditarea performantelor de audienta, tiraj, trafic a canalelor media propuse (.......................). 

9.8. Prestatorul se obliga si garanteaza Achizitorului accesul zilnic la informatii privind livrarile, 
prin asigurarea disponibilitatii Expertului coordonator, atat pentru furnizarea acestor informatii 
cat si pentru raportarile prevazute de contract sau intalniri in cadrul proiectului. 

9.9. Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
i. reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, si 
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ii. daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia  situatiei in 
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre 
achizitor. 
 

Art. 10. Obligatiile principale ale achizitorului 
10.1. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile 

prestate. 
10.2. Achizitorul se obliga sa receptioneze materialele publicitare si, , sa aprobe rapoartele de 

activitate cuprinzand serviciile prestate in conformitate cu dispozitiile art. 15. 
10.3. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 zile de la primirea 

facturii. Factura va fi insotita de copii dupa procesul verbal de receptie a rapoartelor legale si 
de raportul lunar de activitate intocmit de catre prestator. 

10.4. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii 
necesare pentru indeplinirea contractului. 

 
Art. 11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
11.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca 
penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1 % pentru fiecare zi de intarziere,  
din contravaloarea prestatiilor neefectuate. 

11.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu 
o cota procentuala de 0,1 % pentru fiecare zi de intarziere, din plata neefectuata. 

11.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 
culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere 
rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese. 

11.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa 
adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma sau oricare dintre 
expertii desemnati pierd dreptul de a-si exercita profesia sau in situatia in care prestatorul 
notifica inlocuirea vreunui expert desemnat cu persoane care nu indeplinesc cerintele 
minime stabilite in documentatia de atribuire. In acest caz, prestatorul are dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data 
denuntarii unilaterale a contractului. 

11.5. Achizitorul va avea dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in situatia in care 
Contractul de finantare incheiat cu OIPOSDRU, a incetat din orice motiv. Denuntarea va 
deveni efectiva in termen de 3 zile de la primirea de catre Prestator a unei notificari in acest 
sens din partea Achizitorului. 

11.6. . (1) Achizitorul va avea dreptul de a suspenda executarea prezentului contract in situatia in 
care Contractul de finantare incheiat cu OIPOSDRU, a fost suspendat din orice motiv.  

(2) Suspendarea executarii contractului va deveni efectiva in termen de 2 zilelucratoare de la 
primirea de catre Prestator a unei notificari in acest sens din partea Achizitorului. 

(3) Reluarea executarii contractului se va face in baza unei notificari scrise transmise de 
Achizitor catre Prestator. In baza acestei notificari partile vor stabili de comun acord 
actualizarea termenelor de realizare a contractului, urmand a incheia un act aditional in acest 
sens. 

 
Clauze specifice 
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Art. 12. Garantia de buna executie a contractului 
12.1. Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie in valoare totala de 

_________ (…………………………………………………………) lei, reprezentand 5 % din 
valoarea contractului fara T.V.A, in termen de 10 zile de la semnarea 
contractului.Valabilitatea garantiei va depăşi cu 30 de zile valabilitatea contractului.  

12.2. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare după ce prestatorul face 
dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte 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.    

12.4. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la 
îndeplinirea obligaţiilor asumate printr-o solicitare scrisa a prestatorului. 

 
Art. 13 Alte responsabilitati ale prestatorului 
13.1. Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa 
tehnica. 

13.2. Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie 
definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora 
este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 

13.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu 
termenele de prestare convenite prin Graficul de prestare – Anexa 6. Totodata, este 
raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si 
de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 

13.4. Prestatorul are obligatia de a prezenta lunar Achizitorului un raport de activitate privind 
activitatile indeplinite de acesta in cadrul prezentului contract insotit dupa caz, de 
rapoartele de monitorizare saptamanale si lunare, procesele verbale de predare-primire a 
materialelor publicitare si orice alte documente pe care Prestatorul este obligat sa le 
prezinte Achizitorului conform contractului.  

13.5. Prestatorul are obligatia sa furnizeze organismelor de audit si de control, inclusiv 
AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, atunci cand se solicita de catre Achizitor, toate 
informatiile si documentele privind activitatile desfasurate de Prestator pentru indeplinirea 
obiectului prezentului contract.    

13.6. In cazul in care, pentru serviciile mentionate la pct. 4.1 din prezentul contract, apar erori de 
publicare/difuzare, din vina Prestatorului, acesta are obligatia de a publica/difuza erate, in 
termen de 2 zile, cu suportarea cheltuielilor corespunzatoare 

13.7. Prestatorul se va asigura ca in materialul publicitar pe care il transmite spre difuzare este 
mentionata denumirea Achizitorului precum si celelalte elemente si  mentiuni obligatorii 
prevazute de manualul de identitate vizuala. 

