
 

 1 
 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 
Investeste in Oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Axa prioritara 3: „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor” 
Domeniul major de interventie: 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru 
promovarea adaptabilitatii” 
Titlul proiectului:“Eficientizarea activitatii farmacistilor prin formare in noile tehnologii,inclusiv TIC”  
Numarul de indentificare al contractului: POSDRU/81/3.2/S/58708 
Beneficiar: U.M.F.“Carol Davila” Bucuresti  

 
 

APROBAT 
 

Irina SOCOL 
 

Presedinte si Director General 
 
 

 
 
 
 

 
DOCUMENTATIE pentru OFERTANTI 

 
Servicii de campanii de publicitate – COD CPV 79341400-0 

 
Pentru proiectul “Eficientizarea activitatii farmacistilor prin formare in noile tehnologii, 

inclusiv TIC”- contract POSDRU/81/3.2/S/58708 
 

 
“Campanie de informare privind egalitatea de sanse la locul de munca” 

 
 

PROCEDURA DE ATRIBUIRE : 
 

Procedura Competitiva 
 
 
 
 
 
 
 

 
Achizitor: S.C. SIVECO ROMANIA S.A. 
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C U P R I N S: 

 
Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil termenii şi condiţiile obligatorii care guvernează acest 
contract, indiferent care sunt condiţiile proprii ale ofertantului de prestare a serviciilor. Ofertanţii au obligaţia de a 
analiza cu atenţie Documentaţia de Atribuire, precum şi de a pregăti oferta conform tuturor instrucţiunilor, 
formularelor şi  specificaţiilor  tehnice conţinute în această Documentaţie. Niciun cost suportat de operatorul 
economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de 
către ofertant, indiferent de rezultatul procedurii. 

 

SECTIUNEAI : 
 FISA DE DATE  

SECTIUNEAII : 
 SPECIFICATII TEHNICE  

SECTIUNEAIII  :  
 

FORMULARE 
Formularul nr. 1  – Declaraţ ie pr ivind el igibi l i tatea;  
Formularul nr. 2  – Declaraţ ie privind neîncadrarea în 
situaţ i i le prevăzute la art.  181;  
Formularul nr. 3  – Declaraţ ie privind neîncadrarea în 
situaţ i i le prevăzute la art.  691 din OUG nr. 34/2006, cu 
modif icăr i le şi completări le ulter ioare;  
Formularul nr. 4  – Declaraţ ie privind neîncadrarea în 
situaţ i i le prevăzute la art.  14 din OUG nr. 66/2011;  
Formularul nr. 5  – Declaraţ ie pr ivind calitatea de part icipant  
la procedură;  
Formularul  nr. 6 - Cert if icat de part ic ipare la l icitat ie cu oferta 
independenta; 
Formularul nr. 7– Informaţii generale  
Formularul nr. 8 – Declarat ie privind cif ra de afaceri in  
domeniul aferent contractului de achizit i i  
Formularul nr. 9  -  Declarat ie pr ivind l ista pr incipalelor 
prestari de servic i i s imilare realizate in ul t imi i 3 ani  
Formularul nr. 10 – Exper ienţă similară  
Formularul nr. 11– Declaraţ ie pr ivind asigurarea cu personal 
de specialitate, numărul ş i  pregătirea acestora precum şi 
persoanele responsabi le direct de îndepl inirea contractului;  
Formularul nr. 12 – Curriculum vitae; 
Formularul nr. 13 – Declarat ie de disponibil i tate 
Formularul nr. 14  – Declarat ie pr ivind indepl inirea cerintelor 
de calif icare solic itate in documentat ia pentru ofertant i  
Formularul nr. 15– Declaraţ ie privind încadrarea 
întrepr inder ii în categoria întreprinder i lor  mici ş i mij locii;  
Formularul nr. 16– Calculul pentru întreprinderi le partenere 
sau legate 
Formularul nr. 17– Scrisoare de garanţie bancară de 
part ic ipare;  
Formularul nr. 18– Scrisoare de înaintare;  
Formularul nr. 19– Formular de ofertă  f inanciara;  
Formularul nr. 20 – Formular de garan ţ ie de bună execuţie.  

 

SECTIUNEAIV : Model or ientat iv de Contract   
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SECTIUNEA I 
FISA DE DATE A ACHIZITIEI 

 
Achizitor: 

S.C. SIVECO ROMANIA S.A. 
Titlul proiectului POSDRU : 
 

Eficientizarea activitatii farmacistilor prin formare in 
noile tehnologii,inclusiv TIC 

Nr. contractului de finantare: POSDRU/81/3.2/S/58708 
Calitatea achizitorului in cadrul 
proiectului: 

Partener al U.M.F. “Carol Davila” Bucuresti - 
Beneficiar 

 
I. INFORMATII GENERALE 

 
I.1. Achizitor: 
Denumire: S.C. SIVECO ROMANIA S.A. 
Cod fiscal: RO 476331 
Adresa: ROMANIA, Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp 
Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, Bucureşti  
 
Persoana de contact:  
Daniela Boari – Manager Proiect 

Telefon:+40 (21) 3023300  
 

E-mail: daniela.boari@siveco.ro Fax: +40 (21) 3023391  
 

Adresa de internet: www.siveco.ro 
 

 

 
I.2. Informatii privind depunerea ofertei si solicitarilor de clarificari: 

a) Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): Ofertele se vor transmite in plic 
inchis pana la data 09.07.2012, ora 10.00. 

b) Adresa unde se primesc ofertele: Ofertele se vor transmite la sediul S.C. SIVECO 
ROMANIA S.A. dinŞoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp 
Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, Bucureşti,Romania.  

c) Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in documentatia 
pentru ofertanti sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus nu va fi evaluata de 
achizitor, acestea fiind pastrate la sediul achizitorului, la dosarul achizitiei, nedeschise. 
 

I.3. Sursa de finantare : 
Se specifica sursele de finantare ale 
contractului ce urmeaza a fi atribuit:  

Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri 
comunitare  
 
DA      X                                         NU  
 
Proiectul beneficiază de o finanţare 
nerambursabilă in cuantum de 98% din care 
85% din Fondul Social European obţinută prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 - 2013 şi 15% din 
finanţarea nerambursabilă acordată din bugetul 
naţional si de contributia beneficiarului in 
cuantum de 2%. 

http://www.siveco.ro/�
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Axa prioritara 3: „Cresterea adaptabilitatii 
lucratorilor si a intreprinderilor” 
Domeniul major de interventie: 3.2 „Formare si 
sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru 
promovarea adaptabilitatii” 
Titlul proiectului: “Eficientizarea activitatii 
farmacistilor prin formare in noile tehnologii, 
inclusiv TIC” 
Numarul de identificare al contractului: 
POSDRU/81/3.2/S/58708 

I.4. Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie si 
de solutionare a contestatiei 

(1) Decizia de atribuire a contractului de achizitie va putea fi contestata in termen de 3 zile 
lucratoare de la data primirii acesteia in scris. Contestatia va fi adresata achizitorului si va fi 
solutionata in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data primirii.  

(2) Contestatia depusa peste acest termen va fi respinsa ca tardiva. Contestatia depusa inainte 
de comunicarea deciziei de atribuire a contractului de achizitie va fi respinsa ca prematura.  

(3) Contestatia trebuie insotita de toate inscrisurile pe care se intemeiaza. Contestatiile 
neinsotite de documente suport vor fi respinse ca neintemeiate. 

(4) Contestatia depusa la achizitor se solutioneaza de catre o comisie desemnata in acest sens 
de catre reprezentantul legal al achizitorului. 

(5) Sedinta de solutionarea a contestatiei nu este publica. Comisia de solutionare a contestatiei 
va putea respinge contestatia ca neintemeiata, nefondata, tardiva, prematura ori o va putea 
admite. 

(6) In cazul in care ofertantul este nemultumit de solutia data contestatiei sale, poate formula 
actiune la instanta de judecata competenta din Bucuresti. 

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
II.1. Descriere 
II.1.1. Denumire contract: Prestarea serviciilor de campanii de publicitate pentru proiectul 
“Eficientizarea activitatii farmacistilor prin formare in noile tehnologii, inclusiv TIC”- contract 
POSDRU/81/3.2/S/58708 constand in servicii de creatie si productie publicitara spoturi TV, 
radio si macheta presa scrisa, conform Specificatiilor Tehnice precum si servicii de publicitate 
media (media planning si media buying) in vederea asigurarii spatiului media necesar difuzarii 
acestora, conform Specificatiilor Tehnice.  
II. 1.2.Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de 
prestare a serviciilor: 
(a) Lucrari                         □      (b) Produse               □      (c) Servicii                          ■ 

 
Executie                            □ 
Proiectare si executie       □ 
Realizare prin orice mijloace     
corespunzatoare cerintelor 
specificate de  Achizitor                      
□ 

Cumparare                □         
Leasing                     □         
Inchiriere                   □  
Cumparare in rate     □ 
 

Categoria serviciului     
2A ■ 
2B □ 
 
 

Principala locatie a lucrarii Principalul loc de livrare 
 
 

Principalul loc de prestare: 
Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 
73-81, Complex Victoria Park, 
Corp Clădire C4, sector 1, 
Bucureşti, Romania 
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Cod CPV                 Cod CPV:      
 

Cod CPV:79341400-0Servicii de 
campanii de publicitate 

II.1. 3. Procedura se finalizeaza prin : Contract de achizitie:   ■ 
 
II. 1.4. Durata contractului de achizitie: 6 luni de la semnarea contractului. 
II. 1.5. Informatii pivind acordul-cadru – nu este cazul 

II.1.6. Divizare pe loturi NU ■ 

II.1.7. Ofertele alternative sunt acceptate NU ■ 

 
II.2. Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1. Servicii de campanii de publicitate pentru proiectul “Eficientizarea activitatii farmacistilor 
prin formare in noile tehnologii, inclusiv TIC”- contract POSDRU/81/3.2/S/58708. 
 
Obiectivul campaniei de publicitate consta in informarea farmacistilor asupra principiului 
egalitatii de sanse si combaterea discriminarii in profesia farmaceutica. Campania de 
publicitate, denumita „“Campanie de informare privind egalitatea de sanse la locul de 
munca” se va desfasura atat in media audiovizuala cat si in media scrisa, prestatorul urmand a 
furniza un media plan supus aprobarii Achizitorului precum si rapoarte lunare de monitorizare. 
 
Detalii cu privire la obiectivele specifice si cerintele de difuzare a materialelor informative sunt 
prezentate in cadrul Specificatiilor Tehnice. 

Valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 575.000 
Monedă: Lei 

II.2.2. Opţiuni                     NU ■ 

 
III. Conditii specifice contractului  
III.1.Garantia de participare : 11.000 lei. Perioada de 
valabilitate a garantiei de participare 60 de zile 

DA ■                
 

III.2.  Alte conditii particulare referitoare la contract :  NU■ 
 
IV. PROCEDURA 
 
IV.1. Procedura selectata 
Procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei□         Procedura competitiva                    ■ 
 
IV.2. Legislatia aplicata: 
 
 Anexa 1 a Instructiunii 26/2010 emisa de AMPOSDRU - Procedura pentru atribuirea 

contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE prin POSDRU 
2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi 
contractante în conformitate cu art. 8 din OUG 34/2006, cu modificarile şi completările 
ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art 9 lit c1 din aceeaşi 
ordonanţă  

 O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 H.G. nr 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 



 

 6 
 

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 H.G. nr. 921/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 30/2006 privind 
functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a 
contractelor de achizitie publica.  

 Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si 
mijlocii, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.27/2006.  

 www.anrmap.ro  

V. CRITERII DE CALIFICARE  
 
V.1. SITUAŢIA PERSONALĂ A OPERATORILOR ECONOMICI, INCLUSIV CERINŢELE 
REFERITOARE LA ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL COMERŢULUI 
 
V.1.1. Situaţia personală a ofertantului: 
Declaratie privind eligibilitatea  
 
Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie:  
Declaraţie privind eligibilitatea - completare Formular 
nr. 1(original).  
 
Încadrarea în situaţia  prevăzută  la art. 180  din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare atrage excluderea ofertantului din 
procedura aplicată pentru atribuirea contractului de 
achiziţie. 
 
În cazul operatorilor economici de altă naţionalitate decât 
cea română, documentul menţionat va fi transmis în limba 
de origine, însoţit de o traducere legalizată a acestuia în 
limba română. 
 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa 
prezinte documentul/documentele de mai sus. 
 

Declaraţie privind neîncadrarea 
în prevederile art. 181 din OUG 
nr. 34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare 
 
Solicitat ■    Nesolicitat □ 
 

Cerinta obligatorie: 
Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 
- completare Formular nr. 2 (original). 
Pentru confirmare, se vor prezenta: 

1. Certificat de atestare fiscală eliberat de organul 
de administrare fiscală al unităţii administrativ 
teritoriale de pe raza căreia ofertantul isi are sediul 
social/profesional, în original, copie legalizata sau 
copie certificata “Conform cu originalul”, care sa 
demonstreze ca operatorul economic nu are datorii 
scadente în luna anterioară celei în care se depun 
ofertele. 

2. Certificat fiscal privind plata impozitelor locale, 
în original, copie legalizata sau copie certificata 
“Conform cu originalul”, care sa demonstreze ca 
operatorul economic nu are datorii scadente în 

http://www.anrmap.ro/�
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luna anterioară celei în care se depune oferta. 
 
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că 
ofertantul se află într-una din situaţiile prevăzute de art. 
181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziţie  
 
Operatorul economic de alta nationalitate va prezenta 
documente edificatoare  eliberate de autorităţi ale ţării de 
origine (certificate, caziere fiscale, alte documente 
echivalente) din care sa rezulte apartenenţa/înregistrarea 
la organe din ţara respectivă prin care să dovedească că 
şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor către buget.  
 
Declaratia si documentele vor fi prezentate în original sau 
în copie, la care se va alătura traducerea legalizată a 
acestora în limba română. 
 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa 
prezinte declaratia si documentele mai sus mentionate. 

Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu 
se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o 
declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a 
unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Daca exista incertitudini 
referitoare la situatia personala a unui operator economic, achizitorul va solicita informatii direct 
de la autoritatile competente.  
Declaraţie privind neîncadrarea 
în situaţiile prevăzute la art. 691 

din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
 
Solicitat■                    Nesolicitat □ 
 
 

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute 
la art. 691 din OUG nr. 34/2006 - completare Formular 
nr. 3 (original). 
 