13.8. Prestatorul are obligatia sa asigure disponibilitatea expertilor desemnaţi conform propunerii 
tehnice şi să asigure îndeplinirea de către acestia a responsabilitatilor si activitatilor ce le 
revin. 
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13.9. Are obligatia sa consulte Achizitorul cu privire la orice aspect sau problema care apare in 
procesul de implementare. 

 
Art. 14. Raportare, monitorizare si evaluare 
14.1. Prestatorul se obliga sa asigure servicii de monitorizare media privind livrarile din 

calendarul media conform Art. 9, Prestatorul avand obligatia de a pune la dispozitia 
Achizitorului documente de certificare a conformitatii livrarilor conform art. 9.6 din contract.  

14.2. Certificarea livrarilor se va face de catre Prestator cu ocazia transmiterii rapoartelor lunare 
si a raportului final. Documentele prin care se va face certificarea livrarilor conform 
contractului si art. 9.6, constau in certificari furnizate de entitatile/autoritatile abilitate in 
auditarea performantelor de audienta, tiraj, trafic a canalelor media propuse (....................) . 

14.3. Prestatorul este pe deplin raspunzator de obtinerea rezultatelor prevazute in Specificatiile 
Tehnice si in Oferta Tehnica, respectiv Anexa 1 si Anexa 2 la Contract. 

14.4. Prestatorul are obligatia completarii si transmiterii catre Achizitor a urmatoarelor rapoarte, 
in conformitate cu cerintele Specificatiilor Tehnice, Anexa 1 la contract:  

 Raport saptamanal detaliat al livrarilor de spatii media; 

 Raport de monitorizare lunar cu interpretarea rezultatelor de audienta prin prisma 
obiectivelor proiectului; 

 Raport final detaliat cuprinzand si Raportul de evaluare a impactului confom Anexei 7 
la Contract 

 Orice alte rapoarte solicitate de Achizitor, in termen de 48 de ore de la primirea cererii. 
14.5. Raportul saptamanal trebuie sa includa modul de implementare a activitatilor contractului 

(perioadele de difuzare a spotului/publicarea a machetelor de presa scrisa, orele de 
difuzare a spotului, obstacole intampinate, solutiile adoptate, recomandari etc.) precum si 
implementarea planurilor media pentru fiecare canal media utilizat (cu indicatorii tehnici 
specifici). 

14.6. Rapoartele lunare de monitorizare vor cuprinde si informatii referitoare la audientele 
inregistrate. Acestea vor fi certificate de entitatile/autoritatile abilitate in auditarea 
performantelor de audienta, tiraj, trafic a canalelor media propuse. In cazul aparitiei unor 
discrepante (ex. erori de difuzare ale furnizorilor), acestea vor fi mentionate in raport si se 
vor oferi solutii de corectare in timp real (reprogramari). 

14.7. Rapoartele lunare de monitorizare vor fi insotite de documente emise de catre posturile 
TV/indoor prin care sa se certifice calendarul difuzarilor lunare sau de copia publicatiei (in 
caul presei scrise). 

14.8. Rapoartele vor fi prezentate atat in format sintetic (tabelar) cat si in format detaliat (narativ). 
14.9. Raportul final prevazut in articolul precedent va fi depus in termen de 15 zile de la 

incheierea perioadei de difuzare a materialelor publicitare si va fi insotit de documente care 
sa demonstreze atingerea obiectivelor. In cazul in care Achizitorul are observatii cu privire 
la continutul raportului, Prestatorul va transmite spre aprobare ultima versiune a acestuia, 
in termen de 10 zile de la primirea observatiilor de la Achizitor.  

14.10. Raportul final va cuprinde pe langa cele aratate in articolele de mai sus si informatiile 
prevazute in Specificatiile Tehnice, Anexa 1 la contract, respectiv detalii tehnice, 
administrative si financiare, evaluarea obiectivelor propuse si a rezultatelor obtinute, etc. 

14.11. In indeplinirea obligatiilor sale privind monitorizarea si evaluarea, Prestatorul va avea in 
vedere cerintele Specificatiilor Tehnice, oferta tehnica si orice alt document contractual 
privind aceste aspecte. 
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Art. 15. Receptie si verificari 
15.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din Specificatiile tehnice. 
15.2. Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii desemnati, in conformitate 

cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris 
prestatorului, identitatea persoanelor imputernicite pentru acest scop. 