Se vor avea în vedere, în sensul declaraţiei de mai sus, 
urmatoarele persoane cu funcţie de decizie din cadrul 
achizitorului, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi 
finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate 
persoanele care aprobă/semnează documente emise în 
legătură sau pentru procedura de atribuire): 
 

Nume/Prenume Funcţie 
Irina SOCOL Presedinte si Director 

General 
Alexandru Mihail 

RADASANU 
Vicepresedinte Cercetare 

si Dezvoltare 
Doina Mihaela BINIG Vicepresedinte Strategie 

Daniela BICHIR Vicepresedinte Calitate si 
Resurse Umane 

Florian-Gabriel ILIA Vicepresedinte 
Bogdan CIUNGRADI Vicepresedinte Financiar 

Aurora-Ecaterina CRUSTI Vicepresedinte Adjunct 
Divizia Comerciala 

Alexandra TANASE Consilier CEO, Expert 
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achizitii  
Camelia MOCANU Economist 

Razvan CODREANU Consilier juridic 
Adelina PREDESCU Consilier juridic 

Dragos DOBRAN Sef departament e-Health 
Daniela BOARI Project manager 

Anca CRAHMALIUC Marketing 
&Communication 

Manager 
Valentina UNGUROIU Product Communication 

Manager 
Andreea STROIE Project manager 
Laura POPESCU Back-up Project Manager 

 
În cazul operatorilor economici de altă naţionalitate decât 
cea română, documentul menţionat va fi transmis în limba 
de origine, însoţit de o traducere legalizată a acestuia în 
limba română 
 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa 
prezinte documentul/documentele de mai sus. 
 
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că 
ofertantul se află în una din situaţiile prevăzute de art. 691 
din O.U.G .nr.34/2006, acesta va fi exclus de la procedura 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Acest 
document se va prezenta inclusiv de eventualii 
subcontratanti sau terti sustinatori  
 

Declaraţie privind neîncadrarea 
în situaţiile prevăzute la art. 14 
din OUG nr. 66/2011 
 
Solicitat ■                    Nesolicitat □ 
 
 

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute 
la art. 14din OUG nr. 66/2011 - completare Formular nr. 
4 (original). 
 
Se vor avea în vedere, în sensul declaraţiei de mai sus, 
urmatoarele persoane cu funcţie de decizie din cadrul 
achizitorului, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi 
finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate 
persoanele care aprobă/semnează documente emise în 
legătură sau pentru procedura de atribuire) inclusiv 
membri comisiei de evaluare implicati in procedura de 
evaluare a ofertelor: 
 

Nume/Prenume Funcţie 
Irina SOCOL Presedinte si Director 

General 
Alexandru Mihail 

RADASANU 
Vicepresedinte Cercetare 

si Dezvoltare 
Doina Mihaela BINIG Vicepresedinte Strategie 

Daniela BICHIR Vicepresedinte Calitate si 
Resurse Umane 

Florian-Gabriel ILIA Vicepresedinte 
Bogdan CIUNGRADI Vicepresedinte Financiar 
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Aurora-Ecaterina CRUSTI Vicepresedinte Adjunct 
Divizia Comerciala 

Alexandra TANASE Consilier CEO, Expert 
achizitii  

Camelia MOCANU Economist 
Razvan CODREANU Consilier juridic 
Adelina PREDESCU Consilier juridic 

Dragos DOBRAN Manager departament e-
Health 

Daniela BOARI Manager Proiect 
Anca CRAHMALIUC Manager Marketing 

&Comunicare 
Valentina UNGUROIU Responsabil Marketing 

Andreea STROIE Manager Proiect 
Laura POPESCU Back-up Manager Proiect 

 
În cazul operatorilor economici de altă naţionalitate decât 
cea română, documentul menţionat va fi transmis în limba 
de origine, însoţit de o traducere legalizată a acestuia în 
limba română 
 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa 
prezinte documentul/documentele de mai sus. 
 
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 
publică. Acest document se va prezenta inclusiv de 
eventualii subcontratanti sau terti sustinatori  
 

Declaratie privind calitatea de 
participant la procedura  
 
Solicitat ■                    Nesolicitat □ 
 

Declaraţie privind calitatea de participant la procedură 
– completareFormular  nr. 5 (original). 
 
În cazul operatorilor economici de altă naţionalitate decât 
cea română, documentul menţionat va fi transmis în limba 
de origine, însoţit de o traducere legalizată a acestuia în 
limba română. 
 
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de 
operatori economici, fiecare asociat va prezenta 
documentul menţionat mai sus. 
 

Declaratie pe propria raspundere 
prin care se certifica faptul ca 
participarea la respectiva 
procedura este facuta in 
concordanta cu regulile de 
concurenta. 
 
Solicitat■                    Nesolicitat □ 
 

Operatorul economic trebuie să completezeun"Certificat 
de participare la licitatie cu oferta independenta", 
conform modelului inclus in prezenta documentatie pentru 
ofertanti - Formular nr. 6 (original).  
 
În cazul operatorilor economici de altă naţionalitate decât 
cea română, documentul menţionat va fi transmis în limba 
de origine, însoţit de o traducere legalizată a acestuia în 
limba română. 
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În cazul în care oferta este depusă de o asociere de 
operatori economici, Formularul nr. 6 va fi depus o 
singura data de catre toti asociatii impreuna si semnat 
de fiecare reprezentant legal sau imputernicit al 
acestora.  
 
 
 
 
 

V.1.2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) 
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in 
limba romana. Atentie, nu se folosesc nume si semnaturi prescurtate. Documentele vor fi emise 
pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/ consortiu, inclusiv fiecare 
subcontractor. Documentele emise de autoritatile competente vor fi prezentate in original sau 
copie legalizata, valabile la data deschiderii ofertelor.  
Persoane juridice / fizice române 

 

Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

Se solicita: 
1. Certificat constatator eliberat de Oficiul National al 

Registrului Comerţului de pe lângă instanţa in 
circumscriptia careia isi are sediulofertantul, din care 
să rezulte denumirea completa, starea firmei, sediul 
actual şi obiectul principal şi secundar de activitate al 
societăţii/PFA (codurile CAEN), persoane 
autorizate/administratori si prin care să se ateste 
faptul că acesta nu este în stare de faliment ori 
lichidare, in original sau copie legalizata emis cu cel 
mult 30 zile inainte de depunerea ofertelor; 

2. Certificat constatator eliberat de ONRC privind 
autorizarea functionarii persoanelor juridice/PFA – 
din care sa rezulte autorizarea societatii/PFA 
pentru desfasurarea activitatilor incadrate in clasele 
CAEN din certificatul constatator, copie legalizata 
sau copie certificata pentru conformitate cu 
semnatura si stampila. Obiectul contractului trebuie 
sa aiba corespondent in codul CAEN autorizat din 
certificatul constatator emis de ONRC. 

 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa 
prezinte aceste documente 
 

Persoane juridice /fizice străine 
 

Solicitat  ♦Nesolicitat  □ 

 

 

 

Certificat sau alt document edificator emis de autoritatea 
competentă, sau în cazul în care nu se eliberează 
acestea, o declaraţie pe proprie răspundere autentică, 
dată în faţa unui notar, a unei unităţi administrative sau 
judiciare ori a unei asociaţii profesionale care are 
competenţă în acest sens, din care să rezulte că 
operatorul economic este înregistrat şi care este obiectul 
de activitate al acestuia, în conformitate cu prevederile 
legale din ţara în care ofertantul este rezident,  însoţite de 
traducerea legalizată, în limba română (original). 
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V.2. SITUATIA  ECONOMICO-FINANCIARA     
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci situatia economica si 
financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor consolidate ale membrilor 
grupului, cu conditia ca fiecare membru al grupului de operatori economici sa intruneasca 
individual conditiile de eligibilitate si capacitate profesionala. 
Capacitatea economica si financiara a operatorului economic sau a grupului de operatori 
economici, poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente 
intre operatorul economic si persoana respectiva.  

Operatorul economic, sau grupul de operatori economici care beneficiaza de sustinerea 
capacitatii economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui 
angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la 
dispozitia operatorului economic  resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea 
financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire 
conform articolelor 180 şi 181 din O.U.G. nr. 34/2006. În acest sens, se vor completa: 

a. Formularul nr. 1 din secţiunea „Formulare” din cadrul documentaţiei pentru ofertanti. 

b. Formularul nr. 2 din secţiunea „Formulare” din cadrul documentaţiei pentru ofertanti 

Documentele se vor prezenta în original, semnate şi ştampilate. 
 
V.2.1. Informatii privind  situatia 
economico-financiara. 
 
Solicitat  ■                  Nesolicitat  □ 
  
 

Cerinte minima: 
 
Se va completa in mod corespunzator Formularul nr. 7 – 
Informatii Generale.  
 
În cazul operatorilor economici de altă naţionalitate decât 
cea română, documentul menţionat va fi transmis în limba 
de origine, însoţit de o traducere legalizată a acestuia în 
limba română. 
 
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de 
operatori economici, fiecare asociat va prezenta 
documentul menţionat mai sus. 
 
De asemenea, asocierea de operatori economici va 
prezenta şi o fişă centralizatoare pentru asociere în 
ansamblu (Formular nr. 7), semnată de către 
reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider al 
asocierii. 
 

V.2.2. Cifra de afaceri medie 
anuala in domeniul de activitate 
aferent contractului de achizitii 
pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011) 
sa fie de cel putin 1.150.000 lei. 
 
 
Solicitat  ■                  Nesolicitat  □ 
 

Cerinta minima: 
 
Se va completa in mod corespunzator Formularul nr. 8 - 
Cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent 
contractului de achizitii - Declaratie privind cifra de 
afaceri in domeniul de activitate aferent contractului intr-o 
perioada anterioara care vizeaza cel mult ultimii 3 ani 
calculati pana la data limita de depunere a ofertelor (2009, 
2010 si 2011). 
 
Se solicita: 



 

 12 
 

- Bilantul contabil pe ultimii 3 ani financiari incheiati 
2009, 2010 si 2011 (Bilantul si contul de profit si 
pierdere), vizat si inregistrat de organele competente 
(copie)  

- Orice alte documente, rapoarte anuale, scrisori de 
bonitate din partea bancilor sau a unor societati 
recunoscute de audit financiar si contabil prin care 
ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-
financiara. 

 
Pentru echivalenţă se va avea în vedere cursul mediu 
anual lei/valută comunicat de BNR pentru anul respectiv: 
2009 – 4,2373; 2010 – 4,2099; 2011 – 4,2379. Ofertantii 
care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat 
Euro in Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale 
stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii 
2009, 2010 si 2011. 
 

In cazul operatorilor economici de alta nationalitate decat 
cea romana documentul/documentele menţionate (sau 
echivalentul acestora) vor fi transmise în limba de origine, 
însoţite de o traducere legalizată a acestora în limba 
română. 
 
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de 
operatori economici, fiecare asociat va prezenta 
documentul/documentele menţionate mai sus. 
 
De asemenea, asocierea de operatori economici va 
prezenta şi o fişă centralizatoare pentru asociere în 
ansamblu (Formular nr. 8),semnată de către 
reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider al 
asocierii. 
 

V.3. CAPACITATEA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA 
V.3.1. Experienta similara 
Solicitat ■    Nesolicitat □ 
 
Ofertantul (operator economic sau 
asocierea) trebuie să demonstreze 
experienţă similară în ultimii 3 ani 
prin prezentarea a maximum 3 (trei) 
contracte relevante avand ca obiect 
prestarea de servicii similare de 
creatie, productie si publicitate 
media (TV,radio si media scrisa) 
oferite in cadrul unor proiecte 
finantate din fonduri europene, cu o 
valoare toatala cumulata a 
contractelor de minim 575.000 lei. 
 

Se solicita: 
1. Declaratie privind lista principalelor prestari de 

servicii similare realizate in ultimii 3 ani, conform 
Formularului nr. 9.  Prin serviciu similar se înţelege 
acel contract al cărui obiect şi complexitate este de 
aceeaşi natură cu caracteristicile serviciilor 
contractului pentru care se organizează prezenta 
procedură de achiziţie; 

2. Experienţa similară (Formularulnr. 10) – Fisa 
fiecarui contract similar din cele prezentate pentru 
demonstrarea experientei similare. 

 
Se vor ataşa documente suport (copii după informaţiile 
relevante din contracte, recomandări datate, semnate şi 
parafate de emitent, documente constatatoare sau 
echivalent) care vor conţine obligatoriu date referitoare la:  
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− beneficiarul contractului; 
− tipul serviciilor prestate;  
− perioada in care s-a realizat contractul;  
− valoarea contractului (pentru contractele pe care 

ofertantul nu le-a prestat în procent de 100%, se 
vor ataşa documente de suport din care să rezulte 
procentul îndeplinit de acesta şi faptul că serviciile 
prestate de ofertant au fost în domeniul solicitat). 

Recomandările / documentele constatatoare eliberate în 
temeiul art.971 din H.G. 925/2006 vor fi emise sau 
contrasemnate de o autoritate contractantă beneficiară a 
prestărilor de servicii ori de către clientul privat beneficiar 
al prestărilor de servicii şi vor include informaţii din care 
să rezulte îndeplinirea/finalizarea în bune condiţii a 
contractelor. 
 
Pentru echivalenţa valorii contractelor in alta valuta decat 
in lei se va ţine cont de cursul mediu anual lei/valută 
comunicat de BNR. 
 
Pentru demonstarea experientei similare, respectiv a  
prestarii serviciilor similare in valoare cumulata de minim 
575.000 lei, se vor lua in considerare un numar de maxim 
3 contracte pentru care se vor prezenta ca si documente 
suport informatii relevante din 
contracte/documente/procese-verbale de receptie, etc.  
pentru care operatorul va completa Formularul nr. 9 si 
Formularul nr. 10. 
 
In cazul operatorilor economici de alta nationalitate decat 
cea romana documentele menţionate vor fi transmise în 
limba de origine, însoţite de o traducere legalizată a 
acestora în limba română. 
 
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de 
operatori economici, fiecare asociat va prezenta 
documentele de mai sus, conform naturii serviciului ce 
urmeaza a fi prestat in cadrul contractului.Va fi luat in 
considerare, rezultatul insumarii proiectelor/contractelor 
corespunzatoare fiecarui membru al asocierii. 
 