15.3. (1) Serviciile prestate de catre Prestator vor fi considerate acceptate de catre Achizitor, 
dupa semnarea de catre Achizitor a Procesului verbal de receptie calitativa si cantitativa 
aferent.  

(2) Receptia serviciilor se va face pe baza rapoartelor de activitate pentru serviciile mentionate la 
pct. 4.1 si prezentate in conditiile art. 13.4. Documentul justificativ care atesta efectuarea serviciilor 
prestate si care va sta la baza receptiei serviciilor va consta in rapoartele intermediare si raportul 
final (agregat) de monitorizare pentru fiecare canal de promovare vizat, respectiv TV şi on-line; 
(3) Dupa primirea integrala a documentelor mentionate mai sus, Achizitorul va proceda la analiza 
lor in vederea verificarii conformitatii modului de prestare a serviciilor cu cerintele din Anexele 1 si 
2.  
(4) In cazul in care Achizitorul constata neconformitati, acesta va transmite o notificare scrisa in 
acest sens Prestatorului, pentru clarificarea aspectelor in cauza, Prestatorul avand obligatia de a 
raspunde la solicitarile Achizitorului in termenul indicat in adresa in cauza, termen care nu va putea 

fi mai mic de 1 zi lucrătoare. 
 

 
Art. 16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
16.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor imediat dupa semnarea 

contractului la prima solicitare din partea Beneficiarului. 
16.2. Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parti, 

termen care se calculeaza de la data comunicarii de catre Achizitor a tematicii/problematicii 
necesar a fi analizate in cadrul unui raport legal. 

16.3. In cazul in care: 
i. orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau 
ii. alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea 

contractului de catre prestator,  
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei 
etape de elaborare a rapoartelor legale, atunci partile vor revizui, dupa caz, de comun acord, 
perioada de prestare. 
16.4. In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, 

orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati 
prestatorului. 

16.5. Prestatorul intelege faptul ca derularea prezentului Contract este conditionata de existenta, 
perioada de valabilitate incadrarea in perioada de implementare a Proiectului astfel cum 
sunt descrise in Contractul de finantare incheiat intre Beneficiar si Ministerul Muncii, 
Familiei si Proiectiei Sociale (MMFPS), Directia Generala Autoritatea de Management 
pentru Programul Operational  Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” (AMPOSDRU), 
cu delegarile ulterioare de responsabilitati, pentru realizarea proiectului “Consiliere şi 

dezvoltare profesională - sistem transparent de pregătire pentru reuşita în cariera didactică” si ca 

intarzierea in executarea obligatiilor rezultand din prezentul contract, ar putea avea ca efect 
imposibilitatea acoperirii integrale a cantitatii de servicii. 
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16.6. (2) In acest context, Prestatorul este de acord sa faca toate demersurile necesare in 
vederea finalizarii prestarii serviciilor in termenul stabilit in Anexa 1. 

 
Art. 17. Experti desemnati 
17.1. Inlocuirea expertilor pusi la dispozitia Achizitorului de catre Prestator, se va putea face 

numai cu acordul prealabil al Achizitorului pentru motive temeinic justificate precum: boala, 

deces, incetarea raporturilor de munca dintre unul dintre membrii/membrii echipei de 
experti si prestator. In cazul inlocuirii, unui membru al echipei de experti, prestatorul va 
asigura ca inlocuitor o persoana cu o experienta profesionala cel putin egala cu cea a 
persoanei care este inlocuita, si care sa respecte cerintele privind calificarile, profilul si 
experienta profesionala prevazute in specificatiile tehnice, prin incheieirea unui act aditional 
la contract.  

17.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a nu fi de acord cu inlocuirea expertilor desemnati, chiar si 
in situatia in care persoana propusa de catre Prestator indeplineste cerintele minime din 
specificatiile tehnice, daca are rezerve fata de indeplinirea in aceleasi conditii a obligatiilor 
contractuale de catre Prestator. In acest caz Achizitorul poate denunta unilateral contractul 
conform art. 11.4. 

17.3. Inlocuirea expertilor va deveni efectiva numai dupa parcurgerea procedurilor prevazute in 
contractul de finantare a Proiectului si sub conditia aprobarii de catre OIPOSDRU a acestei 
inlocuiri.  
 

 
Art. 18. Cesiunea contractului 
Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, cu 
exceptia creantelor izvorate din prezentul contract. 
 