Asocierea va prezenta şi o fişă centralizatoare prin 
completarea si depunerea Formularului nr. 9 pentru 
asociere în ansamblu, semnată de către reprezentantul 
legal al asociatului desemnat ca lider. 

V.3.2. Informaţii privind 
personalul tehnic de specialitate 
şi asigurarea calitatii 
 
Solicitat ■    Nesolicitat □ 
 
 

Cerinţe minime obligatorii: 
 
Operatorul economic sau asocierea/parteneriatul/ 
consortiul au obligaţia de a desemna minimum 5 
persoane pentru derularea campaniei de informare si 
publicitate in cadrul proiectului  “Eficientizarea activitatii 
farmacistilor prin formare in noile tehnologii, inclusiv TIC” 
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Persoanele desemnate de catre 
operatorul economic trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele 
cerinte minime privind experienta 
si competenta lor proferionala: 
 
 
(1) Expert  cheie Coordonator 

Campanie de publicitate: 
- Studii superioare in domeniul 

publicitatii si relatiilor publice 
- Experienta  de minim 5 ani in 

domeniul publicitatii media 
- Experienta de minimum 3 ani 

intr-o pozitie de management;  
- Experienta similara in cadrul a 

cel putin unui contract care a 
avut ca obiect coordonarea unor 
campanii de publicitate similare 
cu cele care fac obiectul 
prezentei proceduri de achizitie 
prestate in cadrul proiectelor cu 
finantare europeana. 
 

(2) Expert cheie Director de 
Creatie: 

- Studii superioare 
- Experienta  de minim 5 ani in 

domeniul publicitatii media 
- Experienta de minimum 3 aniintr-

o pozitie similara;  
- Experienta similara in cadrul a 

cel putin unui contract care a 
avut ca obiect  servicii de creatie 
si realizare publicitara similare 
cu cele care fac obiectul 
prezentei proceduri de achizitie 
prestate in cadrul proiectelor cu 
finantare europeana. 
 

(3) Expert cheie Media Buying: 
- Studii superioare 
- Experienta  de minim 5 ani in 

domeniul publicitatii media 
- Experienta de minimum 3 ani in 

calitate de expert de media 
buyer;  

(Contract de finantare –POSDRU/81/3.2/S/58708) dupa 
cum urmeaza: 

− 1 expert cheie Coordonator campanie de 
publicitate; 

− 1 expert cheie Director de Creatie 
− 1 expert cheie Media Buying 
− Minimum 2 experti  non-cheie.  

Se va completa Formularul nr. 11 – Declaraţie privind 
personalul de specialitate desemnat. 
 
In cazul unei asocieri, fiecare dintre membrii  asociati va 
depune Formularul nr. 11 cuprinzand 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. 11 va fi depus şi de către subcontractant 
sau terţul susţinător, dacă este cazul. 
 
 
 
Fiecare expert desemnat va depune  Formularul nr. 12 – 
Curriculum vitae semnat si datat de catre titular, insotit 
de documente justificative care sa ateste informatiile 
prezentate in CV (toate documentele prezentate in copie 
trebuie sa fie certificate „conform cu originalul”, 
stampilate si semnate de catre reprezentantul legal al 
operatorului 
economic/asociatului/subcontractorului/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 recomandărilor emise de 
beneficiari/clienţi/angajatori(certificate semnate şi 
parafate) sau orice documente echivalente, conform  
Ordinului 509/2011 al ANRMAP, care să probeze 
îndeplinirea cerinţelor minime de calificare cu privire 
la experienţa profesională specifica si la experienta 
similara. 

− copii, cu semnatură şi ştampilă pentru conformitate cu 
originalul, ale contractelor/cărţilor de 
muncă/recomandarilor sau orice documente 
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- Experienta similara in cadrul a 
cel putin unui contract care a 
avut ca obiect  servicii de media 
buying similare cu cele care fac 
obiectul prezentei proceduri de 
achizitie prestate in cadrul 
proiectelor cu finantare 
europeana. 
 
 

(4) Experti non-cheie (minimum 2 
persoane): 

- Studii superioare 
- Experienta de minimum 3 ani in 

domeniul publicitatii si al relatiilor 
publice 

- Experienta similara in cadrul a 
cel putin unui contract care a 
avut ca obiect  campanii de 
publicitate similare cu cele care 
fac obiectul prezentei proceduri 
de achizitie. 
 

echivalente, conform  Ordinului 509/2011 al 
ANRMAP, care să probeze îndeplinirea cerinţelor 
minime de calificare cu privire la experienţa 
profesională generală, vechimea şi domeniul de 
activitate. 

 
Expertii desemnati vor depune o Declaraţie de 
disponibilitate de participare incheiata in forma 
autentica. Se solicita completarea  Formularului nr. 
13. 
 
 
 

Nota:In cazul in care ofertantul prezinta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata 
de reprezentantul sau legal, conform prevederilor art. 11, alin. 4 din HG 925/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare 
astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire (in conf. cu art.176 din OUG 34/2006 
actualizata), declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint 
dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte. Se va completa Formularul nr. 
14. 
In cazul in care uzeaza de dreptul de a prezenta initial o declaratie pe propria raspundere, 
ofertantul are obligatia de a prezenta /completa certificatele /documentele edificatoare care 
probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea 
Achizitorului o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest 
termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. 
 
 
 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
 
VI.1.  Limba de redactare a ofertei  
 

Limba romana. 
De asemenea, orice corespondenţă şi documente 
legate de procedura de atribuire transmise între 
ofertant şi Achizitor trebuie să fie în limba română. 
Documentele emise în altă limbă vor fi însoţite de 
traducerea autorizată în limba română. 

VI.2.  Perioada de valabilitate a ofertei 
 

60 de zile de la data depunerii ofertelor. In situatii 
exceptionale, comisia de evaluare poate solicita 
acordul ofertantilor de extindere a perioadei de 
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valabilitate a ofertei. Cererea si raspunsurile vor fi 
facute in scris. Ofertantul poate refuza aceasta 
cerere. Un ofertant care accepta cererea de 
extindere a valabilitatii ofertei nu-si poate modifica 
oferta. 

VI. 3. Garanţia de participare 
 
Solicitat ■                 Nesolicitat □ 

Cuantumul garanţiei de participare va fi de 11.000 
lei. 
 
Intreprinderile mici si mijlocii pot achita jumatate 
din valoarea garantiei de participare, in 
conformitate cu Legea  Nr. 346 / 2004. Pentru a 
beneficia de aceasta facilitate ofertantul trebuie sa 
depuna documente justificative care sa 
dovedeasca faptul ca se incadreaza in categoria 
IMM-urilor. Se vor completa Formularul nr. 15 
si/sau Formularul nr. 16, dupa caz. 
 
Perioada de valabilitate a garanţiei: 60 zile. 
 
Modul de constituire a garantiei de participare: 
Garantia pentru participare se va prezenta in 
oricare dintre urmatoarele forme: 
1) O scrisoare de garantie bancara, in original, 

emisa de o banca  cu sediul in Romania  sau 
printr-un instrument de garantare emis in 
conditiile legii, de o societate de asigurari – 
Formular nr. 17. 

2) Ordin de plata confirmat de banca emitentă 
până la data deschiderii ofertei, însoţită de un 
document care să ateste ca banii au fost viraţi 
în contul S.C. SIVECO ROMANIA S.A. Plata  
se va face în  contul 
RO97BRDE410SV85872944100 (RON) 
deschis la BRD cu specificatia „pentru proiect 
POSDRU/81/3.2/S/58708”.  
 

Scrisoarea de garantie bancara sau instrumentul 
de garantare emis in conditiile legii, de o societate 
de asigurari va face referire la contractul de 
achizitie„Servicii de campanii de publicitate”- 
Proiect “Eficientizarea activitatii farmacistilor prin 
formare in noile tehnologii, inclusiv TIC”- contract 
POSDRU/81/3.2/S/58708 
 
Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii 
garanţiei pentru participare, vor fi respinse şi 
returnate la deschidere. 
 
Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a 
căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se 
returnează de către achizitor după semnarea 
contractului de achiziţie cu ofertantul/ofertanţii ale 
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cărui/căror oferte au fost desemnate câştigătoare, 
in conformitate cu legislatia in vigoare 
 
Garantia de participare constituita de ofertantii a 
caror oferta a fost stabilita castigatoare, se 
returneaza conform legislatiei in vigoare. 
 
Achizitorul are dreptul de a retine garantia pentru 
participare in conditiile stipulate de legislatia in 
vigoare, ofertantul pierzand suma constituita 
atunci cand acesta se afla intr-una din urmatoarele 
situatii : 

− isi retrage oferta in perioada de valabilitate 
a acesteia; 

− oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu 
constituie garantia de buna executie in 
perioada de valabilitate a ofertei si conform 
celor stipulate prin contract si oricum nu 
mai tarziu de 15 zile de la semnarea 
contractului;  

− oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza 
sa semneze contractul de achizitie in 
perioada de valabilitate a ofertei. 
 

VI.4. Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

Ofertantul va prezenta propunerea sa tehnică în 
funcţie de solicitările din Specificatii tehnice si va fi 
introdusa intr-un plic alaturi de oferta financiara cu 
mentiunea “Propunerea tehnica”. 
 
Ofertantul va prezenta propunerea tehnica, in 
corelatie cu documentatia pentru ofertanti/ 
cerintele din Specificatiile tehnice  . 
 
Lipsa propunerii tehnice din oferta conduce la 
descalificarea acesteia ca fiind neconforma. 
 

VI.5. Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Propunerea financiara se elaboreaza conform 
Formularuluinr. 18 si a cerintelor cuprinse in 
Specificatiile tehnice  si va fi introdusa intr-un plic 
alaturi de Propunerea Tehnica. 

VI.6.Prezentarea ofertei  
 
a) adresa la care se depune oferta 
 
 
 
 
b) data limita pentru depunerea ofertei  
 
 
 
 

 
 

a) S.C. SIVECO ROMANIA S.A., Şoseaua 
Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex 
Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod 
poştal 013685,Bucuresti, Romania. 

 
b) 09.07.2012, ora 10:00 

 
Oferta se transmite impreuna cu  o scrisoare de 
inaintare, in formatul prevazut in Formular nr. 18, 
transmis in original. 
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c) numarul de exemplare  
 
d)mod de prezentare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scrisoarea de inaintare, precum si orice 
imputernicire a unui reprezentant al ofertantului de 
a participa la sedinta de deschidere, precum si 
garantia de participare nu vor fi incluse in plicul ce 
contine oferta, fiind prezentate separat, simultan 
cu aceasta. 
 
Ofertele depuse prin orice alte mijloace nu vor fi 
luate in considerare. Ofertele depuse la alta 
adresa decat cea indicata vor fi respinse ca 
inacceptabile si returnate nedeschise. 
 
c) Oferta se depune in 1 exemplar ORIGINAL.  
 
d) Plicul ORIGINALva contine in interior  3 plicuri 
sigilate si stampilate cu : 
 

- plicul nr. 1 : documente de calificare; 
- plicul nr. 2 : oferta tehnica 
- plicul nr. 3: oferta financiara.     

 
Plicul/coletul exterior, in care sunt incluse cele 3 
plicuri conform cerintelor de mai sus, va purta 
urmatoarele informatii obligatorii: 
 Numele/denumirea si adresa completa a 

ofertantului; 
 Titlul contractului pentru care se depune 

oferta: CONTRACT DE PRESTARI 
SERVICII DE CAMPANII PUBLICITARE 
pentru proiectul “Eficientizarea activitatii 
farmacistilor prin formare in noile 
tehnologii, inclusiv TIC”- contract 
POSDRU/81/3.2/S/58708 

 Adresa Achizitorului, indicata mai sus si la 
care este depusa oferta. 

 
Documentul privind constituirea garantiei de 
participare va fi inclus intr-un plic distinct de cele 3 
plicuri mentionate mai sus, si va fi inclus in 
plicul/coletul exterior, in cazul in care oferta va fi 
transmisa prin curierat/posta. 

Oferta va fi însoţită de următoarele documente:  

• Formularul 18 – Scrisoarea de înaintare (în 
cazul în care oferta este depusă personal 
de către ofertant); 

• După caz, Împuternicire – pentru 
depunerea si participarea la sedinta de 
deschidere – in original si o copie a B.I. 
sau C.I. al delegatului 

• Dovada constituirii garanţiei de participare 
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e) Deschiderea ofertelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Modificarea si retragerea ofertei 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

în original. 
 

e) Deschiderea ofertelor va avea loc la 
sediul  Achizitorului. Data de deschidere a 
ofertelor: 09.07.2012 ora 11:00. 

 
Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris 
peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt 
vizate de catre persoana/persoanele 
autorizata/autorizate sa semneze oferta si/sau, 
dupa caz, de catre emitentul documentului 
respectiv. 
Documentele vor fi numerotate, stampilate si 
semnate pe fiecare pagina de 
reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati sa 
angajeze ofertantul prin contract. In cazul 
documentelor emise de institutii/organisme oficiale 
abilitate in acest sens documentele respective 
trebuie sa fie semnate si parafate conform 
prevederilor legale.  
 
Ofertantii au obligatia de a numerota si de a 
semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a 
anexa un opis al documentelor prezentate 
 
NU SE ACCEPTA OFERTE ALTERNATIVE. 
 
Daca plicul exterior nu este marcat conform celor 
de mai sus, Achizitorul nu isi asuma nici o 
responsabilitate pentru ratacirea ofertei. 
 
NEPREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE SI / 
SAU FINANCIARE ARE CA EFECT 
DESCALIFICAREA OFERTANTULUI – ofertafiind 
considerata inacceptabila 
 
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, 
cad in sarcina ofertantului. 
 

f) Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta, 
prin solicitare scrisa adresata achizitorului 
pana la data si ora deschiderii ofertelor. 

 
Ofertantul poate modifica continutul ofertei, pana 
la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor, 
adresand pentru aceasta achizitorului o cerere de 
inapoiere a ofertei in vederea modificarii. 
Achizitorul nu este raspunzator in legatura cu 
posibilitatea ofertantului de a depune noua oferta, 
modificata, pana la data si ora limita, stabilita in 
documentatia pentru ofertanti. 
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g)Oferte intarziate 
 
 
 
 
      h) Respingerea ofertei 

g) Oferta se considera intarziata daca a fost 
depusa dupa data si ora limita inscrisa la 
pct. b). 
 

h) Oferta depusă va fi respinsă în cadrul 
şedinţei de deschidere în conformitate cu 
prevederile art. 33, alin.3, lit.a) din HG nr 
925/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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VI.7. Deschiderea ofertelor  
 

La Sediul S.C. SIVECO ROMANIA S.A., Şoseaua 
Bucureşti – Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria 
Park, Corp Clădire C4, sector 1, Bucuresti, 
Romania 
 

Data 09.07.2012 ora 11:00. 
 

Reprezentantii firmelor ofertante, prezente la 
sedinta de deschidere a ofertelor trebuie sa 
prezente o imputernicire scrisa din partea 
reprezentantului legal al acesteia. 

VI.8 Garantia de buna executie Valoarea garantiei de buna executie a contractului 
de prestari servicii este de 5% din valoarea 
contractului de prestari servicii, fara TVA.  

Perioada de valabilitate a garantiei de buna 
executie a contractului este cel putin egala cu 
durata contractului. Modul de constituire a 
garantiei de buna executie a contractului de 
prestari servicii:  

a) Prin scrisoare de garantie bancara in 
favoarea Achizitorului. In cazul in care 
instrumentul de garantare va fi emis de 
catre o societate bancara, modul de 
constituire a garantiei de buna executie va 
fi Formularul nr. 20 – Scrisoare de 
garantie bancara de buna executie, care 
poate fi preluat si in cazul emiterii 
instrumentului de garantare de catre o 
societate de asigurari, 

b) Prin reţineri successive lunare, conform 
legii, 

c) instrument de garantare emis in conditiile 
legii de o societate de asigurari 

Achizitorul are obligatia de a restitui garantia de 
buna executie in termen de 14 zile de la data 
aprobarii procesului verbal de receptive final a 
produselor si serviciilor care fac obiectul 
contractului si de la plata facturii finale, daca nu a 
ridicat pana la acea data pretentii asupra acesteia. 

Nota: 

Intreprinderile mici si mijlocii pot achita jumatate 
din valoarea garantiei de participare, in 
conformitate cu Legea  Nr. 346 / 2004. Pentru a 
beneficia de aceasta facilitate ofertantul trebuie sa 
depuna documente justificative care sa 
dovedeasca faptul ca se incadreaza in categoria 
IMM-urilor. 
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VII. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 
STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE 
 
VII.1. Pretul cel mai scazut□    
 
 
VII.2.OFERTA CEA MAI AVANTAJOASA DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC 
 
 
Factorii de evaluare utilizati sunt detaliati la punctul VIII de mai jos. 
 
 
VIII. EVALUAREA OFERTELOR 
 
Ofertantii  vor depune Oferta (Propunerea tehnica si Propunerea financiara) in 
conformitate cu  cerintele din prezenta documentatie pentru ofertanti. 
 
FIECARE FACTOR DE EVALUARE AL OFERTEI = 100 PUNCTE  la care se aplică următoarea 
pondere(%): 

A. Ponderea  Factorului de evaluare  Oferta Financiara = 40% , 
B. Ponderea  Factorului de evaluare  Oferta Tehnică =  60% 

conform tabelului urmator: 
 

VIII.1. Grila de evaluare a ofertelor:  
 

Nr. 
Crt FACTORI DE EVALUARE 

PUNCTAJ 
MAXIM 
ACORDAT 

P. OFERTA FINANCIARA/PRETUL OFERTEI 100 PUNCTE 

T. OFERTA TEHNICA 
Din care: 100 PUNCTE 

 
C. 
 

SERVICII DE CREATIE SI PRODUCTIE 
Din care: 45 PUNCTE 

C.1. Conceptul creativ  30 PUNCTE 

C1.1.   Concept creativ unitar pentru materialele publicitare media: radio, 
tv,presa scrisa 

 
10 PUNCTE 

C1.2. Comprehensibilitatea mesajului  10 PUNCTE 

C1.3. 
Identificarea si ilustrarea in conceptul creativ, respectiv in materialele 
publicitare propuse a potentialelor surse si/sau cazuri de discriminare 
si de incalcare a principiului egalitatii de sanse 

10 PUNCTE 

C.2. Termenul de executie si livrare a serviciilor 15 PUNCTE 
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M. 
SERVICII DE PUBLICITATE MEDIA (MEDIA PLANNING SI MEDIA 
BUYING) 
Din care: 

55 PUNCTE 

M.1. 
 

Intelegerea obiectivelor campaniei si strategia de implementare a 
campaniei de informare 

10 PUNCTE 
 

M.1.1    Intelegerea obiectivelor campaniei 
 5 PUNCTE 

M.1.2 Strategia de implementare a activitatilor contractului, inclusiv graficul 
de implementare 
 

5 PUNCTE 

M.2. Justificarea modului optim de difuzare a mesajului campaniei 15 PUNCTE 
M.3. Audienta posturilor TV, Radio si a publicatiilor ofertate 

 30 PUNCTE 

 
Factorii de evaluare utilizati sunt detaliati mai jos: 
 
VIII.2. Algoritmul de calcul pentruEVALUAREA OFERTELOR: 
 
VIII.2.A. Punctajul pentru factorul de evaluare " OFERTA FINANCIARA" se acordă astfel: 

a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat 
factorului de evaluare, respectiv 100 puncte; 

b) pentru alt pret decat cel prevăzut la lit. a), punctajul se acordă astfel: 
Pfinanciar (n) = (Pret minim / Pn) x 100 puncte 
Unde:  
Pret minim = cel mai mic preţ rezultat din evaluarea ofertelor prezentate 
Pn = pretul ofertei (n) pentru care se face evaluarea 

 
Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile ofertate pentru prestarea 
serviciilor solicitate prin documentatia pentru ofertanti, exclusiv TVA. 
 
VIII.2.B. Punctajul pentru factorul de evaluare " OFERTA TEHNICA" se acorda  conform grilei de 

evaluare din tabelul de mai sus. Punctajul maxim alocat factorului de evaluare este de 
100 puncte si se compune din:  

 
T = C + M= maxim 100 puncte, unde: 
C = C1 + C2 = maxim 45 puncte 
M = M1 + M2 + M3 = maxim 55 puncte 
 
Unde : 
T= punctaj total pentru oferta tehnica 
C = punctaj total pentru Serviciile de Creatie si Productie 
C1 = punctaj Conceptul Creativ 
C2 = punctaj Termenul de executie si livrare a serviciilor 
M=punctaj total pentru Serviciile de publicitate media (Media Planning si Media 
Buying) 
M1 = punctaj Intelegerea obiectivelor campaniei si strategia de implementare a campaniei de 
informare 
M2 = punctaj Adecvarea canalelor de comunicare la grupul tinta 
M3 = punctaj Audienta posturilor TV, Radio si a publicatiilor ofertate 
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I. SERVICII DE CREATIE SI PRODUCTIE 

 
A. Factorul de evaluare C 1 – Conceptul Creativ (“C.C.”) 

 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul pe fiecare subfactor: 
 

a) Subfactorul C.1.1.- Concept creativ unitar pentru materialele publicitare media: 
radio, tv si presa scrisa. Evaluarea subfactorului se va face in baza a 2 parametri: 
- concept unitar reprezentand un concept unitar pentru toate materialele 

menţionate. 
- Creativitate reprezentând originalitatea si concordanta cu profilul si obiectivele 

Proiectului si ale Campaniei de informare. 
 

Punctajele se vor acorda in felul urmator pentru parametrul „concept unitar”:  
- Se vor acorda 5 puncte ofertelor care prezintă un concept unitar pentru toate materialele 

menţionate. 
- Se vor acorda 3 puncte ofertelor care prezinta un concept unitar doar pentru unele dintre 

materialele mentionate 
 
Punctajele se vor acorda in felul urmator pentru parametru „creativitate”:  
- Se vor acorda 5 puncte ofertelor care prezintă un concept original si in concordanta cu profilul 

si obiectivele proiectului si ale campaniei de informare; 
- Se vor acorda 3 puncte ofertelor care prezinta un concept original dar sunt numai partial in 

concordanta cu profilul si obiectivele proiectului si ale campaniei de informare; 
 
Evaluarea se va face pe baza propunerilor, descrierii narative si argumentarilor cuprinse in oferta 
tehnica prezentata. 
 
Formula de calcul a punctajului Subfactorului C.1.1este:  
Punctaj total C1.1. = Punctajconcept unitar + Punctajcreativitate  
 

b) Subfactorul C.1.2 - Comprehensibilitatea mesajului. Evaluarea ofertei tehnice 
potrivit acestui subfactor va avea in vedere respectarea următoarelor atribute ale 
mesajului: (i) concizia mesajului, (ii) limbaj adecvat adaptat specificului campaniei 
(campanie de informare) (iii) comprehensibil faţă de obiectivele campaniei de 
informare şi activităţile pe care le presupune implementarea acesteiea şi (iv), 
persuasiv faţă de publicul ţintă. 

 
Pentru subfactorul Comprehensibilitatea mesajului se acordă câte 2,5 puncte pentru fiecare 
atribut atins prin elaborarea mesajului cuprins în storyboard/uri/propunerile creative. 
 
Intrunirea partiala a acestor atribute sau neindeplinirea lor, va atrage, corespunzator, punctarea 
doar a atributelelor care se regasesc in mesajul propus. 
 
Formula de calcul a punctajului Subfactorului C.1.2 este:  
Punctaj total C1.2. = Punctajconcizia mesajului+Punctajlimbaj adecvat adaptat+Punctajcomprehensibil+Punctajperusiv   

 
c) Subfactorul C.1.3 - Identificarea si ilustrarea in conceptul creativ, respectiv in 

materialele publicitare propuse a potentialelor surse si/sau cazuri de 
discriminare si de incalcare a principiului egalitatii de sanse. 
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Evaluarea se va face in baza a 2 parametri: 
- surse/cazuri de discriminare identificate; 
- ilustrarea discriminarii/incalcarii de conceptul creativ propus, respectiv 

reflectarea acestora in materialele publicitare 
 

i. Pentru parametru „surse/cazuri de discriminare identificate” se vor contabiliza sursele de 
discriminare/cazuri de incalcare a principiului egalitatii identificate in propunerea tehnica de 
catre ofertant. Evaluarea se va face pe baza propunerii tehnice, respectiv a descrierii 
narative si argumentarilor cuprinse in oferta tehnica prezentata. 

 
Punctajul obţinut la acest subfactor de către un ofertant se va calcula astfel: 

− Pentru oferta tehnica prezentand numărul cel mai mare de surse si/sau cazuri de 
discriminare (NIS/C) identificate se va acorda punctajul maxim alocat acestui subfactor 
de evaluare, respectiv 5 puncte. 

− Pentru ofértele tehnice care cuprind un numar mai mic de surse si/sau cazuri de 
discriminare identificate, punctajul se va calcula procentual: 
• Punctaj maxim (NIS/C max)= Nr. cel mai mare de surse/cazuri de discriminare 

relevante   5 puncte 
• Punctaj(NIS/C) n = (NISCn/NISCmax) x 5 puncte, unde NISCn = număr de surse si/sau 

cazuri de discriminare identificate în oferta „n”. 
 

Notă: Sursele/cazurile identinficate de ofertanţi ca reprezentand riscuri /cazuri de discriminare in 
profesia in cauza, dar care in mod evident nu prezinta nicio legatura cu scopul si obiectivele 
campaniei, nu vor fi numărate/contabilizate în vederea aplicării algoritmului de calcul mai sus-
mentionat.  
 

ii. Pentru parametrul“ilustrarea discriminarii/incalcarii de conceptul creativ propus”, 
evaluarea ofertelor tehnice se va face din punct de vedere calitativ – prin acordarea de 
calificative : „foarte bine/ bine/ acceptabil”. 

 
Calificativul se acorda de catre comisia de evaluare pentru modul in care ofertantul reflecta in 
propunerea sa creativa (prin conceptul creativ) urmatoarele aspecte: 

- principiul egalitatii de sanse, prin includerea de surse/cazuri de discriminare 
identificate 

- gradul de corelare cu obiectivele campaniei (de constientizare in scopul 
limitarii/inlaturarii incalcarii principiului mentionat) 

Fiecare calificativ va avea un anumit punctaj, astfel: 
- pentru calificativul foarte bine se acorda 5 puncte; 
- pentru calificativul bine se acorda 3 puncte; 
- pentru calificativul acceptabil, se acorda 1 punct; 

 
Punctajul obtinut de fiecare oferta va reprezenta media aritmetica a punctajelor oferite de membrii 
comisiei de evaluare. 
 
Formula de calcul a punctajului Subfactorului C.1.3 este:  
Punctaj total C1.3. = Punctajsurse/cazuri de discriminare + Punctajilustrarea de conceptul creativ propus  
 
 

Punctaj factor C.1 (Pcc) = Punctaj C.1.1 + Punctaj C.1.2 + Punctaj C.1.3 

Formula de calcul a factorului de evaluare C1 (“CC”): 
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B. Factorul de evaluare C 2 – Termen de Executie si Livrare (“T.E.L.”) 
 
Punctajul se acordă astfel: 

a) Pentru cel mai scurt termen de executie si livrare a spoturilor tv, radio, machetelor de 
presa ofertat în cadrul procedurii de atribuire se acordă numărul maxim de puncte, 
respectiv 15 puncte; 

b) Pentru celelalte termene de executie si livrare punctajul se acordă astfel: 
P(n) = T.E.L. minim/ T.E.L (n) x 15 
Unde:  
P(n) =  punctajul ofertei curente (n) pentru factorul de evaluare „TEL"; 
TEL minim = cel mai scurt termen de executie si livrare ofertat;  
TEL (n) =  termenul de executie si livrare pentru oferta “n” 

 
Nota: Ofertantii vor trebui sa specifice un singur termen maxim de executie si livrare pentru toate 
materialele publicitare (spot TV, Radio si machete de presa). 
 

II. 
A. Factorul de evaluare M.1. –Intelegerea obiectivelor campaniei si strategia de 

implementare a campaniei de informare (“I.O.S”).  