Art. 19. Incetarea/Rezilierea contractului 
19.1. Prezentul contract inceteaza:  

a. la expirarea duratei contractului; 
b. inainte de exirarea duratei pentru care a fost incheieat, prin acordul scris al partilor; 
c. in cazul incetarii contractului de finantare; 
d. prin denuntare unilaterala de catre Achizitor, in conditiile art. 11.4. din Contract; 

19.2. O parte poate rezilia acest Contract, de plin drept, fara  a mai fi necesara interventia 
unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti: 

a) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura 
insolventei inainte de inceperea executarii prezentului contract; 

b) cesioneaza obligatiile sale prevazute de prezentul contract  
c) daca, in termen de 10 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la 

cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare 
dintre obligatiile ce-i revin, nu remediază o asemenea neîndeplinire; 

19.3. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica 
celeilalte parti, cu cel putin 10 zile inainte de data la care rezilierea urmeaza sa-si produca 
efectele. 

19.4. In caz de denuntare/reziliere, Prestatorul va fi indreptatit sa primeasca pretul reprezentand 
contravaloarea serviciilor efectuate si acceptate in temeiul Contractului pana la data 
efectiva a rezilierii, daca rezilierea nu se datoreaza culpei exclusive a Prestatorului. 
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19.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente 
intre partile contractante. 

 
 
Art. 20. Subcontractanti 
20.1. Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia 

contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul 
cu achizitorul. 

20.2. Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele 
incheiate cu subcontractantii desemnati. 

20.3. Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate 
cu acestia se constituie in anexe la contract. 

20.4. (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi 
indeplineste partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu 
isi indeplinesc partea lor din contract. 

20.5. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si 
va fi notificata achizitorului. 
 

Art. 21. Forta majora 
21.1. Forta majora trebuie constatata de o autoritate competenta. Forta majora exonereaza 

partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata 
perioada in care aceasta actioneaza. 

21.2. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

21.3. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la 
dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 

21.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti 
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare. 

21.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului 
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

 
Art. 22. Solutionarea litigiilor 
22.1. Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 

tratativedirecte, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in 
legatura cu indeplinireacontractului. 

22.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorii si executantul nu reusesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania de la sediul achizitorului. 

 
Art. 23. Dreptul de proprietate si dreptul de autor 
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23.1.  - Este intelegerea Partilor ca exercitarea drepturilor conferite prin prezentul Contract si 
indeplinirea obligatiilor aferente se vor face in deplina conformitate cu dispozitiile legale 
relevante, in special in materia protejarii mediului concurential normal si a legislatiei privind 
dreptul de autor si drepturile conexe. 

23.2. - Toate drepturile de autor, atat morale cat si patrimoniale asupra spotului video, spotului 
radio ,cat si asupra rezultatelor serviciilor realizate de Prestator in cadrul prezentului 
Contract apartin integral, de drept şi exclusiv Achizitorului in calitate de persoana sub 
numele, responsabilitatea si din initiativa careia a fost efectuata aceasta activitate, care va 
avea dreptul de a dispune de ele asa cum va considera necesar inclusiv de a le transmite 
in tot sau in parte catre o terta parte (precum, dar fara a se limita la Beneficiar astfel cum 
este definit mai sus). 

23.3.  Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte 
drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare 
a executării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract vor fi proprietatea Achizitorului, 
care le poate utiliza, publica transfera, modifica, adapta altera, cera versiuni derivative, 
cesiona catre terte parti, etc. după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare 
geografică sau de altă natură. 

23.4. Prestatorul are dreptul de a utiliza materialele rezultate in urma campaniei de comunicare 
doar pentru palmaresul propriu, sau pentru a-si dovedi experienta in vederea participarii la 
licitatii care au activitati similare incluse in contract. 
 
 

Art. 24. Comunicari 
24.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie 

sa fie transmisa in scris. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul 
transmiterii, cat si in momentul primirii.  

24.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail 
cu conditiaconfirmarii in scris a primirii comunicarii. Daca comunicarile se trimite 
prin telex sau fax, aceasta se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in 
care a fost expediata. 

24.3. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare 
recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data 
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 

24.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt 
confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele 
precedente. 

24.5. Termenul de raspuns la o notificare sau comunicare este de 3 zile lucratoare. 
24.6. Comunicarile vor fi transmise la urmatoarele date de contact : 
Pentru Achizitor: _________________ 
Pentru Prestator: _________________ 

 
Art. 25. Legea aplicabila contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. Prevederile care nu au obiect, se 
considera neaplicabile. 
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Partile au inteles sa incheie astazi, ___.___.2012, prezentul contract in doua exemplare, cate unul 
pentru fiecare parte semnatara. 
 
 
 
 
                Achizitor,                                                           Prestator, 
S.C. SIVECO ROMANIA S.A.  _____________________________  

Irina SOCOL      
Presedinte/Director General ___________________ 
 

 
 

 