SERVICII DE PUBLICITATE MEDIA (MEDIA PLANNING SI MEDIA BUYING) 

 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul pe fiecare subfactor: 
a) Subfactorul M.1.1 Se vor evalua aspectele prezentate considerate de catre ofertant ca fiind 
esentiale pentru obtinerea rezultatelor asteptate ale Campaniei, respectiv: 
• identificarea aspectelor esentiale pentru implementarea corespunzatoare a campaniei; 
• identificarea, descrierea si argumentarea riscurilor care pot afecta derularea campaniei 

recomandări de reducere/ eliminare a riscurilor identificate, respectiv prezentarea modului de 
gestionare a situaţiilor problematice ce pot apărea, fara a se afecta cerintele prevazute in 
Specificatiile Tehnice. 

Se va evalua argumentarea aspectelor cheie identificate in raport cu obiectivele si implementarea 
campaniei, insotita de comentarii relevante. Se vor lua in considerare riscurile identificate care pot 
afecta derularea campaniei, precum si relevanta si eficacitatea masurilor propuse de ofertant pentru 
gestionarea situatiilor problematice.   
 
Fiecărui calificativ îi corespunde un punctaj, astfel: 

- pentru calificativul foarte bine se acorda 5 puncte; 
- pentru calificativul bine se acorda 3 puncte; 
- pentru calificativul acceptabil, se acorda 1 punct; 

 
Punctajul obtinut de fiecare oferta va reprezenta media aritmetica a punctajelor oferite de membrii 
comisiei de evaluare. 
 
b) Subfactorul M.1.2 Se va evalua argumentarea strategiei de implementare, insotita de 
comentarii relevante, tinandu-se cont de specificitatea obiectivelor campaniei dar si a publicului 
tinta. Se vor lua in considerare activitatile propuse de ofertant pentru indeplinirea obiectivelor 
contractului, precum si măsura în care ofertantul face dovada unei planificări realiste a activităţilor 
din proiect în perioada de implementare impusă prin Specificatiile Tehnice (ex: proporţionalitate 
între complexitatea activităţilor proiectului şi timpul necesar pentru îndeplinirea acestora, 
sincronizarea activităţilor propuse luând în considerare rezultatele asteptate şi utilizarea resurselor 
pentru fiecare activitate). In plus, se vor evalua si rezultatele avute in vedere pentru fiecare 
activitate, astfel incat sa fie atinse toate rezultatele propuse. 
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Se vor acorda 5 puncte ofertei tehnice care prezintă detaliat planificarea, succesiunea şi durata 
activităţilor corelat cu utilizarea resurselor pentru fiecare activitate şi stabileşte momentele 
semnificative proprii ale campaniei (milestones), utilizate in monitorizarea progresului în ceea ce 
priveşte atingerea obiectivelor contractului (MSmax). Oferta tehnica trebuie sa prezinte clar 
activitatile propuse, acestea trebuie sa conduca la atingerea rezultatelor proiectului şi sa fie corelate 
deplin/în mare măsură cu strategia propuse..  
 
Pentru acea oferta tehnica in care activităţile propuse, respectiv planificarea, succesiunea si durata 
acestora sunt prezentate clar, dar sunt doar parţial corelate cu strategia propusă se vor acorda 3 
puncte. 
 
Pentru propunerea tehnica in care activităţile propuse sunt prezentate neclar SAU nu conduc la 
realizarea obiectivelor campaniei  se vor acorda 1 punct. 
 
Comisa de evaluare va avea in vedere si planul activitatilor de monitorizare, de raportare si de 
evaluare a rezultatelor si impactului campaniei propuse de catre ofertant in cadrul strategiei de 
implementare. 

 

 

Punctaj factor M.1 (PIOS) =Punctaj M.1.1 + Punctaj M.1.2 

Formula de calcul a factorului de evaluare M1 (IOS): 

B. Factorul de evaluare M.2.–Justificarea modului optim de difuzare a mesajului 
campaniei (“M.O.D”). Se vor evalua argumentele relevante oferite in sustinerea selecţiei 
posturilor TV, Radio si a publicatiilor din presa scrisa in scopul asigurarii modului optim de 
difuzare a materialelor publicitare in ceea ce priveste poziţionarea, reach-ul, frecventa, 
afinitatea grupului tinta specific al Proiectului. Ofertantul va argumenta atat alegerea unui 
anumit post TV/Radio/Publicatie cat si a emisiunii/aparitiei selectate precum si a momentului 
de difuzare a materialelor publicitare in cadrul acestora. 

 
Evaluarea se va face de catre membrii comisiei de evaluare pe baza media-planurilor propuse, a 
descrierii narative si argumentarilor cuprinse in oferta tehnica prezentata prin care ofertantul trebuie 
sa justifice atingerea fiecaruia dintre elementele calitative/de performanta mai sus enumerate (ex: in 
calupul doi/trei de publicitate al emisiunii X pentru ca astfel se obtine cea mai buna pozitionare 
pentru ca N argumente, cel mai bun reach pentru N argumente, este asigurata cea mai buna 
frecventa pentru N argumente si cea mai buna afinitate a grupului tinta specific etc). 
 
Punctajul obţinut la acest factor de evaluare de către un ofertant se va calcula astfel: 

− Pentru oferta tehnica care contine cea mai relevanta si pertinenta argumentatie pentru 
atingerea tuturor elementelor calitative vizate (pozitionare, reach, frecventa, afinitatea 
grupului tinta specific Proiectului) se acorda 15 puncte, . 

− Pentru ofertele tehnice care cuprind argumente mai putin relevante si pertinente sau 
care desi pertinente si relevante nu ating decat partial elementele calitative vizate 
(pozitionare, reach, frecventa, afinitatea grupului tinta specific Proiectului) se acorda 5 
puncte, 
  

C. Factorul de evaluare M.3 Audienta. Se vor avea in vedere canalele media propuse prin 
media planul propus de ofertant. Pentru acordarea punctajului pentru factorul de evaluare 
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M.3., canalele media din mixul de media propus se impart in 3 categorii, in functie de tipul de 
media: 

Categoria I- canale TV 

Categoria II- posturi Radio; 

Categoria III – publicatii presa scrisa. 

Nota: Toate categoriile de canale media propuse, respectiv canalele tv, posturile de radio, 
publicatiile presa scrisa vor avea o afinitate de 100% pentru grupul tinta general al campaniei mass-
media.  

Fiecare dintre posturile TV/Radio si publicatiile ofertate vor avea in vedere cantitatile minime 
solicitate/post/publicatie conform Specificatiilor tehnice. 

Punctajul se va acorda in functie de pozitia in clasamentul intocmit dupa audienta obtinuta pentru 
fiecare categorie in parte: 

a) 30 puncte pentru canalul media cu cea mai mare audienta din categorie; 

b) 20 puncte pentru canalul media aflat pe pozitia a II- a in clasamentul audientei din 
categorie; 

c) 10 puncte pentru canalul media aflat pe pozitia a III- a in clasamentul audientei din 
categorie; 

d) 5 puncte pentru canalul media aflat pe pozitia a IV- a in clasamentul audientei din 
categorie; 

e) 1 punct pentru canalul media aflat pe pozitia a V- a in clasamentul audientei din 
categorie; 

Pentru canalele media care nu se afla in primele 5 pozitii din punct de vedere al audientei nu se va 
acorda niciun punctClasamentul audientei pe categoriile de media va fi cel publicat de: KANTAR 
MEDIA – pentru Categoria I (canale TV),  ARA - pentru Categoria II (posturi Radio) si BRAT - pentru 
Categoria a III (publicatii presa scrisa), pentru perioada ianuarie-iunie 2012 (TV si presa scrisa) sau 
ultimul val de audienta (radio). 

Punctajul se calculeaza pentru fiecare Categorie (canal media in parte), dupa cum urmeaza: 

AudientaTV = punctajul tehnic pentru categoria TV 

AudientaTV = 

    nr. de posturi TV  

n post TV1+ n1 post TV2+ n2 post TV3 …. 

unde n, n1, n2, … este punctajul obtinut pentru fiecare dintre posturile TV propuse. 

Audienta Radio = punctajul tehnic pentru categoria Radio 

Audienta Radio = 

     nr. de posturi Radio 

n post Radio1+ n1 post Radio 2+ n2 post Radio 3…. 

unde n, n1, n2, … este punctajul obtinut pentru fiecare dintre posturile Radio propuse. 
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AudientaP = punctajul tehnic pentru categoria publicatii presa scrisa 

AudientaP =

     nr. dePublicatii,  

n Publicatie1+ n1Publicatie 2+ n2 Publicatie 3…. 

unde n, n1, n2, … este punctajul obtinut pentru fiecare dintre Publicatiilepropuse. 

 

Audienta TOTAL= 

      3 

AudientaTV + Audienta Radio + Audienta P 

Punctajul total pentru Oferta tehnica (PTehnic) reprezinta sumapunctajelor obtinute pentru fiecare 
factor de evaluare, dupa cum urmeaza: 

PTehnic  = PC.1.1+ PC.1.2+P C.1.3+PTEL +PIOS + PMOD+ Audienta TOTAL 

 

VIII.2.C. Altgoritmul de calcul pentru declararea ofertei castigatoare 

Oferta declarata castigatoare va fi oferta care va intruni cel mai mare punctaj rezultat ca urmare a 
aplicarii urmatorului algoritm de calcul: 

Punctaj total = Pfinanciar x 40% + PTehnic X 60%. 

In cazul in care ofertele obtin acelasi punctaj final, se va declara castigatoare oferta care a 
obtinut cel mai mare punctaj la evaluarea ofertei tehnice. 
 

IX. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE  
Achizitorul va comunica tuturor ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii in cel mult trei zile lucratoare 
de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta castigatoare. 
Achizitorul are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie in 
conditiile prevazute de lege. 
 
IX. 1. Ajustarea pretului contractului 
  DA  □                        NU  ■   
 

Nu se accepta ajustarea pretului contractului. 

 
X. PRECIZARI  
1. Comisia de evaluare va stabili care sunt clarificarile si completarile formale sau de confirmare, 

necesare pentru selectarea ofertantilor si/sau pentru evaluarea fiecarei oferte, precum si 
perioada de timp acordata pentru transmiterea clarificarilor. 

2. In cazul in care ofertantii nu transmit in perioada precizata de comisia de evaluare 
clarificarile/raspunsurile solicitate, sau in cazul in care explicatiile prezentate de ofertant nu sunt 
concludente, oferta se va considera inacceptabila. 

3. In cazul in care ofertantul modifica sau completeaza continutul propunerii tehnice sau prezinta o 
oferta care nu corespunde cel putin cerintelor tehnice minimale din Specificatiile tehnice, atunci 
oferta va fi considerata neconforma.  

4. In cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta continutul propunerii 
financiare, oferta sa va fi considerata neconforma. 
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5. Ofertantul trebuie sa semneze si sa stampileze toate paginile, mai putin cele eliberate de 
autoritatile de stat in original. De asemenea, ofertantul trebuie sa anexeze un opis al 
documentelor si sa numeroteze fiecare pagina. 

6. Serviciile ofertate trebuie sa respecte in totalitate specificatiile tehnice solicitate prin 
documentatia pentru ofertanti. 

7. Pretul de achizitie pentru serviciile prevazute in oferta, are caracter ferm si nu se modifica pe 
durata valabilitatii contractului incheiat in lei. 
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SECTIUNEA II 

SPECIFICATII TEHNICE 
 

SectiuneaSPECIFICATII TEHNICE face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare 
ofertant propunerea tehnică. 
 
Toate cerinţele sunt minimale şi obligatorii. Dacă caracteristicile minime obligatorii nu sunt 
îndeplinite de ofertă, aceasta se descalifică. 
 
 

SCOPUL CONTRACTULUI SI REZULTATE ASTEPTATE 
 
 

I. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL SI ACTIVITATILE SALE 
 

1. Denumirea Proiectului: 
Proiect POSDRU 81/3.2/S/58708 – denumirea „Eficientizarea activitatii farmacistilor prin formare in 
noile tehnologii inclusiv TIC”. 
 

2. Sursa de finantare: 
Proiectul este finantat de Uniunea Europeana prin Fondul Social European, Programul Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „ Cresterea 
adaptabilitatii  lucratorilor si intreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2. „Formare si sprijin 
pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”. 
 

3. Durata proiectului: 
30 luni, incepand cu 01.07.2010. 
 

4. Alte informatii: 
Beneficiar U.M.F. „Carol Davila”, parteneri nationali: 2(doi); parteneri transnationali:0  
 

5. Descrierea activitatilor principale ale Proiectului 
 

Obiectivul general al Proiectului il reprezinta cresterea nivelului de adaptabilitate al farmacistilor in 
contextul introducerii de noi tehnologii, inclusiv TIC si a noi forme de management in activitatea lor, 
iar intre obiectivele specifice se regaseste promovarea principiului egalitatii de sanse si a non 
discriminarii la locul de munca in profesia farmaceutica. 
 

II. CONTEXTUL CAMPANIEI – OBIECTIVE SI ACTIVITATI 
 

Campania mass-media din cadrul proiectului „Eficientizarea activitatii farmacistilor prin formare in 
noile tehnologii inclusiv TIC”,denumita “Campanie de informare privind egalitatea de sanse la 
locul de munca” este o activitate importanta in vederea atingerii scopului si obiectivelor proiectului 
si vizeaza diseminarea extinsa a principiului egalitatii de sanse si a metodelor de combatere a 
discriminarii la locul de munca in practica farmaceutica.  
 
Campania mass-media presupune implicarea simultana a mai multor media - presa scrisa, radio si 
TV -, prin difuzarea de spoturi radio si tv si publicarea de machete de presa in cotidiene si publicatii 
periodice. 
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Obiectivul prezentei proceduri de atribuire desfasurata in conformitate cu  Anexa 1 din Instructiunea 
AMPOSDRU nr. 26/2010, este acela de a identifica o agentie de publicitate care sa asigure 
realizarea si difuzarea mesajelor campaniei si care sa poata oferi un mix complex de canale media 
ce acopera eficient, cel putin grupul tinta vizat de proiect. 
 

• Populatie urbana si rurala, femei si barbati, cu varsta cuprinsa intre 23 si 65 de ani  
Grup Tinta general vizat de campania mass-media:  

Studii superioare de lunga durata si studii superioare de 3 ani  
• Grup tinta specific Proiectului vizat de campania mass-media: Farmacisti 

 
Obiective: 

• Cresterea notorietatii proiectului prin promovarea identitatii vizuale a acestuia in vederea 
maximizarii impactului asupra grupului tinta al proiectului;  

• Diseminarea cat mai extinsa la nivelul grupului tinta vizat a principiului egalitatii de sanse si a 
metodelor de combatere a discriminarii la locul de munca. 

• Informarea a cel putin 1000 de persoane din grupul tinta specific vizat  in privinta principiului 
egalitatii de sanse si a metodelor de combatere a discriminarii la locul de munca. 
 

 

Se urmareste obtinerea unei oferte de servicii de creatie si productie de: 
Descrierea rezultatelor urmarite prin prezenta achizitie:  

- spot tv; 
- spoturi radio (serial); 
- machete de presa pentru apartia in presa scrisa; 

precum si achizitia de spatii media pe parcursul perioadei propuse in media plan, conform duratei 
contractului specificata in Sectiunea I , pentru difuzarea cu cat mai mare vizibilitate a: 
- 1 spot TV x 30” – minimum 100 de difuzari ale spotului publicitar video- TV/post TV; 
- serial spot publicitar radio (minim 3 episoade X 30”) – minimum 100 de difuzari ale serialului 

spotului publicitar audio-radio/post radio; 
- machete presa–minimum 12 aparitii in presa la nivel national/cotidian si 
- minimum 3 aparitii in publicatie saptamanala/lunara; 
- rapoarte de monitorizare a aparitiilor si difuzarilor (lunare). 

 
III. CERINTE TEHNICE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR 

 
Cerintele tehnice precizate se considera a fi minimale. Propunerile tehnice care ofera un nivel 
calitativ superior cerintelor minime din documentatia pentru ofertanti vor fi considerate conforme. 
 
III.1.Se va selectiona un operator economic care va garanta urmatoarele caracteristici ale 
materialelor publicitare propuse spre realizare: 
a) 

 Macheta anunţului de presa va trebui sa fie color, iar dimensiunile machetei să fie de cel 
puţin ¼ din pagina publicatiei, pe care o transmite spre verificare Achizitorului; 

Specificatii tehnice - presa scrisa.  

 conceperea materialelor se va face în concordanţă cu cerinţele din Manualul de identitate 
vizuală al POSDRU; 

 pentru spaţiul de tipar achizitionat pentru publicarea machetelor de presa, ofertantul va tine 
cont de următoarele cerinţe: 

− aria de difuzare: naţională  
− policromie; 
− poziţionare: publicarea articolelor se va face in paginile interioare ale publicatiei; nu se 

accepta pagini sport si de scandal; 
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b) 
 

Specificatii tehnice – Radio-TV 

 Se va propune si realiza un serial de trei spoturi radio de câte 30 de secunde/spot, 
incluzand: elaborare script, întâlnire de pre-producţie (PPM); înregistrarea vocilor; post-
productie – sincronizarea dialogurilor, integrarea efectelor de sunet, transferul on-line, 
transferul drepturilor de autor;  

 
 Se va propune si realiza spot video-tv de 30 secunde pentru difuzare TV, presupunand 

elaborare script; story-board, casting, întâlnire de pre-producţie (PPM); productie, post-
productie: sincronizarea dialogurilor, integrarea efectelor de sunet, integrarea elementelor de 
identitate vizuala ale proiectului, corecţii de culoare şi de compoziţie, transferul on-line; 
furnizare coloana sonoraimpreuna cu drepturile de autor aferente. 

 
Operatorul economic va include in oferta tehnica doua variante de concept de creatie pentru 
materialele ce vor fi realizate in cadrul contractului, cu o scurta descriere narativa pentru fiecare din 
cele doua, precum si o ilustrare vizuala a acestora. Conceptele creative vor avea la baza sursele de 
discriminare/cazuri de incalcare a principiului egalitatii identificate in propunerea tehnica de catre 
ofertant.  
 
III.2.Se va selectiona un operator economic care va garanta urmatoarele caracteristici ale canalelor 
media utilizate: 
- acoperire la nivel national prin mixul de canale media solicitate, care sa acopere individual cel 

putin grupul tinta; 
- acoperire nationala pentru fiecare dintre posturile TV, radio si publicatiile de presa scrisa 

propuse;  
- afinitate de 100% a canalelor propuse cu grupul tinta. 
- Nu se accepta publicatii/ posturi radio -TV exclusiv de muzica, sport sau filme si nici publicatii de 

scandal/tabloide. 
 
III.3. Media plan. 
 
Se va asigura achiziţionarea spaţiului de tipar pentru publicarea machetelor de presa, conform 
media planului propus  de operatorul economic si aprobat de Achizitor; 
Se va asigura difuzarea spoturilor audio şi video conform media planului propus de operatorul 
economic si aprobat de Achizitor; 
Ofertantii vor face dovada disponibilitatii spatiilor media propuse in oferta tehnica prin prezentarea 
de contracte/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 plan-
ului. 
Se va asigura închirierea spaţiului de antenă necesar difuzării spoturilor realizate; 
Se va elabora unMedia Plan astfel încât să asigure difuzarea spoturilor pe posturi radio şi TV cu 
acoperire naţională, a căror audienţa este importantă în mediile cu relevanţă pentru proiect, 
(elementele care vor sta la baza definirii planului media de către ofertant trebuie să ţină cont de 
necesitatea de a asigura o acoperire naţională corespunzătoare şi o mediatizare corelată cu 
specificitatea publicului tinta). 
 
Prin Media plan-ul propus se va asigura difuzarea campaniei in:  
 

- minum 3 cotidiene nationale distincte; 
- minimum 2 publicatii periodice saptamanale/lunare distribuite la nivel national: 
- minimum 2 posturi radio distincte; 
- minimum 2 posturi TV distincte; 
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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. 
 
Caledarul livrarilor media se va incheia conform teremenlor asumate de catre operatorul economic 
cu conditia ca programarea livrarilor sa garanteze si sa asigure o prezenta continua a mesajelor 
publicitare pe parcursul campaniei. 
 
NOTA: 

- posturile propuse vor avea o cota de piată de minimum 1%, cu audienţa mare în mediul 
urban. 

- nu se accepta folosirea canalelor TV care ar prejudicia imaginea programului operational 
POSDRU; 

- TP – PRIME TIME; ETP — EXTRA PRIME TIME; TRP — se calculează luând în 
considerare audienta postului TV în momentul difuzării spotului (un procent din câte 
persoane se uită la spot) 

- Ofertantul va include in oferta tehnica o propunere preliminară de media plan pentru 
difuzarea machetelor de presa, a spotului radio si a celui TV. Pentru ofertantul selectat 
castigator media planul va fi ulterior supus aprobării Achizitorului.  

 
Orice operator economic ofertant care NU indeplineste conditiile de mai sus va fi exclus din 
evaluare considerandu-i-se oferta ca neconforma.  
 
III.4. Supozitii 
• Achizitorul va monitoriza in permanenta procesul de implementare;  
• Atitudine pozitiva din partea grupurilor tinta; 
•  
III.5. Buget si alte consideratii financiare 
 
Bugetul total estimat alocat achizitiei este de 575.000 lei + TVA. 
Efectuarea platilor: in termen de 30 de zile de la emiterea facturilor pe baza Proceselor verbale de 
receptie aprobate de Achizitor_ 
 
IV. SOLICITARI SPECIFICE 
 
IV.1 Ofertantul va garanta urmatoarele, in cadrul derularii contractului ce se atribuie: 
 
a. Monitorizare media, respectiv documente de certificare a livrarilor conform performantelor si 

calendarului agreat, prin rapoarte de monitorizare lunare si raport final. 
b. Disponibilitatea expertului cheie coordonator campanie publicitate si a expertului –cheie media 

buying, pentru accesul zilnic al beneficiarului asupra detaliilor livrarilor, pentru raportari si 
intalniri in cadrul proiectului.  

c. La finalul campaniei ofertantul va realiza si va pune la dispozitia Achizitorului o analiza 
reprezentand raportul de evaluare a impactului campaniei. 

d. Asigurarea de alte beneficii media aditionale care sa adauge valoare campaniei, de exemplu: 
atentionarea beneficiarului cu privire la diverse oportunitati de participare la dezbateri sustinute 
de media, integrare neconventionala in mediile folosite, diseminarea mesajului prin personalitati 
publice (sau lideri formatori de opinie) din cadrul media, fara costuri suplimentare. 
 

Descrierea modului de indeplinire a acestor solicitari va face parte din Oferta Tehnica. Orice 
operator economic ofertant care NU garanteaza prin oferta sa cerintele de mai sus va fi exclus din 
evaluare considerandu-i-se oferta ca neconforma. 
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Toate specificatiile au valoare de cerinta minima obligatorie, oferta care nu se conformeaza 
vreunuia dintre criteriile tehnice de mai sus va fi declarata inacceptabila. 
 
IV.2 Operatorul economic 
 
Operatorul economic este pe deplin responsabil de calitatea rezultatelor acestui proiect si 
pentru asigurarea unui bun management financiar si administrativ, conform prevederilor 
contractuale. In acest sens, ofertantul trebuie: 
• sa se asigure ca materialele livrate si spatiile achizitionate sunt la standardele de calitate 

necesare si sunt livrate conform termenelor stabilite;  
• sa stabileasca relatiile contractuale cu achizitorul;  
• sa asigure o buna raportare, conform conditiilor contractuale. 
 
Operatorul economic e obligat sa respecte legislatia romaneasca in vigoare si procedurile aplicabile 
acestui contract. Ofertantul va furniza Autoritatii Contractante toate informatiile referitoare la 
contract. Va fi obligat sa asigure realizarea activitatilor si obtinerea rezultatelor stabilite prin contract.  
La solicitarea beneficiarului, operatorul economic va organiza intalniri specifice legate de 
implementarea proiectului, care cad în sarcina sa din punctul de vedere al organizarii logistice.  
 
IV.3. Managementul activitatilor 
 
Achizitorul este responsabil de aprobarea documentelor elaborate în cadrul proiectului de operatorul 
economic (rapoarte, referate etc.). 
Operatorul economic este complet responsabil de managementul contractului din punct de vedere 
administrativ, financiar (gestionarea bugetului), orientat spre obtinerea rezultatelor. Acesta trebuie 
sa respecte conditiile formulate în contract.  
Operatorul economic va asigura prin expertul cheie desemnat ca si coordonator de campanie un 
contact permanent cu achizitorul, conform cerintelor acestuia. 
Operatorul economic trebuie sa consulte achizitorul cu privire la orice aspect/problema care apare 
în procesul de implementare. Numai dupa aprobarea acestuia, poate face demersurile necesare 
pentru efectuarea platii aferente facturilor conform prevederilor contractului. 
 
IV. 4 Raportare 
 
a) Cerinte pentru raportare 
Operatorul economic este responsabil de elaborarea si transmiterea urmatoarelor rapoarte catre 
achizitor: 
Achizitorul solicita Operatorului economic completarea si transmiterea urmatoarelor documente si 
rapoarte: 

- Raport saptamanal al livrarilor de spatii media 
- Raport lunar detaliat al livrarilor de spatii media. 
- Raport lunar cu interpretarea rezultatelor de audienta prin prisma obiectivelor proiectului. 
- Orice alte rapoarte la cerere, in termen de 72 de ore 
- Raport final detaliat. 

 

In termen de 15 zile de la sfârsitul perioadei de executie a contractului, operatorul economic trebuie 
sa transmita Beneficiarului, Raportul final. Acest raport va fi însotit de documente care sa 
demonstreze atingerea obiectivelor. 

Raportul final 

Beneficiarul îl va analiza si daca va avea observatii, Operatorul economic va reface raportul si va 
transmite ultima versiune a acestuia pentru aprobarea beneficiarului în termen de 10 zile de la 
primirea observatiilor de la beneficiar. 
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Raportul final trebuie sa cuprinda detalii tehnice, administrative si financiare referitoare la proiectul 
implementat, precum si o evaluare a obiectivelor propuse si a rezultatelor obtinute. De asemenea, 
odata cu raportul final se va transmite de analiza de impact. 
b) Transmiterea si aprobarea Rapoartelor Periodice 
Toate rapoartele elaborate de Operatorul economic trebuie sa fie în concordanta cu standardele 
Uniunii Europene, furnizând informatii referitoare la: 

• progresele înregistrate  
• probleme înregistrate si solutiile adecvate pentru rezolvarea acestora; 
• recomandari; 
• solicitari. 

Rapoartele vor fi transmise în atentia reprezentantilor Achizitorului si/sau vor fi prezentate in cadrul 
unor inatlniri de lucru dedicate acestora, la cererea Achizitorului. 
 
IV. 5 .Monitorizarea si evaluarea 
 
Operatorul economic trebuie sa utilizeze cea mai adecvata metodologie pentru definirea indicatorilor 
rezultati prin implementarea contractului. Monitorizarea si evaluarea performantelor spatiilor media 
livrate pe toata perioada de implementare vor arata ce rezultate au fost obtinute în raport cu cele 
minime estimate. 
 
IV.6. Specificatii privind elaborarea ofertei tehnice  
 
In cadrul propunerii tehnice, operatorul economic va prezenta un document ce va include 
urmatoarele: 
1. Metodologia de lucru in cadrul proiectului 

o Fluxul informatiei 
o Timpi de raspuns 
o Certificari (monitorizare media) si raportari 
o Responsabilitatile membrilor echipei – respectiv ale expertilor pusi la dispozitia 

achizitorului; 
2. Date competitive actuale privind piata media la nivel national, care sa demonstreze audienta 

canalelor propuse conform cerintelor listate in Caietul de sarcini precum si pentru aplicarea 
factorilor de evaluare indicati in Grila de evaluare (Sectiunea I); 

3. Specificatiile tehnice pentru fiecare canal de difuzare, referitoare la gradul de acoperire si 
specificul audientelor, inclusiv sursa datelor pe baza carora se realizeaza clasificarea acestora, 
care sa certifice incadrarea in Caietul de sarcini 

4. Beneficii pentru beneficiar referitoare la difuzare 
5. Calendarul realizarii activitatilor (Grafic de îndeplinire a contractului). 
6. Performantele media fata de grupul tinta, estimate prin utilizarea spatiilor propuse. 
7. Operatorul economic va include in propunerea tehnica toate descrierile si argumentarile 

necesare, plecand de la grila factorilor de evaluare a ofertei tehnice, pentru ca oferta sa poata fi 
evaluata.   

 
Neprezentarea in totalitate a cerintelor specificate mai sus duce la considerarea ofertei ca fiind 
neconforma. 
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Formular nr.1 

 
 
 
OFERTANTUL          
 ____________________ 
(denumirea/numele) 
 
 

 
 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 
 
Subsemnatul _______________________________, reprezentant imputernicit al 
_____________________________________________________________,   
  (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)1

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate 
faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor 
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari 
si completari prin Legea nr. 337/ 2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare 
definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, 
pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani.  

 

 
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 orice documente 
doveditoare de care dispun. 
 
 
 
Data completarii ...................... 
 
 
 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizata) 
 
LS 

                                                 
1A se completa de catre fiecare membru al asocierii, in cazul in care oferta este depusa de o asociere. 
Formularul se depune si de tertul sustinator, daca este cazul. 
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Formular nr.2 
 
OPERATOR ECONOMIC/ OFERTANT2

  _____________________ 
         

     (denumirea/numele) 
 

DECLARATIE  
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 

 
 
Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ................................................... 
(denumirea operatorului economic), in calitate de ofertant/asociat/tert sustinator al ofertantului, la 
procedura competitiva pentru atribuirea contractului de achizitie avand ca obiect prestarea de 
servicii de campanii de publicitate, cod CPV 79341400-0, in cadrul Proiectului “Eficientizarea 
activitatii farmacistilor prin formare in noile tehnologii, inclusiv TIC”- contract 
POSDRU/81/3.2/S/58708, la data de ................ (zi/luna/an), organizata de S.C. SIVECO ROMANIA 
S.A., declar pe propria raspundere ca: 
a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 

judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui 
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, 
reglementata prin lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute 
la lit. a); 

c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale 
catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata; 

d) in ultimii 2 ani, am indeplinit integral obligatiile contractuale si nu am produs grave prejudicii 
beneficiarilor; 

e) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, 
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in 
materie profesionala. 
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 orice 
documente doveditoare de care dispunem. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
          Operator economic, 
                                                   …………………………. 
        (semnatura autorizata ) 

 
 LS 

                                                 
2A se completa de catre fiecare membru al asocierii, in cazul in care oferta este depusa de o asociere. 
Formularul se depune si de tertul sustinator, daca este cazul. 
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Formular nr.3 
 

 
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta 
OPERATOR ECONOMIC3

  ____________________ 
 

           (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute  la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare  
 

 
1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant 

asociat/subcontractant), in cadrul .......................…………………………, în temeiul art.691 din 
OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice  şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, 
următoarele: 

 nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de 
supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin  până la 
gradul al patrulea incusiv, ce deţin funcţii de decizie în cadrul Achizitorului; 

 nu sunt implicat în relaţii comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 69 lit a) din OUG nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în 
cadrul Achizitorului. 

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat achizitorul dacă vor 
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, 
pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai S.C. SIVECO 
ROMANIA S.A. cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea 
noastră. 

 
 

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

      (nume si functie persoana autorizata )  
       ………………………………………. 
          (semnatura persoană autorizata si stampila ) 

                                                 
3A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere, 
precum şi de către fiecare dintre subcontractorii declaraţi, dacă este cazul sau tertul sustinator, dupa 
caz. 
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Formular nr.4 
 

 
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

 
 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute  la art. 14 din OUG nr. 66/2011 

 
 

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant 
asociat/subcontractant), in cadrul .......................…………………………, în temeiul art.14 din 
OUG nr. 66/2011privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 
 nuexista legaturi intre structura actionariatului propriu si cea a achizitorului; 
 nu exista legaturi de nicio natura intre subsrisa si vreunul dintre membrii comisiei de 

evaluare ai achizitorului; 
 nu detin pachet majoritar de actiuni in cadrul a doua societati ce au calitate de 

ofertanti in prezenta procedura.  
 

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat achizitorul dacă vor 
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, 
pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

 
 
 
 
 

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

      (nume si functie persoana autorizata )  
       ………………………………………. 
          (semnatura persoană autorizata si stampila ) 
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Formular nr.5 

OFERTANTUL4

…….................…….........  
      

(denumirea/numele) 
 

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 
 
    1. Subsemnatul ………………………………………………, reprezentant imputernicit al 
............................... [denumirea operatorului economic], declar pe propria raspundere, sub 
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura competitiva pentru atribuirea 
contractului de achizitie avand ca obiect prestarea Serviciilor de campanii de publicitate – Cod CPV 
79341400-0, la data de .............. (zi/luna/an), organizata deS.C. SIVECO ROMANIA S.A., particip 
si depun oferta: 
 
□ in nume propriu; 
 
□ ca asociat in cadrul asociatiei .....................................; 
 
□ ca subcontractor al ................................................; 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.) 
 
    2. Subsemnatul declar ca: 
□ nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 
□ sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.) 
    3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitorul daca vor interveni modificari in prezenta 
declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie 
publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de 
achizitie publica. 
    4. De asemenea, 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. 
    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............................................... 
(denumirea si adresa achizitorului) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu 
activitatea noastra. 
 
Data completarii ....................... 
 
Ofertant, 
…….................................. 
(semnatura autorizata) 
 
 

                                                 
4A se completa de catre fiecare membru al asocierii, in cazul in care oferta este depusa de o asociere, 
precum si de catre fiecare dintre subcontractorii declarati, daca este cazul 
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Formular nr. 6 

Operator economic,5

________________________ 
 

    (denumirea/numele) 
 

CERTIFICAT 
de participare la licitatie cu oferta independenta 

 
 

I. Subsemnatul/Subsemnatii, ……………………., reprezentant/reprezentanti legali al/ai 
……………………….., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica 
organizata de S.C. SIVECO ROMANIA S.A., in calitate de achizitor in data de ……………………, 
certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate 
punctele de vedere. 

 
II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele ……………………………, urmatoarele: 

1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat; 
2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in 

conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in 
orice privinta; 

3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa 
inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta; 

4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau 
juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care 
oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, 
intrunind conditiile de participare; 

5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare 
concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia; 

6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in 
ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia 
de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva 
oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri; 

7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in 
ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau 
serviciilor oferite; 

8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui 
concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor. 

 
III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate 
in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea. 
  
Ofertant, …………… 
 
Data 
  
Reprezentant/Reprezentanti legali 
(semnaturi) 

                                                 
5In cazul asocierii, documentul se va depune si semna in comun de catre toti membri asocierii si de 
catre liderul de parteneriat 
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Formular nr. 7 
Operator economic, 
________________________ 
    (denumirea/numele) 

INFORMATII GENERALE 1 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

    Fax: 

    Telex: 

    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 / telex / fax, certificate de inmatriculare / inregistrare) 
8. Principala piata a afacerilor: 
9. Situatia economico-financiara pe anii 2009, 2010, 2011 : 
 

Date financiare2 
 

2009 
RON 

2010 
RON 

2011 
RON 

Cifra de afaceri     
Profit/Pierdere    
 
Ofertant, 
_________________ 
(numele reprezentantului legal, in clar) 
_____________________ 
(semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - A se completa de catre fiecare membru al asocierii, in cazul in care oferta este depusa de o 
asociere. 
2 - Valorile vor fi exprimate in lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede in euro 
vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii in care s-a facut 
inregistrarea si vor specifica ratele utilizate 
3 - In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru 
asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum 
si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai 
fiecarui asociat, inclusiv liderul. 
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Formular nr. 8 
Operator economic, 
________________________ 
    (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI IN DOMENIUL AFERENT CONTRACTULUI DE 
ACHIZITIE1 

 

 

 

Denumirea/numele: 

Codul fiscal: 

Adresa sediului central: 

 
 
In vederea completarii datelor de mai jos se va avea in vedere cifra de afaceri obtinuta ca urmare a 
prestarii de servicii in domeniul aferent contractractului de achizitii, respectiv din prestarea 
activitatilor incadrate in urmatoarele coduri CAEN: Cod CAEN 7311 – Activitati ale agentiilor de 
publicitate si/sau Cod CAEN 7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al 
comunicarii. 
 
 

Date financiare2 
 

2009 
RON 

2010 
RON 

2011 
RON 

Cifra de afaceri in domeniul aferent 
contractului pentru anii 2009, 2010,2011 

   

Media cifrei de afaceri:  
 

 
 
Ofertant, 
_________________ 
(numele reprezentantului legal, in clar) 
_____________________ 
(semnatura autorizata) 
 
 
 
1 - A se completa de catre fiecare membru al asocierii, in cazul in care oferta este depusa de o 
asociere. 
2 - Valorile vor fi exprimate in lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede in euro 
vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii in care s-a facut 
inregistrarea si vor specifica ratele utilizate 
3 - In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru 
asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum 
si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai 
fiecarui asociat, inclusiv liderul. 
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Formular nr. 9 
Operator economic, 
________________________ 
    (denumirea/numele) 
 

 
 

DECLARATIE PRIVIND 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 Agentiei Nationale pentru Ocuparea 
Fortei de Munca (denumirea si adresa achizitorului) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in 
legatura cu activitatea noastra. 
 
 
 
 
 
 

 
   Operator economic, 
…………………………….. 
(numele reprezentantului legal, in clar) 
 
LS  
legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul. 
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Formular nr. 10 
Operator economic, 
________________________ 
    (denumirea/numele) 
 

 
 

Operator economic, 
(numele reprezentantului legal, in clar) 

               ...................... 
                    
                                 (semnatura) 

 
Nr. 
crt 
 
 

 
Obiectul  

Contractului/ 
Tipul de serviciu 

prestat 

 
Nr. 

Contract 

 
Denumirea/ 

numele 
Beneficiarului/ 

Adresa 

 
Calitatea 
prestator/ 

subcontractant 

 
Valoarea totala 

a 
Contractului 

(Lei) 

 
Procent 

indeplinit de 
prestator  

%  

 
Data de 

incepere a 
contractului 

 
Data de 

finalizare a 
contractului  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1 

 
 
 
 
 

       

2 

 
 
 
 
 

       

3 

 
 
 
 
 

       

VALOARE TOTALA A CONTRACTELOR:  
                          (Lei) 
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Formular nr. 11 
Operator economic, 
________________________ 
    (denumirea/numele) 

 
Declaratie 

privind  asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea acestora 
  
1. 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 de mai jos sunt reale. 
 
2. 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 candidatura/oferta, orice informatii suplimentare in 
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai achizitorului S.C. 
SIVECO ROMANIA S.A., cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu 
activitatea noastra. 
 
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de 
___________________________________________________ . 
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
Personal de specialitate 
desemnat pentru 
functiile/pozitiile solicitate la 
capitolul V.3.2 din documentatia 
pentru ofertanti 

Nume/Prenume Responsabilitati 
(descriere sumara, conform 

Specificatiilor Tehnice) 

 
Expert Cheie Coordonator 
Campanie Publicitate 

 
 

 

Expert Cheie Director Creatie   
Expert Cheie Media Buying   
Expert Non-Cheie   
Expert non-cheie   

 
Atasam CV-urile personalului de specialitate pentru indeplinirea contractului de 
achizitie publica (Formular 12) si declaratia de exclusivitate si disponibilitate de 
participare incheiata in forma autentica (Formular 13). 
 
Data completarii ...................... 
 
Ofertant, 
………… ………………. 
(semnatura autorizata ) 
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Formularnr. 12 

 
Operator economic, 
........................ 
(Semnatura autorizata) 
 

 

CURRICULUM VITAE 

 
 

  

 

Curriculum vitae 
Europass 

Inserati fotografia. (rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  
Informatii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume (rubrica facultativa, vezi instructiunile) 
Adresa(e) Numar imobil, nume strada, cod postal, localitate, tara (rubrica 

facultativa, vezi instructiunile) 
Telefon(oane) (rubrica facultativa, vezi 

instructiunile) 
                 
Mobil:  

(rubrica facultativa, vezi 
instructiunile) 

Fax(uri) (rubrica facultativa, vezi instructiunile) 
E-mail(uri) (rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  
Nationalitate(-tati) (rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  
Data nasterii (rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  
Sex (rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  
Pozitia   

  
Experienta profesionala  

  
Perioada Mentionati separat fiecare experienta profesionala relevanta, 

incepand cu cea mai recenta dintre acestea. (rubrica facultativa, 
vezi instructiunile) 

Functia sau postul ocupat  
Activitati si responsabilitati 

principale 
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Numele si adresa 
angajatorului 

 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

  
Educatie si formare  

  
Perioada Mentionati separat fiecare forma de invatamant si program de 

formare profesionala absolvite, incepand cu cel mai recent. (vezi 
instructiunile) 

Calificarea / diploma obtinuta  
Disciplinele principale studiate 

/ competente profesionale 
dobandite 

 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant / furnizorului de 

formare 

 

Nivelul in clasificarea 
nationala sau internationala 

(rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  
Aptitudini si competente 

personale 
 

  
Limba(i) materna(e) Precizati limba(ile) materna(e) (daca este cazul specificati a doua 

limba materna, vezi instructiunile) 
  

Limba(i) straina(e) 
cunoscuta(e) 

 

Autoevaluare  Intelegere Vorbire  i        Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversatie 
Discurs oral Exprimare 

scrisa 
Limba            
Limba            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi 
Straine 

  
Competente si abilitati sociale Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost 

dobandite. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile) 
  

Competente si aptitudini 
organizatorice 

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost 
dobandite. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro�
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro�
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Competente si aptitudini 
tehnice 

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost 
dobandite. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  
Competente si aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost 
dobandite. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  
Competente si aptitudini 

artistice 
Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost 
dobandite. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  
Alte competente si aptitudini Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost 

dobandite. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile) 
  

Permis(e) de conducere Mentionati daca detineti un permis de conducere si categoria. 
(Rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  
Informatii suplimentare Includeti aici orice alte informatii utile, care nu au fost mentionate 

anterior, de exemplu: persoane de contact, referinte etc. (Rubrica 
facultativa, vezi instructiunile) 

  
Anexe Enumerati documentele anexate CV-ului. (Rubrica facultativa, vezi 

instructiunile) 
 
 

Titular, 
Nume, Prenume, semnatura 

 
______________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
Operator economic: 
___________________ 
 
Prin reprezentat legal 
Nume, prenume semnatura 

________________________



 

 
 

51 

Formular nr. 13 
 

 
DECLARATIE DE  DISPONIBILITATE 

 
 
 

         Subsemnatul …………………………………….declar ca sunt de acord sa particip la 
procedura competitiva organizata pentru atribuirea contractului de prestari servicii de 
campanii de publicitate asa cum este specificat in Documentatia pentru ofertanti 
publicata la data de ______________________ pentru compania 
______________________________. 
 
         De asemenea, in cazul in care oferta companiei va fi desemnata castigatoare, declar 
ca sunt capabil si disponibil sa lucrez pe pozitia de ________________ pentru care mi-a 
fost inclus CV-ul in oferta in perioada: 
 

De la Pana la 
  

 

         Prin aceasta declaratie, inteleg ca ma oblig sa nu ma prezint in calitate de ofertant 
pentru alta companie care depune oferta pentru acest proiect.  

 
         In cazul in care aceasta oferta va fi desemnata castigatoare, sunt perfect constient 
de faptul ca indisponibilitatea mea in perioada mai sus mentionata, cauzata de alte motive 
decat boala sau forta majora, pot conduce la excluderea mea de la participarea la alte 
licitatii si contracte si poate atrage dupa sine anularea contractului. 
 

Nume  

Semnatura  

Data  
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Formular nr. 14 
 
 
     OFERTANTUL 
__________________ 
(denumirea/numele) 
 

 
 

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND INDEPLINIREA CERINTELOR 
DE CALIFICARE 

 
 
 

Subsemnatul _________________________, reprezentant imputernicit al 
_____________________ ___________________________________________ 
(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere, sub 
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar conform art. 11 alin. (4) din H.G. 
nr. 925/2006 ca ofertantul _______________ indeplineste toate cerintele de calificare 
prevazute la Capitolul V – Cerinte de calificare din cadrul Documentatiei pentru ofertanti 
publicata in data de __________________. 
 

Anexez prezentei descrierea modului concret in care sunt indeplinite cerintele de 
calificare solicitate. 
 
    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate in anexa 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 si ma oblig sa transmit in acest caz orice 
documente/certificate care sa probeze/confirme indeplinirea cerintelor de calificare. 
 
 
 
Data completarii ...................... 
 
 
 
Ofertant, 
………… ………………. 
(semnatura autorizata ) 
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Formular nr. 15 
 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 

 
I. Date de identificare a întreprinderii 
a. Denumirea întreprinderii: 
b. Adresa sediului social: 
c. Cod unic de înregistrare: 
d. Numele şi funcţia persoanei autorizate (preşedintele consiliului de administraţie, 
director general sau echivalent): 
II. Tipul întreprinderii 
(Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii): 
□ Întreprindere autonomă – în acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar 
din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar 
Declaraţia, fără Anexă (Calculul pentru intreprinderile parenere sau legate). 
□ Întreprindere parteneră – se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor 
calculelor efectuate conform Formularului nr. 16, precum şi a fişelor adiţionale care se vor 
ataşa la Declaraţie. 
□ Întreprindere legată – se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform Formularului nr. 16, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la 
Declaraţie. 
 
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 1    

 
Exerciţiul financiar de referinţă 2 

Numărul mediu anual de 
Salariaţi 

Cifra de afaceri anuală netă 
(mii lei / mii euro) 

Active totale (mii lei / mii 
euro) 

 
IMPORTANT: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au 
înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie 
(respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare). 
□ NU 
□ DA (în acest caz, se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul 
financiar anterior) 
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme 
cu realitatea. 
 
Semnătura __________________________________ 
(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 
 
1 Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării 
şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial nr.681/2004 
2  Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele 
realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. 
În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri 
anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere 
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Formular nr. 16 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

CALCULUL 
pentru întreprinderile partenere sau legate 

 
Secţiunile care trebuie incluse, după caz: 

− secţiunea A (precum şi orice fişe adiţionale), dacă întreprinderea solicitantă are 
cel puţin o întreprindere parteneră; 

− secţiunea B (precum şi orice fişe adiţionale), dacă întreprinderea solicitantă este 
legată cu cel puţin o întreprindere 

 
Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate 
 

Perioada de referinţă:  
 

 Numărul mediu 
anual de 
salariaţi 

Cifra de 
afaceri anuală 
netă (mii lei / 
mii euro) 

Active totale 
(mii 
lei / mii euro) 

1. Datele1 întreprinderiisolicitante sau din 
situaţiilefinanciare anuale consolidate(se vor 
introduce datele dintabelul B1 din secţiunea B2 

   

2. Datele cumulate în modproporţional ale 
tuturorîntreprinderilor partenere, dacăeste 
cazul (se vor introducedatele din secţiunea A) 

   

3. Datele cumulate ale tuturorîntreprinderilor 
legate(dacăexistă) dacă nu au fost dejaincluse 
prin consolidare la pct.1 din acest tabel (se 
vorintroduce datele din tabelul B2 
din secţiunea B). 

   

TOTAL    
 
1 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele 
realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. 
În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri 
anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere 
2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare 
anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate 
ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă. Datele 
incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria 
întreprinderii" din Declaraţie. 
 
Semnătura  
__________________________________ 
(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 
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Formular nr. 17 

BANCA 
___________________ 
(denumirea) 
 
 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ 
pentru participare 

cu oferta la procedura competitiva de atribuire a contractului de achiziţie 
 
 
Către: 
S.C. SIVECO ROMANIA S.A. 
ROMANIA, Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire 
C4, sector 1, cod poştal 013685, Bucureşti  
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie avand ca obiect prestarea 
de „Servicii de campanii de publicitate”- Proiect “Eficientizarea activitatii 
farmacistilor prin formare in noile tehnologii, inclusiv TIC”- contract 
POSDRU/81/3.2/S/58708. 
       

 
Noi ____________________(denumirea băncii), având sediul înregistrat la 

________________________________(adresa băncii),ne obligam fata de S.C. SIVECO 
ROMANIA S.A., sa plătim suma de11.000 LEI (unsprezecemii), la prima sa cerere scrisa 
şi fără ca aceasta sa aibăobligaţia de a-şi motiva cererea respectiva, cu condiţia ca în 
cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea şi datorata ei este 
din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 
 

a. ofertantul _____________________ (denumirea/numele)şi-a retras oferta 
în perioada de valabilitate a acesteia; 

 
b. oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul 

___________________________(denumirea/numele)nu a constituit 
garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 

 
c. oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul 

___________________________denumirea/numele) a refuzat sa semneze 
contractul de achiziţie publica în perioada de valabilitate a ofertei. 

 
 
 
Prezenta garanţie este valabila pana la data de ______________________. 
 
Parafata de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 
 
 
_____________________ 
 
(nume, prenume reprezentat si semnătura autorizata) 
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Formular nr. 18 
 

Inregistrat la sediul 
Achizitorului 

 
        nr. _________ / __ . __ . 2012 

 
OFERTANTUL 
______________________  
(denumirea/numele) 
 
 

 
SCRISOARE DE INAINTARE 

 
Către: 
S.C. SIVECO ROMANIA S.A. 
ROMANIA, Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire 
C4, sector 1, cod poştal 013685, Bucureşti  
 
 
 
Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii competitive pentru 
atribuirea contractuluide Servicii de Campanii de Publicitate noi 
____________________________      (denumirea/numele ofertantului), va transmitem 
alaturat Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original: 
 
 

(1) Oferta tehnica a ofertantului _____________________________________ 

(2) Oferta financiara (Formularul nr. 19) a ofertantului 

____________________________; 

(3) Documentele de calificare are insotesc oferta. 

 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

 

Data completarii __ . __ . 2012 

 

Cu stima, 

Operator economic, 

 ___________________ 

(semnatura autorizata) 
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Formularul nr. 19 
 
OFERTANTUL 
______________________  
(denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA 
 
Catre: S.C. SIVECO ROMANIA S.A. 
ROMANIA, Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire 
C4, sector 1, cod poştal 013685, Bucureşti  
 
Domnilor, 

1. Examinand documentatia pentru ofertanti, subsemnatii ____________________, 
reprezentanti ai ofertantului ..........………………………………………………. 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si 
cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam Servicii de 
campanii de publicitate, pentru suma totala de -
________________________________ lei (suma in litere si cifre)  la care se 
adauga taxa pe valoare adaugata in valoare de _________________________ lei 
(suma in litere si cifre). 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa 
prestam serviciile in conditiile ce vor fi stabilite in contract. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 60 zile, 
(saizeci de zile), respectiv pana la data de _______________ (ziua/luna/anul), si 
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de 
expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica, aceasta oferta, 
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra 
este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 

5. Ne angajam sa indeplinim serviciile de expertiza contabila si toate obligatiile ce ne 
revin conform contractului.  

6. Precizam ca: 
− nu depunem oferta alternativa 
− depunem oferta alternativa. 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice 
alta oferta pe care o puteti primi. 
 

Data ..................... 
........................, (nume), in calitate de ....................., legal autorizat sa semnez oferta 
pentru si in 
numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic si stampila) 
 
_______________ 
( semnatura) 



 

 
 

58 

Formular nr. 20 
 
             BANCA 
 
___________________ 
(denumirea) 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 
 
 
Către: 
S.C. SIVECO ROMANIA S.A. 
ROMANIA, Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Clădire 
C4, sector 1, cod poştal 013685, Bucureşti  
Cu privire la Contractul de achizitie avand ca obiect prestarea de „Servicii de campanii 
de publicitate”- Proiect “Eficientizarea activitatii farmacistilor prin formare in noile 
tehnologii, inclusiv TIC”- contract POSDRU/81/3.2/S/58708. 
 

 

încheiat între _______________________________ , în calitate de contractant, şi S.C. 
SIVECO ROMANIA S.A., în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în 

favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _____________ LEI(in cifre si litere) 

reprezentând 5 % din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la 

prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin 

contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie 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 parţile 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 _____ 

 
_____________________ 
 
(nume, prenume reprezentat si semnătura autorizata) 
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SECTIUNEA IV 
MODEL DE CONTRACT ORIENTATIV 
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Preambul: 
In temeiul Instructiunii AMPOSDRU nr.26/31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice 
necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, s-a incheiat 
prezentul contract de prestari servicii, 

 

CONTRACT DE SERVICII DE CAMPANII DE PUBLICITATE 
nr. ___ din data de __.__.2012 

 
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 _____________, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului 
de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. ___________________________, cod 
fiscal _____________, cont IBAN 
_________________________________________ deschis la 
_______________________, 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/beneficiar si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea 

numite in prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de catre achizitor, in baza 

contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor 
asumate prin contract; 

d. servicii - activitati a caror prestare fac obiectul contractului; 
e. 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; 

f. 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; 

g. zi- zi calendaristică;  
h. an- 365 de zile. 
i. luna – luna calendaristica;  
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j. Proiect - Proiectul “Eficientizarea activitatii farmacistilor prin formare in noile 
tehnologii, inclusiv TIC” derulat in baza Contractului de finantare cu numar de 
identificareID: POSDRU/81/3.2/S/58708 

k. persoane desemnate– persoanele indicate in Art. 23, desemnate de fiecare parte 
contractanta pentru indeplinirea valabila a formalitatilor privind 
comunicarile/corespondenta, informarile, raportarile, receptiile prevazute de 
contract si prin care nu se aduc modificari contractului. 
 

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 A5 “Campania de informare privind 
egalitatea de sanse la locul de munca” din cadrul Proiectului 
POSDRU/81/3.2/S/58708 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 
radio 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 “Eficientizarea activitatii farmacistilor prin formare in noile tehnologii, 
inclusiv TIC” POSDRU/81/3.2/S/58708 este cofinanţat din Fondul Social European 
(FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
(POS DRU), Axa Prioritară 3: „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a 
intreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.2 „Formare si sprijin pentru 
intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”. 

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

 
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. 
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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 
“Eficientizarea activitatii farmacistilor prin formare in noile tehnologii, inclusiv TIC”si 
numarul contractului de finantare respectivID: POSDRU/81/3.2/S/58708. 

6.2. 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 precesele-verbale de 
receptie a materialelor publicitare, atunci cand este cazul, in contul bancar al 
Prestatorului inscris in factura fiscala eliberata de catre acesta.  

 
Art. 7. Durata contractului 
7.1. Durata prezentului contract este de aproximativ 6 (sase) luni, incepand cu data 

semnarii lui, respectiv pana la data de 31.12.2012. 
7.2. Expirarea duratei contractului nu produce efecte asupra obligatiilor partilor devenite 

scadenteanterior acestei date. 
 
Art. 8. Documentele contractului 
Se constituie ca documente ale contractului, urmatoarele documente: 

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. Actele aditionale la contract sau anexele la acesta, daca este cazul. 
 

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 Campanie de Publicitate –  
b) Expert cheie Director Creatie– 
c) Expert Cheie Media Buying –  
d) Expert non cheie ____ - 
e) Expert non cheie ____ - 

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).  
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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 (KANTAR MEDIA, ARA, BRAT). 

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 

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 livrate in termen de 10 

zile de la data livrarii acestora de catre prestator si, dupa caz, sa aprobe rapoartele 
de activitate cuprinzand serviciile prestate in acelasi termen. 

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 
pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera 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. 
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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 caietul de sarcini. 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 

 
Clauze specifice 

 
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..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 
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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. 

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 (KANTAR MEDIA, ARA, BRAT) . 

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/radio prin care sa se certifice calendarul difuzarilor lunare sau de 
copia publicatiei (in caul presei scrise). 
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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. 

 
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 caietul de sarcini. 
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.  

 
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. 

 
Art. 17. Experti desemnati 
17.1. Inlocuirea expertilori 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 
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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 
caietul de sarcini, 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 caietul de sarcini, 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 
OIPOSRU 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. 

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. 
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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. Comunicari 
23.1. 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.  

23.2. 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. 

23.3. 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. 
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23.4. 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. 

23.5. Termenul de raspuns la o notificare sau comunicare este de 3 zile lucratoare. 
23.6. Comunicarile vor fi transmise la urmatoarele date de contact : 

Pentru Achizitor: _________________ 
Pentru Prestator: _________________ 

 
Art. 24. Legea aplicabila contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. Prevederile care nu au obiect, se 
considera neaplicabile. 
 
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   ___________________ 
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